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2. RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

Rövidítés Angol megfelelő Magyar megfelelő 

APCI 
Atmospheric Pressure Chemical 

Ionization 

Atmoszférikus nyomású kémiai 

ionizáció 

APPI Atmospheric Pressure Photoionization Atmoszférikus nyomású fotoionizáció 

ASE Accelerated Solvent Extraction Gyorsított oldószeres extrakció 

BPDE 
benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-

epoxide 

benzo[a]pirén-7,8-dihidrodiol-9,10-

epoxid 

BSTFA 
N,O-

Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 
N,O-Bis-trimetilszilil-trifluoroacetamid 

CAD Collision Activated Dissociation Gas Ütközőgáz 

CE Collision Energy Ütközési energia 

CEP Collision Cell Entrance Potential Ütközési cella belépő potenciál 

CI Chemical Ionization Kémiai ionizáció 

CUR Curtain Gas Függönygáz 

CXP Collision Cell Exit Potential Ütközési cella kilépő potenciál 

DP Declustering Potential Deklaszterelő potenciál 

ECNI Electron Capture Negative Ionization Elektronbefogásos negatív ionizáció 

EEA European Environmental Agency Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

EI Electronimpact Ionization Elektronütközéses ionizáció 

EKOL - 
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató 

Laboratórium 

EP Entrance Potential Belépő potenciál 

EPA Environmental Protection Agency 
Amerikai Környezetvédelmi 

Ügynökség 

ESI Electrospray Ionization Elektroporlasztásos ionizáció 
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Rövidítés Angol megfelelő Magyar megfelelő 

FAME Fatty Acid Methyl Ester Zsírsav-metilészter 

FDA Food and Drug Administration 
USA Élelmiszerbiztonsági és 

Gyógyszerészeti Hivatala 

FID Flame Ionization Detector Lángionizációs detektor 

FLD Fluorescent Detector Fluoreszcenciás detektor 

FP Focusing Potential Fókuszáló potenciál 

GC Gas Chromatograph(y) Gázkromatográf(ia) 

GPC Gel Permeation Chromatography Gélpermeációs kromatográfia 

HPLC 
High Performance Liquid 

Chromatograph(y) 

Nagy hatékonyságú 

folyadékkromatográf(ia) 

IARC 
International Agency for Research on 

Cancer 
Nemzetközi Rákuttató Ügynökség 

ICH 
International Conference on 

Harmonization 
Nemzetközi Egységesítési Konferencia 

KBL - 
Környezetkémiai és Bioanalitikai 

Laboratórium 

LLE Liquid-Liquid Extraction Folyadék-folyadék extrakció 

LOD Limit of Detection Kimutatási határ 

LOQ Limit of Quantification Meghatározási határ 

LVI Large Volume Injection Nagytérfogatú injektálás 

MRM Multiple Reaction Monitoring Többszörös ionfolyamat követés 

MS 
Mass Spectrometry / Mass 

Spectrometer 

Tömegspektrometria / 

Tömegspektrométer 

MW Microwave Mikrohullám 

PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Policiklusos aromás szénhidrogén 

PM10 
particles with an aerodynamic diameter 

less than 10 μm 

10 μm-nél kisebb aerodinamikai 

átmérővel rendelkező részecskék 

PM2.5 
particles with an aerodynamic diameter 

less than 2.5 μm 

2,5 μm-nél kisebb aerodinamikai 

átmérővel rendelkező részecskék 
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Rövidítés Angol megfelelő Magyar megfelelő 

PTFE Polytetrafluoroethylene Poli(tetrafluoretilén) 

PTV Programmable Temperature Vaporizer Programozhatóan fűthető injektor 

PVDF Polyvinylidene Fluoride Poli(vinilidin-fluorid) 

RSD Relative Standard Deviation Relatív standard deviáció 

SCAN - 
A tömegspektrométer pásztázó 

üzemmódja 

SIM Selective Ion Monitoring Szelektív ion követés 

SLE Solid-Liquid Extraction Szilárd-folyadék extrakció 

SPE Solid Phase Extraction Szilárdfázisú extrakció 

SPME Solid Phase Micro-Extraction Szilárdfázisú mikroextrakció 

TMCS Trimethylsilyl Chloride Trimetil-klórszilán 

UHPLC 
Ultra High Performance Liquid 

Chromatograph(y) 

Ultranagy hatékonyságú 

folyadékkromatográf(ia) 

WHO World Health Organization Egészségügyi Világszervezet 
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3. BEVEZETÉS 

 A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) a szerves mikorszennyező anyagok 

egy csoportja, melyek kondenzált aromás gyűrűkből állnak. Mindenhol jelen lévő vegyületek, 

előfordulnak a légkörben, a talajban és a felszíni vizekben is. Apoláros jellegüknek 

köszönhetően felhalmozódhatnak az állati szervezetek zsírszöveteiben, illetve a növények 

külső viaszos rétegén, így az élelmiszerekbe is bekerülhetnek. A vegyületcsalád számos tagja a 

Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (International Agency for Research on Cancer, IARC) 

besorolása szerint bizonyítottan vagy feltételezhetően rákkeltő vegyület [1]. Az emberi 

szervezetbe a PAH-ok első sorban légzés, dohányzás és étkezés útján kerülnek be. Az utóbbi 

két expozíciós forrás a teljes PAH bevitel több, mint 70%-át teszi ki [2]. 

 Széleskörű előfordulásuk és az általuk képviselt kockázat miatt mind az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség, mind az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal kiadott egy-egy 

16 PAH-ból álló listát, amik a kiemelt humán- és környezetegészségügyi kockázatú PAH-okat 

összesítik [3]. A két lista nem egyezik meg teljes mértékben, de nagy átfedést mutatnak. 

Mindkettőben szerepelnek a 2B besorolású (azaz feltételezhetően rákkeltő) PAH-ok, illetve a 

bizonyítottan rákkeltő benzo[a]pirén is. 

Magyarországon az élelmiszerekben a PAH vegyületek maximálisan megengedett 

mennyiségét a 835/2011/EK rendelet szabályozza [4]. A rendeletben 4 PAH (benzo[a]antracén, 

krizén, benzo[b]fluorantén és benzo[a]pirén) összkoncentrációjára, illetve külön a 

benzo[a]pirén koncentrációjára szerepel határérték az olajokra, zsírokra, füstölt húsokra és 

halakra, csecsemők számára készült gabonaalapú élelmiszerekre, illetve tápszerekre 

vonatkozóan 1 és 35 μg·kg-1 közötti értékekkel. Jellegükből adódóan a cigarettafüstben lévő, 

és a légköri PAH-ok mennyisége nem szabályozható, azonban az Európai Unió a 107/2004 

számú irányelve alapján a levegőminőség akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a benzo[a]pirén 

éves átlaga 1 ng·m-3 érték alatt van [5].  

 A PAH-okat érintő egyre szigorúbb szabályozások szükségessé teszik az analitikai 

eljárások folyamatos fejlesztését. Az alacsony meghatározási határok csak korszerű 

kromatográfiás technikákkal érhetők el.  
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4. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

4.1. A POLICIKLUSOS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK 

4.1.1. Fizikai-kémiai tulajdonságok 

 A policiklusos aromás szénhidrogének kondenzált aromás gyűrűkből álló vegyületek 

egy csoportja, melynek több száz tagja ismert. Heteroatomokat, oldalláncokat, illetve funkciós 

csoportokat nem tartalmaznak. Kiterjedt delokalizált elektronrendszerüknek köszönhetően 

rendkívül nagy a stabilitásuk. Szerkezetükből adódóan apoláros karakterű vegyületek: a három 

aromás gyűrűs tartalmazó PAH-ok oldhatósága vízben μg·L-1-es nagyságrendű, a négy és a 

négynél több aromás gyűrűvel rendelkező PAH-ok pedig gyakorlatilag vízben oldhatatlanok; 

azonban apoláros közegben feldúsulnak. Illékonyságuk a gyűrű tagszámának növekedésével 

csökken. A három gyűrűs PAH-ok illékonysága viszonylag nagy, a légkörben gázfázisban 

fordulnak elő, míg a több aromás gyűrűt tartalmazó képviselőik például koromrészecskékre 

adszorbeálódva vannak jelen. Forráspontjuk magas, a legalacsonyabb forráspontú PAH-nak, a 

3-gyűrűs acenafténnek 278°C [6], az 5-gyűrűs benzo[a]pirénnek már 496°C [7]. 

Megjelenésüket tekintve fehér vagy világossárga, szilárd anyagok. 

 A PAH-ok nitro- és oxo-származékainak fizikai-kémiai tulajdonságai nagyban 

hasonlítanak az anyavegyületeikéhez. Polaritásuk és vízbn való oldhatóságuk kis mértékben 

nagyobb, illékonyságuk pedig a poláros csoport jelenléte miatt kisebb. Az eltérés annál 

nagyobb, minél kevesebb gyűrűvel rendelkezik a vegyület. A nitro-PAH-ok élénksárga vagy 

narancssárga színű szilárd anyagok, az oxo-PAH-ok színe jellemzően azonos az anyavegyület 

színével (fehér vagy halványsárga). 

 

4.1.2. Keletkezésük és előfordulásuk 

A PAH-ok keletkezése pirolitikus, petrolitikus vagy biológiai úton történhet. Pirolitikus 

keletkezésről akkor beszélünk, amikor szerves anyagok oxigénszegény vagy oxigénmentes 

légkörben magas hőmérsékletnek (350–1200°C) vannak kitéve. Ilyen körülmények közt, 

tökéletlen égés során keletkeznek a PAH-ok is. Ilyen égés történik például belsőégésű 

motorokban, erdőtüzek esetén, illetve tüzelőanyagok égetése során. Petrolitikus keletkezési 

formáról beszélünk a nyersolaj szállítása, finomítása, illetve feldolgozása során felszabaduló 

PAH-ok esetében. A nyersolajban ugyanis az évmilliók során felhalmozódtak az alacsony 

hőmérsékleten (100–150°C) és nagy nyomáson keletkezett PAH-ok. Emiatt az olajkatasztrófák, 



 

 

–  10  – 

olaj és petrolkémiai termékek szivárgásakor és felhasználásakor is PAH-ok szabadulnak fel. A 

petrolitikus keletkezési forma esetén jellemzően nagyobb méretű (5- vagy több gyűrűs) 

PAH-ok szabadulnak fel, ellenben a pirolitikussal, ahol jellemzőbbek a 3–4-gyűrűs PAH-ok 

[8]. A biológiai úton létrejövő PAH-okat növények szintetizálják, és bocsátják ki a környezetbe. 

Ilyen növények például a búza, a rozs és a lencse [9-12].   

A PAH-ok származhatnak természetes és antropogén forrásból is. Városi környezetben 

a legnagyobb PAH-kibocsátók a gépjárművek, az ipartelepek és a tüzelőrendszerek, továbbá 

hozzájárul a kibocsátáshoz a dohányzás és a légi forgalom is [8]. A természetes forrásból 

származó PAH-vegyületek legjellemzőbb forrásai a vulkáni tevékenység és az erdőtüzek.  

A nitro- és oxo-PAH-ok leggyakrabban gázfázisú légköri reakcióban jönnek létre 

PAH-ok és reaktív •NO3-, illetve •OH-gyökök reakciójával, de heterogén reakciókban is 

létrejöhetnek nitrogén-oxidok, illetve ózon jelenlétében. Továbbá a PAH-ok mellett kis 

mennyiségben az égési folyamatokban is keletkeznek nitro- és oxo-PAH-ok [5, 13]. 

Érdekesség, hogy a NASA kutatása szerint az Univerzum teljes szénkészletének 20%-át 

PAH-ok teszik ki, és valószínűleg szerepük volt az élet kialakulásában is. A jelenlegi 

feltételezések szerint ezek létrejötte nem sokkal az ősrobbanás után történhetett, illetve 

keletkezésük köthető naptevékenységhez is [14]. Stabilitásuknál fogva a PAH-ok rendkívül 

perzisztens vegyületek. Megtalálhatók a légkörben, a talajban, és a felszíni vizekben is (a vizek 

szervesanyag-tartalma kis mértékben vízoldhatóvá teszi őket). A PAH-ok közvetlen 

kibocsátása legtöbbször a légkörbe történik. A légkörben található PAH-ok száraz és nedves 

ülepedéssel a talajba kerülnek. Itt megkötődnek a talajrészecskék felületén. A megkötődés 

mértéke függ a PAH víz–oktanol megoszlási hányados értékétől, a talaj szemcseméretétől és a 

talaj konduktivitásától is [8]. Az adszorbció ellenére a PAH-ok továbbra is mobilisak maradnak: 

a felső talajrétegből eljuthatnak a mélyebb rétegekbe, illetve a talajmozgásnak, szélnek 

köszönhetően a felszínen is vándorolhatnak tovább. Ezek a folyamatok többek közt az 

adszorbens szemcseméretétől függenek [15]. Lakott területen talajban jellemzően legfeljebb 

15 mg·kg-1 a PAH-ok összkoncentrációja, lakott területen kívül maximum tized ekkora értékek 

mérhetők [16]. 

A felszíni vizekbe – a talajhoz hasonlóan – száraz és nedves ülepedéssel kerülnek a 

PAH-ok. Kis vízoldékonyságuknak köszönhetően koncentrációjuk messze elmarad a talajban 

lévő mennyiségüktől. A moláris tömeggel arányosan csökkenő vízoldékonyság miatt a 

könnyebb (3–4 gyűrűs) PAH-ok vízben mérhető koncentrációja nagyobb, mint a nehezebbeké 
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(5–6 gyűrűs). A PAH-ok összkoncentrációja felszíni vizekben tipikusan a 1–1000 ng·L-1 

tartományban változik [17, 18]. 

A PAH-ok légköri előfordulása nagyban függ a kibocsátók mennyiségétől és azok 

fajtájától (közlekedés, ipar stb.), illetve a légköri viszonyoktól (hőmérséklet, szél, 

páratartalom). A PAH-ok mennyisége a levegőben szezonális változást mutat, télen nagyobb 

mennyiségben fordulnak elő. Ez az időjáráson túl a fűtési szezonban megemelkedő 

kibocsátásának is köszönhető. Európában az aeroszolhoz kötődő légköri PAH-ok jellemző 

összkoncentrációja 0,1–10 ng·m-3 nagyságrendű városi környezetben [19, 20], míg például 

Kínában ez az érték esetenként meghaladja a 100 ng·m-3-t is [21]. A nitro- és oxo-PAH-ok 

légköri koncentrációja 1–2 nagyságrenddel elmarad a PAH-ok értékétől. Jellemzően a 

100 pg·m-3 nagyságrendbe esnek, de előfordulhat, hogy szennyezettebb területeken (például 

iparterületek) ez az érték eléri a ng·m-3 nagyságrendet is [21, 22]. Az Európai Unióban a 

2004/107 irányelv foglalkozik a légköri PAH-ok szabályozásával (részletesebben lsd. az 4.1.5. 

fejezetet). 

Zsíroldékonyságuk miatt a PAH-ok bioakkumulációja és bioamgnifikációja jelentős. 

Halakban, kagylókban, különféle gabonákban gyakori szennyező anyagok. Gyümölcsök és 

zöldségek héjának viaszos rétegében is előfordulhatnak, ahova levegőből történő adszorpció 

útján kerülnek. Továbbá számos konyhai eljárás is PAH-ok keletkezéséhez vezet. Akár 

háztartási, akár ipari méretekben gondolkodunk, a füstölés, a pirítás, a pörkölés, az olajon vagy 

zsíron való sütés, a szárítás mind növeli a PAH-ok mennyiségét az ételben. Gyakorlatilag 

ezekben az esetekben is a pirolitikus keletkezési formáról beszélünk, a PAH-ok az élelmiszerek 

szervesanyag-tartalmából alakulnak ki. Számos kutatás megállapította, hogy az étel nyílt 

lánggal való érintkezése tovább növeli a PAH-ok keletkezésének mértékét, ezért például a 

grillezés több PAH képződéséhez vezet, mint a serpenyőben sütés [23, 24]. A potenciális 

veszély miatt számos élelmiszer esetén szabályozott a maximálisan megengedett PAH 

mennyisége. Az Európai Unióban ezeket a határértékeket a 835/2011/EU rendelet tartalmazza 

(részletesebben lsd. az 4.1.5. fejezetet). 

4.1.3. Lebontás 

 Kiemelkedő stabilitásuk ellenére a PAH-ok biodegradációval, fotodegradációval, illetve 

kis mértékben kémiai oxidáció útján is képesek lebomlani. A biodegradáció talajbaktériumok 

(Sphingomonas, Nocardia, Beijerinckia, Paracoccus, Rhodococcus) közreműködésével megy 

végbe, ezek a PAH-okat szénforrásként használják fel. Ahhoz, hogy a baktériumok 
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lebonthassák a PAH-okat, azoknak folyadék- vagy gőzfázisba kell lenniük, hogy bejuthassanak 

a sejtbe és a lebontó enzim hozzáférhessen a molekulához [25-28]. Ezért a talajszemcsékhez 

kötődő PAH-ok deszorpciós sebessége meghatározó lépés a folyamatban. Általánosan 

elmondható, hogy minél régebben van a talajban egy adott PAH, annál lassabban játszódik le a 

deszorpció. Továbbá fontos figyelembe venni a PAH-ok vízoldhatóságát is, hiszen a csekély 

oldhatóság a moláris tömeggel tovább csökken, ezért a 3–4 gyűrűs PAH-ok hajlamosabbak a 

biodegradációra, mint a nehezebb képviselőik [29, 30]. Mindezek mellett a PAH-ok szerkezete 

is szerepet játszik a lebontás hatékonyságában. A kutatások azt mutatják, hogy azok a PAH-ok, 

amelyek rendelkeznek az 1. ábrán látható molekularészlettel (Bay-régió), nagyobb mértékben 

szenvednek enzimatikus bomlást [8]. A biodegradáció első intermedierei a dihidro-PAH-ok 

[31]. 

 

1. ábra: A benzo[a]pirén szerkezete, kiemelve a Bay-régiónak nevezetett molekularészlet 

 

 Fotodegradáció esetén a PAH-ok bomlását fénnyel való besugárzás, és az azzal járó 

elektronállapot-változás idézi elő. Ebben az esetben is igaz, hogy gőz- és folyadékfázisban a 

degradáció nagyobb mértékben játszódik le [32]. Ha a PAH-ok világos, fényvisszaverő 

felszínen helyezkednek el, a degradáció még nagyobb mértékhet ölthet. Például az antracén 

felezés ideje fotolitikus körülmények között alumínium-oxidon fél óra, miközben aktív szénen 

310 óra [33]. Azok a PAH-ok, amelyek nem lineárisak (fenantrén, dibenzo[a,h]antracén) 

kevésbé hajlamosak fotolitikus bomlásra, ugyanis ez a szerkezet stabilabb, mint a lineáris alak. 

A PAH-ok mérete itt is szerepet játszik a bomlásban, mivel minél kisebb a molekulatömeg, 

annál gyorsabban megy végbe a bomlás, természetesen figyelembe véve a molekula szerkezetét 

is. 

 A kémiai oxidáció hozzájárulása a PAH-ok lebontásához nem számottevő. A kémiai 

oxidáció számos paramétertől függ, úgymint a PAH szerkezete és moláris tömege (ahogy az 
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eddigi esetekben is), a hőmérséklet és az oxidálószer erőssége. Katalizátor alkalmazásával, mint 

a titán-dioxid és a cink-oxid, illetve UV-fény hatására az oxidációs folyamat gyorsítható [34]. 

 

 4.1.4. Élettani hatások 

 A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség a vegyületeket több osztályba sorolja attól 

függően, hogy az adott anyag karcinogenitására – a rendelkezésre álló kutatások alapján – van-e 

elég bizonyíték állatok és/vagy emberek esetén. Ebben az osztályozási rendszerben számos 

PAH a 2B besorolást kapta, azaz potenciálisan rákkeltő vegyületek („Possibly carcinogenic to 

humans”), ilyen pléldául a benzo[a]antracén, a krizén és a benzo[b]fluorantén. Ebbe a 

besorolásba tartozik többek közt a szén-tetraklorid és az ólom is. Jelenleg a benzo[a]pirén az 

egyetlen PAH, amely az 1-es kategóriában szerepel, azaz bizonyítottan rákkeltő hatású [1]. 

Ezért a PAH-ok toxikusságát a benzo[a]pirén toxikusságához szokás viszonyítani, ez az 

úgynevezett benzo[a]pirén ekvivalencia faktor. Értéke egy 0 és 1 közé eső szám, például a 

dibenzo[a,h]antracén faktora: 0,1 [35]. 

 A benzo[a]pirén szervezetbe való beépülése jól ismert folyamat (2. ábra). Első 

lépésében a citokróm-P450 rendszer 1A1 és 1B1 enzimei a benzo[a]pirén 7-es és 8-as 

szénatomján epoxidot képeznek, majd ezt az epoxid-hidroláz enzim diollá alakítja. Ezután a 9-

es és 10-es szénen szintén történik egy epoxidáció, diol epoxid származékot eredményezve. Az 

így létrejövő benzo[a]pirén-7,8-dihidrodiol-9,10-epoxid (BPDE) az a karcinogén vegyület, ami 

az epoxid részleténél hidrolízis segítségével képes adeninhez és guaninhoz kapcsolódni, így 

rákos elváltozáshoz is vezető génmutációt létrehozni. A BPDE-DNS addukt kialakulása további 

mutációkat is eredményezhet, mint például kromoszómák számának vagy alakjának 

módosulása, nagyszámú leánykromatida kicserélődése, RAS onkogén túltermelése [36]. A 

BPDE-n kívül benzo[a]pirén-7,8-dion, a 3-, az 5- és a 7-hidroxi-benzo[a]pirén végtermékű 

metabolikus útja is ismert a benzo[a]pirénnek, azonban ezek nem képesek beépülni a DNS 

láncba, ettől azonban még nem veszélytelenek. A dion képződése például oxigén eredetű 

szabadgyökök (reactive oxygene species) keletkezésével jár együtt, amik szintén sejtkárosodást 

okozhatnak [37]. 
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2. ábra: A benzo[a]pirén BPDE-vé történő metabolikus átalakulásának útja. 

 

Egyértelműen még nem bizonyított, de számos kutatás enged arra következtetni, hogy 

a karcinogén hatások mellett rövidtávú, akut tüneteket is okozhat a PAH-okkal történő 

érintkezés. Egy kutatásban PAH-okat is tartalmazó nagy mennyiségű légszennyező anyag 

hatását vizsgálták foglalkozásból eredő expozíció esetén, mely a következő tüneteket 

eredményezte: szemirritáció, hányinger, hányás, hasmenés, zavarodottság. Azt azonban nem 

tudták megállapítani, hogy mely összetevők okozták a tüneteket [38]. Az ugyanakkor 

bizonyított, hogy számos PAH okoz bőrirritációt és bőrgyulladást már kis mennyiségben is, 

ilyen például a naftalin, a benzo[a]pirén és az antracén, utóbbi kettő allergiás bőrelváltozásokat 

is előidézhet [39]. 

Hosszútávú PAH expozíció esetén krónikus egészségügyi hatásként tartható számon 

többek között a szürkehályog képződés, a vese- és a májelégtelenség (például sárgaság 

kialakulása). A naftalin továbbá a vörösvérsejtek pusztulását is okozhatja [40-42]. 

A PAH-okkal történő expozíció az immurendszerre is káros hatással van. A PAH-ok 

immunszupresszor hatását állatkísérletekkel igazolták [39]. A hatásmechanizmus jelenleg nem 

ismert, de kapcsolatba hozták a karcinogenitást is okozó mechanizmussal. Az 

immunszupressziós hatás következtében elsősorban a fertőző betegségekkel történő 

megbetegedések valószínűsége növekszik. Emellett kimutatták, hogy az immunsejtek több 



 

 

–  15  – 

citokint bocsátanak ki magukból PAH-ok jelenlétében, ami gyulladásohoz, illetve bizonyos 

esetekben tumor kialakulásához, hiperérzékenységhez, autoimmun betegségekhez is vezethet 

[8]. A kialakuló megbetegedések nagyban függenek az expozíció útjától. 

Az emberi szervezetbe a PAH-ok és származékaik több módon is bekerülhetnek. A fő 

expozíciós út az ételekkel történő bevitel (kifejezetten a füstölt, pörkölt, sült termékek és a 

PAH-okat termelő gabonák és gabonakészítmények problémásak), illetve a dohányzás. Ez a két 

forrás a teljes PAH-bevitel több, mint 70%-áért felelős [43]. A légzés által is óhatatlanul 

PAH-ok jutnak a szervezetbe. A PAH-ok a finomszemcsés, PM2.5 (2,5 mikrométernél kisebb 

aerodinamikai átmérővel rendelkező részecskék) légköri aeroszolon tapadnak meg legnagyobb 

mértékben. Ez a méretfrakciót jellemző részecskék relatív nagy fajlagos felületének tudható be. 

Ezeket a részecskék eljutnak a hörgőcskékig, amiken keresztül az aeroszolra adszorbeált PAH-

ok a véráramba jutnak [44, 45]. Fontos még megemlíteni, hogy folyadékbevitellel is juttatható 

PAH a szervezetbe, bár ennek mértéke jóval kisebb az ételekkel összehasonlítva. 

 

4.1.5. Jogi környezet 

 A PAH-ok szerteágazó előfordulási helye, és egészségügyi kockázatuk miatt számos 

szervezet foglalkozik a PAH-ok környezetvédelmi besorolásával és szabályozásával, mint 

például az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(EEA), az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) és a Nemzetközi Rákkutató 

Ügynökség (IARC) [46]. Mind az EPA, mind az EEA összeállított egy 16 PAH-ból álló listát 

(a továbbiakban EPA és EU PAH-okként hivatkozom rájuk), amik a kiemelt kockázatú 

(priority) PAH-okat összesítik. A két lista nagy átfedést mutat, de nem teljesen azonosak 

(1. táblázat) [3]. Az EPA által kiválasztott PAH-ok között megtalálható a naftalin és a 3-gyűrűs 

PAH-ok is, az EU-s listán ehelyett inkább a nehezebb PAH-ok dominálnak (5–6 gyűrűs 

képviselők). 

A PAH-ok szabályozása általában nem a kiemelt listákon szereplő összes PAH-ra 

vonatkozik, de nagymértékben támaszkodik a listákra. Magyarországon a felszíni vizek, 

bizonyos élelmiszerek, illetve műanyag és gumi használati tárgyak állnak szabályozás alatt a 

megengedett maximális PAH mennyiséget illetően. A felszíni vizekre a 10/2010. (VIII. 18.) 

VM rendelet vonatkozik [47], mely fluoranténre, naftalinra, benzo[a]pirénre, 

benzo[b]fluoranténre, benzo[k]fluoranténre, benzo[g,h,i]perilénre és az 

indeno[1,2,3-c,d]pirénre 1,7·10-4 és 2 μg·L-1 közötti éves átlagos határértéket állapít meg. 
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1. táblázat: A kiemelt kockázatú PAH-ok listája 

Vegyületek CAS szám 

Moláris 

tömeg 

(g·mol-1) 

EPA PAH EU PAH 
IARC 

kategória 

naftalin 91-20-3 128,17 ×  3 

acenaftilén 208-96-8 152,20 ×  n.l. 

acenaftén 83-32-9 154,21 ×  3 

fluorén 86-73-7 166,22 ×  3 

fenantrén 85-01-8 178,23 ×  3 

antracén 120-12-7 178,23 ×  3 

fluorantén 206-44-0 202,25 ×  3 

pirén 129-00-0 202,25 ×  3 

benzo[c]fluorén 205-12-9 216,09  × 3 

ciklopenta[c,d]pirén 27208-37-3 226,09  × 2A 

benzo[a]antracén 56-55-3 228,09 × × 2B 

krizén 218-01-9 228,09 × × 2B 

5-metilkrizén 3697-24-3 242,11  × 2B 

benzo[b]fluorantén 205-99-2 252,09 × × 2B 

benzo[k]fluorantén 207-08-9 252,09 × × 2B 

benzo[j]fluorantén 205-82-3 252,09  × 2B 

benzo[a]pirén 50-32-8 252,09 × × 1 

indeno[1,2,3-cd]pirén 193-39-5 276,09 × × 2B 

benzo[g,h,i]perilén 191-24-2 278,11 × × 3 

dibenzo[a,h]antracén 53-70-3 278,11 × × 2A 

dibenzo[a,l]pirén 191-30-0 302,11  × 2A 

dibenzo[a,e]pirén 192-65-4 302,11  × 3 

dibenzo[a,i]pirén 189-55-9 302,11  × 2B 

dibenzo[a,h]pirén 189-64-0 302,11  × 2B 

IARC kategóriák: 1: Rákkeltő; 2A: Valószínűsíthetően rákkeltő; 2B: Feltételezhetően rákkeltő; 

3: Az előző kategóriákba nem besorolható 

n.l.: nem listázott 

  

A bőrrel hosszabb ideig érintkező műanyagot vagy gumit tartalmazó használati 

tárgyakra a határérték 1 mg·kg-1 8 PAH összkoncentrációjára (benzo[a]antracén, krizén, 

benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[j]fluorantén, benzo[a]pirén, benzo[e]pirén, 
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dibenzo[a,h]antracén) az 1272/2013 [48] Uniós rendelet alapján. Ilyen termékek például 

sporteszközök, óraszíjak, kézi szerszámok. Gyerekjátékok esetén a határérték ennél is 

alacsonyabb, 0,5 mg·kg-1. 

 Élelmiszerek esetén az 1881/2006/EK Európai Uniós rendelet (és annak 835/2011-es 

módosítása) mérvadó [4], ami többek között olajok, zsírok, füstölt húsok és halak, csecsemők 

számára készült bébiételek és anyatej-helyettesítő tápszerek maximálisan megengedhető 

PAH-tartalmát szabályozza. A rendelet a benzo[a]antracén, a krizén, a benzo[b]fluorantén és a 

benzo[a]pirén (PAH4) összmennyiségére, illetve külön a benzo[a]pirén mennyiségére 

folyamatosan szigorodó határértéket állapít meg. Előbbi esetén jelenleg 1 és 35 μg·kg-1, utóbbi 

esetén 1 és 6 μg·kg-1 közötti határértéket állapít meg a rendelet. A legszigorúbban a bébiételeket 

és a csecsemőtápszereket szabályozák, melyekre mind a PAH4, mind a benzo[a]pirén esetén 

1 μg·kg-1 a határérték. Értelemszerűen ebben az esetben a PAH4 határérték a szigorúbb 

kritérium. 

 Ha a határértéket meghaladó mennyiségben vannak jelen PAH-ok élelmiszerekben vagy 

műanyag tárgyakban, akkor azok nem hozhatók forgalomba, ha pedig már forgalomban vannak, 

vissza kell hívni őket. A levegőben lévő PAH-ok esetén a probléma megoldása természetesen 

nem ilyen egyszerű, ezért rendelet helyett is csak ajánlás létezik. Az Európai Unión belül 

jelenleg a 2004/107 számú irányelv alapján a levegőminőség akkor tekinthető elfogadhatónak 

PAH-ok szempontjából, ha a benzo[a]pirén koncentrációjának éves átlaga 1 ng·m-3 érték alatt 

marad [5]. 
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4.2. A LÉGKÖRI AEROSZOL 

 Aeroszolnak nevezzük a gázfázisban eloszlatott szilárd vagy cseppfolyós részecskék 

kolloidális diszperz rendszerét. A légköri diszpergált részecskék mérete néhány nm-től 

100 μm-ig változhat. Keletkezésük szempontjából két csoportba oszthatók: elsődleges és 

másodlagos részecskék. Az elsődleges részecskék különböző természetes és antropogén 

folyamatok során szabadulnak fel, és átalakulás nélkül a levegőbe jutnak. Ide sorolhatók például 

a talajerózió hatására létrejövő részecskék, a vulkáni hamu, a pollenek, a spórák, a fosszilis 

üzemanyagokból származó égéstermékek. A másodlagos részecskék viszont elővegyületek 

fotokémiai reakciójával, majd ezek nukleációjával közvetlenül a légkörben jönnek létre. Ilyen 

elővegyületek például a SO2, a NOx és számos illékony szerves szénvegyület [49]. 

 Az aeroszol részecskék fontos tulajdonsága a részecskeszám, a tömeg és a felület 

méreteloszlása. Az aerodinamikai átmérő1 (d) alapján négy tartomány (módus) különböztethető 

meg: a durva tartomány d > 1 μm, az akkumulációs tartomány d ≈ 0,1–1 μm, az Aitken 

tartomány d ≈ 0,01–0,1 μm és a nukleációs tartomány d < 0,01 μm. Városi levegőben az Aitken 

és az akkumulációs módusban található a legtöbb aeroszol, a többi módus részecskeszáma 

elhanyagolható. A teljes aeroszol tömegének nagy részét a durva módus teszi ki [50]. 

 A részecskék keletkezési mechanizmusát remekül szemlélteti a 3. ábra. A durva módus 

jellemzően mechanikai aprózódás hatására keletkező elsődleges részecskéket tartalmaz. A 

nukleációs módus ezzel szemben a fentebb ismertetett másodlagos részecskékből áll. Illetve 

másodrendű akkumulációs folyamatok is létrehozhatják őket. Utóbbi esetben elsődleges 

részecskére való kondenzációval jönnek létre a nukleációs módusba tartozó részecskék. A 

100 μm-nél kisebb részecskék elsősorban ammónium-nitrátból, ammónium-szulfátból és 

szerves vegyületekből állnak, de a városokban a korom is tartozhat ehhez a módushoz. Ezen 

mérettartományú részecskék keletkezése a levegőben lévő gőzök nukleációjával történik, 

illetve a járműforgalomból is keletkeznek ilyen mérettartományú elsődleges részecskék [49]. 

 

                                                 
1 Az aerodinamikai átmérő annak az egységnyi sűrűségű, gömb alakú részecskének az átmérője, melynek a végső 

esési sebessége megegyezik a vizsgált részecskéjével.” [49] 
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3. ábra: A légköri aeroszol részecskék keletkezési mechanizmusa [49]. 

 Csakúgy, mint a keletkezés mechanzimusa, az aeroszolok összetétele is függ 

kialakulásuk módjától és annak földrajzi viszonyaitól. Az aeroszol frakciók kémiai 

összetételének átfogó vizsgálatával többek közt Putaud és munkatársai foglalkoztak [51]. 

Vizsgálatuk kiterjedt többek közt a PAH-ok szempontjából lényeges PM2.5 frakcióra is. 

Vizsgálataik tárgyát lebegő (vidéki és városi), illetve ülepedett („padkamenti”) aeroszol 

részecskék képezték. A kutatások azt mutatják, hogy egy átlagos, közép-európai, lebegő PM2.5 

városi aeroszol összetétele: 5% ásványi por (szilikátok, karbonátok és nyomelemek), 1% 

tengeri só (NaCl, KCl), 19% szulfátok, 13% nitrátok, 22% szervesanyag tartalom (szerves 

szén), 14% elemi szén, 31% teljes szén. A fennmaradó rész összetétele mérési helyszínenként 

változott. Az ülepedett PM2.5 aeroszol összetétele néhány százalék eltéréssel megegyezik a 

lebegő aeroszol összetételével. Például a szerves szén 22% helyett 26%. A közép-európai városi 

lebegő aeroszol adatok több nyugat-európai városban is nagy hasonlóságot mutattak. Ezzel 

szemben a közép-európai vidéki PM2.5 lebegő aeroszol kevesebb port (3%), nitrátot (6%) és 

szerves szenet (15%) tartalmaz [51]. A szerves szénfrakció jellemzően telített és telítetlen alifás 

és aromás vegyületeket, karbonsavakat, aldehideket, humuszszerű anyagokat tartalmaz [49]. 
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 Városi környezetben feltételezhetően a legfontosabb légszennyező a légköri aeroszol. 

Asztmát, krónikus és daganatos légzőszervi és koszorúér megbetegedéseket okoz. Hatását két 

módon fejti ki. Egyrészt a tüdőben kiülepedve a környező sejtek aktiválódnak, ennek hatására 

oxidatív vegyületek keletkeznek, ami gyulladáshoz vezet a légzőszerv rendszerben. Másrészt 

az aeroszol részecskék felületén lévő kis mértékben vízoldható komponensek és ultrafinom 

részecskék bejutnak a véráramba (lásd korábban a PAH-ok hatásmechanizmusa), ahol 

befolyásolják a véráram fizikai-kémiai tulajdonságait (változik például a plazma dinamikai 

viszkozitása, a véralvadás sebessége), ami szív- és keringési-betegségekben szenvedők esetén 

komoly következményekkel járhat. Az aeroszol méretének komoly szerepe van abban, hogy 

mekkora egészségügyi kockázatot jelent. Kutatások azt mutatták, hogy a PM10 frakció 

koncentrációjának 10 μg·m-3 növekedése 0,3%-kal, a PM2.5 frakció hasonló méretű 

növekedése 4%-kal növeli meg a napi halálozások relatív kockázatát [49]. 

 

4.3. A CSECSEMŐTÁPSZER 

 A csecsemők számára a legfontosabb étel az anyatej, amely minden növekedéshez 

szükséges tápanyagot tartalmaz. Amennyiben az anyatej valamilyen okból nem érhető el 

elégséges mennyiségben, akkor a tejet helyettesíteni kell anyatejpótló tápszerrel. Ezek olyan 

élelmiszerek, melyek önmagukban biztosítják egy csecsemő tápanyag igényét, amíg nem válik 

elég időssé, hogy kiegészítő élelmiszereket is fogyasszon [52]. Fontos, hogy a tápszer 

ugyanolyan növekedési ütemet biztosítson a csecsemőnek, mint ahogy az az anyatejjel való 

táplálás esetén történne. Ezért törekedni kell arra, hogy a tápszer összetétele a lehető legjobban 

hasonlítson az anyatejéhez [53]. 

 A csecsemőtápszer alapanyaga leggyakrabban tehéntej, aminek összetétele nagyban 

különbözik az emberi anyatej összetételétől, ezért közvetlenül nem adható csecsemőknek. A 

tehéntej fehérjetartalma 2–3-szor több az anyatejnél és a fehérje-összetétele is eltérő (több 

tirozint, triptofánt és fenil-alanint, de kevesebb ciszteint tartalmaz). Fontos különbség még, 

hogy a savófehérjék tehéntej esetén a teljes fehérjemennyiség 60%-át adják, anyatejnél ez az 

arány csupán 20%. Nagy különbség van a szénhidrátok és a lipidek mennyiségében, valamint 

az összetételeben is. Az anyatej közel kétszer több szénhidrátot (laktózt és oligoszacharidokat), 

és háromszor több többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmaz [54]. Az ásványi anyagok és a 

vitaminok tekintetében különbség, hogy az anyatej E, C és B5 vitaminból többet, kalciumból, 

foszforból, B1 és B6 vitaminból kevesebbet tartalmaz a tehéntejhez képest. Ezek alapján 
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belátható tehát, hogy a megfelelő tápszer elkészítéséhez a tehéntejet megfelelő mértékben kell 

módosítani. 

 A szükséges fehérjéket tehát leggyakrabban tehén- és ritkábban kecsketejből vagy 

szójából nyerik ki. Léteznek hidrolizált fehérjékből előállított készítmények is. Utóbbiaknál a 

fehérjéket lebontják aminosavakká, így kerülnek a tápszerbe. Ha a csecsemő intoleranciát vagy 

allergiás tüneteket mutat tehéntejalapú tápszerekre, abban az esetben szokás a szójaalapú 

termékre váltani. Az esetek 10–14%-ban az allergiás tünetek a szójatejnél is jelentkeznek, 

ilyenkor a hidrolizált fehérjékből készült tápszer a megoldás [55]. 

A lipideket növényi olajok keverékével pótolják. Különösen ügyelnek az arachidonsav 

és a dokozahexaénsav megfelelő mennyiségére, melyek kiemelten pozitív hatással vannak az 

agy és a retina fejlődésére [56, 57]. A cukor mennyiségének növelésére laktózt adnak a 

tápszerhez. Ezt a szervezet glükózzá és galaktózzá bontja le, utóbbi az energiaellátáson túl 

kiemelt fontosságú az agy fejlődésében is [53]. Laktózérzékeny csecsemők esetén léteznek 

laktózmentes tápszerek is. Az anyatej összetétele időben nem állandó, a csecsemő változó 

igényeihez igazodik a hónapok során. Ezért az anyatejpótló tápszerek összetételét is úgy 

választják meg, hogy azok a csecsemő korához igazodjanak. A tápszerek kor szerinti besorolása 

a következő: 

 anyatejpótló tápszer (infant formula) – 6 hónapos korig 

 anyatej-kiegészítő tápszer (follow-on formula) – 6–18 hónapos kor között 

 junior tápszer (growing-up formula) – 1–3 év között 

Ezen besorolás alapján az első két kategória esik a 835/2011/EU rendelet hatálya alá.  

Kétfajta gyártási technológiát használnak a tápszerek előállítására: a száraz keveréses 

eljárást (dry mix process) és a nedves keveréses eljárást (wet mix process). A száraz keveréses 

eljárásnál az alapanyagokat nagy mennyiségben, por formájában keverik össze, majd 

homogenizálják. Általában egy alapporhoz keverik hozzá az adalékanyagokat. Ezeket az 

alapporokat eredetileg nedves keveréses eljárással állítják elő. Az eljárás előnye, hogy olcsóbb 

a nedves keveréses eljárásnál. Nem kell hozzá víz, így könnyebb a mikrobiológiai kontroll. 

Viszont hőkezelés sincs a munkafolyamatban, így a gyártás utáni mikrobiális szennyeződés 

elkerülésére kiemelt figyelmet kell fordítani [59]. A nedves keveréses eljárásban az 

alapanyagokat sovány tejhez vagy vízhez adják hozzá 60–70°C-on, majd pasztörizálják az 

elegyet. Hőérzékenységük miatt a zsírokat és a vitaminokat csak ezután adják hozzá. Szükség 

esetén a pH kálium- vagy nátrium-hidroxiddal és citromsavval állítható be. Ezután az elegyet 
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homogenizálják. A homogenizált termék szilárdanyag-tartalma viszont túl kevés ahhoz, hogy a 

következő munkafázis, a porlasztva szárítás, gazdaságosan megvalósítható legyen. Emellett a 

termék minőségét is kedvezőtlenül befolyásolja a híg oldat ilyen feldolgozása. Ezért először 

bepárlással koncentrálják az elegyet kb. 50%-os szárazanyag-tartalomig. A bepárlás 

szükségességét ellensúlyozza, hogy a porlasztva szárítás jobban megőrzi a termék 

tápanyagtartalmát és az állaga is jobb lesz, mint más szárítási módok esetén. A nedves keveréses 

eljárás előnye, hogy jobb homogenitást biztosít, illetve a pasztörizációnak köszönhetően az 

alapanyagokban lévő esetleges patogének is megsemmisülnek a gyártás során. Hátránya, hogy 

drágább, lényegesen több szakértelmet és optimalizálják igénylő eljárás, mint a száraz 

keveréses technológia [53]. 

 

4.4. NAGYTÉRFOGATÚ INJEKTÁLÁS 

 Nyomnyi mennyiségű célkomponensek meghatározására irányuló módszerfejlesztésnél 

cél az alacsony kimutatási és meghatározási határ elérése. Ennek érdekében nagyfokú dúsításra 

van szükség a minta-előkészítés során. Ez bonyolult és hosszadalmas minta-előkészítési 

eljáráshoz vezethet. Bizonyos esetekben pedig (a minta jellege vagy a rendelkezésre álló 

mennyisége miatt) a nagyfokú dúsítás nem is lehetséges. Gázkromatográfiás méréseknél 

megoldást nyújthat a problémára, ha a hagyományos injektálási technikák (split, splitless) 

helyett nagytérfogatú injektálást alkalmazunk (Large Volume Injection, LVI). LVI-t 

alkalmazva jelentősen megnövelhető a GC-s kolonnára juttatható mintamennyiség. A 

hagyományos splitless injektálásnál megszokott 1–5 μL injektálási térfogat helyett megfelelően 

megválasztott áramlási és hőmérséklet viszonyok mellett akár 100–200 μL minta is felvihető a 

kolonnára. Ennek több módja is lehetséges. 

Az úgynevezett „on-column” módszernél a mintát egy állófázissal nem rendelkező 

oszlopra injektáljuk, melyhez csatlakozik egy állófázissal rendelkező oszloprészlet, majd egy 

T-csatlakozó, utána pedig az analitikai oszlop. A fázismentes előtétoszlop az oldószer 

forráspontjára van fűtve, így az oldószer elpárolog, és a T-csatlakozón keresztül távozik, 

miközben a célkomponensek a fázissal rendelkező oszloprészleten fókuszálódnak. Ezután a 

T-csatlakozó lezár, és elkezdődik a felfűtési program [60, 61]. A technika előnye, hogy 

egyszerűen kivitelezhető és a teljes mintamennyiség az előtétoszlopra jut. Ugyanakkor az 

injektorbetét védelme nélkül a mintában lévő zavaró komponensek hamar elszennyezik mind 

az eltőtét, mind az analitikai oszlopot, ezért napjainkban nem elterjedt az eljárás.  
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Az úgynevezett „vapour overflow” technikánál a minta a fűtött injektorba kerül, és 

gőzzé alakul. Az injektálás során a split ág zárva van, a vivőgáz pedig csak a szeptum purge ág 

felé áramlik. Mivel az injektorbetét térfogata akkora, hogy pár μL folyékony oldószer gőzzé 

alakulása telíti a rendelkezésre álló teret, ezért a folyamatos mintaadagolásnak köszönhetően a 

gőz folyamatosan ürül a rendszerből a szeptum purge ágon keresztül. A párolgás endoterm 

folyamat, ezért az injektálás helyén a rendszer lehűl, ami fókuszálja a célkomponenseket, illetve 

ezt a fókuszálást segíti a töltetes injektorbetét használata. Az injektálás után a gázáramlás az 

oszlop felé megindul. A célkomponensek a meleg injektorból elpárolognak, majd 

kriocsapdázással az analitikai oszlopon fókuszálódnak (vagyis gyakorlatilag egy splitless 

mintaátvitel történik az oszlopra), majd elindul a kromatográfiás program. A technika csak 

magas forráspontú vegyületek esetén alkalmazható, ellenkező esetben jelentős veszteséggel 

kell számolni. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az injektorbetét kapacitása meghatározza 

a maximálisan injektálható minta-mennyiséget (az injektorbetét átmérőjével nő a rendszerbe 

vihető minta mennyisége). A technika hátránya, hogy látszólagos egyszerűsége ellenére számos 

paraméter optimálása szükséges a problémamentes injektáláshoz, ezek: az injektorbetét 

töltetminősége, a töltetágy kapacitása, az oldószerelimináció ideje, az injektor hőmérséklete, az 

injektálás utáni splitless idő [62, 63]. 

A harmadik lehetőség az oldószerlefúvatásos nagytérfogatú injektálás. Ennek 

megvalósításához szükség van egy kontrollálható injektálási sebességű mintaadagolóra és egy 

programozhatóan fűthető injektorra (Programmable Temperature Vaporizer, PTV). Az 

injektálás menete a következő: kezdetben az oszloptermosztát és az injektor az oldószer légköri 

forráspontjánál legalább 20°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre van állítva, a split ág pedig 

nyitott állásban van. A vivőgáz nagyságrendileg 50-200 mL·perc-1 térfogati áramlási 

sebességgel áramlik a split ágon. Eközben az injektor fejnyomása a légköri nyomást alig haladja 

meg, melynek eredménye, hogy az oszlop felé gyakorlatilag nincs vivőgázáramlás (ez az 

úgynevezett „stop-flow” üzemmód). Ez minimalizálja az oszlopra jutó oldószermennyiséget. A 

minta injektálása nem pillanatszerűen, hanem 0,5–2 μL·s-1 injektálási sebességgel történik, ami 

azt eredményezi, hogy a beállított áramlási és hőmérsékleti viszonyoknak köszönhetően az 

oldószer a split ágon úgy távozik, hogy közben nem terheli túl az injektort, a célkomponensek 

pedig a hideg töltetes inejtorbetéten csapdázódnak. A split ág az oldószer lefúvatása után egy 

bizonyos ideig még nyitva van, hogy oldószermentes legyen a rendszer, majd a zárása után a 

PTV felfűt, a célkomponensek átkerülnek a még mindig alacsony – a kriocsapdázást lehetővé 
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tevő – hőmérsékleten lévő oszlopra. Az oszlop felfűtési programja a csapdázást követően 

kezdődik. 

Az oldószerlefúvatásos technikát alkalmazhatjuk két lépcsős lefúvatással is. Ekkor a 

minta injektálását követően azonnal zárjuk a split ágat, és az oszlop fele megindítjuk a vivőgáz 

áramlást, az injektort pedig az oldószer forráspontjára fűtjük fel. Ez a megoldás előnyös, mert 

az injektorban lévő oldószermaradék így az oszlop irányába távozik. Ezért, ha a felfűtés során 

a célkomponensek el is párolognak, azok az állófázison újra kondenzálódnak, így nem okozunk 

veszteséget. Az oldószer elpárologatása után (2–3 perc) a split ágat zárjuk, és az injektort 

felfűtjük olyan hőmérsékletre, hogy a célkomponensek is deszorbeálódjanak. A 

célkomponensek az oszlop elején újra kondenzálódnak és fókuszálódnak. Ezt az eljárást két 

lépcsős lefúvatásnak nevezik. Az injektor felfűtése után mindkét esetben elindul a 

kromatográfiás felfűtési program, a split ág kinyit, és mint egy hagyományos splitless mérés 

után, az injektort vivőgázzal öblítjük [60, 64].  

Az oldószerlefúvatásos LVI technika hátránya, hogy optimálása kifejezetten összetett, 

hiszen a technika hatékonyságát számos paraméter (oldószer, injektálás hőmérséklete, 

injektálási sebesség, injektorbetét mérete, geometriája, lefúvatási fejnyomás stb.) együttesen 

befolyásolja. A legtöbb paraméter nem kölcsönösen független egymástól, illetve az egyes 

paraméterek is több változótól függenek. Például az optimális injektálási sebességet az 

(1) egyenlet alapján határozhatjuk meg: 

𝑉 =
𝑀·𝑝o

𝜌·𝑅·𝑇
·
𝑝l

𝑝i
· 𝑉s, 

ahol V az injektálási sebesség, M az oldószer moláris tömege, po az oldószer gőznyomása a kezdeti injektor hőmérsékleten, ρ 

az oldószer sűrűsége, R az egyetemes gázállandó, T az injektor kezdeti hőmérséklete, pl a légköri nyomás, pi az injektorban 
uralkodó nyomás, Vs a gázáramlás a split ág irányába. 

Belátható, hogy a paraméterek sokasága és az injektálás összetettsége miatt minden paraméter 

optimálásához olyan sok kísérletre lenne szükség, amire nincs reális lehetőség. 

Az ideális kísérleti paraméterek megállapítását segítik az úgynevezett „LVI 

kalkulátorok”. Ezek a szoftverek segítenek az injektálási paraméterek közelítő 

megválasztásában a betáplált információk (többek közt az injektorbetét típusa és geometriája, 

az alkalmazni kívánt oldószer, a vivőgáz minősége stb.) alapján. Ennek következtében pár 

optimálandó paraméterre szűkülnek le a vizsgálatok. 

Az optimálás nehézségei ellenére az oldószerlefúvatásos technika gyakorlati 

megfontolások miatt előnyösebb, mint a Vapor Overflow eljárás. Az injektorbetét mérete 

(1) 
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ugyanis nem korlátozza az injektálható mintamennyiséget, ezért szűk injektorbetétek 

alkalmazásával is lehetséges 100–200 μL térfogatú minta rendszerbe juttatása. További előny, 

hogy kétlépcsős lefúvatást alkalmazva az oldószer forráspontjához közeli forráspontú 

komponensek is visszatarthatók. 

 Az LVI alkalmazása előnyös, hiszen azonos minta-előkészítést követően a kimutatási 

és meghatározási határok nagyságrendileg javíthatók a splitless injektálással elérhetőhöz 

képest. Továbbá, ha a minta-előkészítés nem teszi lehetővé vagy nehezen megvalósítható a 

dúsítást, remek koncentrálási alternatívát nyújt az LVI. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a 

célkomponensek mellett a mintában található zavaró összetevők is dúsulnak, ha azok 

illékonysága nem elég nagy. Ezért az LVI csak megfelelően előtisztított minták esetén 

alkalmazható, egyéb esetben az injektor és az injektorbetét gyors elszennyeződéséhez, az 

oszlop túlterheléséhez vezet, deformált, reprodukálhatatlan csúcsalakokat eredményezve. Tehát 

összetett minták esetén a minta-előkészítésnek tisztítást továbbra is tartalmaznia kell. Továbbá 

a technika csak akkor alkalmazható hatékonyan, ha az oldószer és a célkomponensek 

forráspontja közt legalább 150°C különbség van (kivétel a kétlépcsős oldószerlefúvatásos 

technika), a kisebb forráspontú vegyületek a lefúvatás során az oldószerrel együtt távozhatnak 

a rendszerből, jelentős injektálási veszteséget okozva [65]. 

PAH-ok esetén forráspont-különbség probléma nem áll fenn. A naftalin forráspontja 

légköri nyomáson 218°C, az acenafténé már közel 300°C, miközben a szokványos 

gázkromatográfiás oldószerek nagy részének forráspontja légköri nyomáson 70°C alatt van 

(például a n-hexáné 69°C, az acetoné 65°C, a diklórmetáné 40°C). Megnehezíti még a módszer 

alkalmazását, hogy bizonyos paraméterek igen kisméretű változása is nagy különbségeket 

okozhat a csúcsalakok és a csúcsintenzitások tekintetében. Ezért egy LVI mérés robusztussága 

gyakran elmarad a hagyományos split és splitless technikákéhoz képest. 
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4.5. KLATRÁTKÉPZÉS KARBAMIDDAL 

 A szupramolekuláris kémia az intermolekuláris kölcsönhatásokkal foglalkozó 

tudományág, szokás a nemkovalens kötések kémiájának is nevezni. A szupramolekuláris kémia 

egyik fő vizsgálati tárgyát képzik a klatrát- vagy zárványkomplexek. A klatrát a latin clathratus 

szóból ered, melynek jelentése ketrecbe zárt. A klatrátok olyan másodlagos kötésekkel 

felépített molekulatársulások, melyek üreges szerkezettel rendelkeznek. Ezekben az üregekben 

úgynevezett vendégmolekulák másodlagos kölcsönhatásokkal képesek reverzibilisen 

megkötődni (ez a gazda-vendég komplex vagy zárványkomplex). Az ilyen komplexek 

kialakításának gyakorlati haszna van az enantiomerek és hasonló szerkezetű molekulák 

elválasztásában, reaktív anyagok stabilizálásában, gázok elnyeletésében. Ilyen jellegű 

kölcsönhatás kialakítására képes többek között a karbamid is [66].  

 A karbamid légköri nyomáson, szobahőmérsékleten tetragonális kristályrácsban 

kristályosodik (α-szerkezet). Ugyanakkor szerves közegben (aktivátor) képes hosszú, üreges 

szerkezet kialakítására alkalmas vendégmolekula jelenlétében. Ez a hexagonális β-szerkezet. 

Ekkor a karbamid molekulák oxigénje és az aminocsoportok hidrogénje közt hidrogénkötés jön 

létre olymódon, hogy minden hidrogén és oxigén részt vesz a kötések kialakításában (4. ábra).  

 

4. ábra: Hidrogénkötések a hexagonális szerkezetű karbamidban (A) és a kialakuló üreges 

szerkezet vendégmolekulával (B) [66]. 

Mivel a klatrátszerkezet kialakítása után nincs jelen szabad hidrogén, a vendégmolekula csak 

másodlagos kötőerőkkel képes a karbamiddal kölcsönhatást kialakítani. A kialakuló csőszerű 

szerkezet (2. ábra) belső átmérője 5,5–5,8 Å [67], ami alkalmas arra, hogy például 

n-alkánokkal, alkil-benzolokkal, zsírsav-metil- és etilészterekkel zárványkomplexeket 

képezzen. Elágazó szénláncú alkánok, szteránvázas molekulák vagy akár PAH-ok már nem 

férnek bele az üregbe. A kialakult komplex stabilitása a csapdázott molekula méretétől függ. 

A B 
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Minél hosszabb szénlánccal rendelkezik a molekula, annál stabilabb komplex jön létre. Ez a 

van der Waals kötőerőkkel magyarázható. Könnyen belátható, hogy egy hosszabb molekulánál 

nagyobb mértékben érvényesülnek a másodlagos kölcsönhatások. Az, hogy melyik a legkisebb 

molekula, mely körül létrejöhet a karbamidos zárvány, vita tárgyát képzi. Egyes kutatások 

szerint a n-heptán [68], más eredmények szerint a n-hexán [69] a legkisebb ilyen molekula. A 

β-szerkezet kialakításához szükség van vendégmolekulákra (a karbamid  aktivátor jelenlétében 

spontán nem alakít ki üreges szerkezetet). De a létrejött „csőben” a vendégmolekulák már 

szabadon transzlálhatnak anélkül, hogy „előttük” és „mögöttük” szétesne az üreg. Ezt a szabad 

mozgást diffrakciós vizsgálatokkal igazolták [66]. 

Aktivátorként általában alkoholokat alkalmaznak, a legelterjedtebb aktivátor a metanol. 

Szerepe, hogy a karbamid tetragonális szerkezetét felbontsa, továbbá közös közeget teremtsen 

a karbamid és a vendégmolekula számára. A létrejövő komplex szerves oldószerekben stabil, 

meleg vízben azonban a karbamid oldódik, aminek következtében a komplex szétesik, a 

csapdázott molekulák felszabadulnak [66]. 

 A karbamidos klatrátképzésnek elsősorban ipari jelentősége van. A petrolkémiában 

kőolajszármazékok n-alkán tartalmának szelektív kinyerésére használják [69, 70], de 

alkalmazzák szabad zsírsavak elválasztásához is olajokból és zsírokból [71]. Preparatív szerves 

kémiai alkalmazásokkal már az 1960-as években is kísérleteztek. Például White és munkatársai 

[72] sztereoszelektív polimerszintézisre alkalmazták a karbamidos klatrátot. Az üregek 

segítségével elágazásokat nem tartalmazó, lineáris polimereket tudtak előállítani kis 

mennyiségben, többek között buta-1,3-diénből, vinil-kloridból és akrilnitrilből. Nyomanalitikai 

célú alkalmazása nem terjedt el, a klatrátképzés analitikai célú részletes optimálását először 

2015-ben publikálták [73]. 
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4.6. A POLICIKLUSOS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK ANALITIKÁJA  

A Scopus közleményindexelő adatbázis keresője 2017 márciusában a „Polycyclic 

aromatic hydrocarbons” és a „chromatography” szavak együttes keresésére több, mint 10.000 

találatot adott. Nyilvánvaló, hogy ekkora számú publikáció mellett a téma irodalmának 

részletes feldolgozására nincs lehetőség. Ezért a PAH-ok kromatográfiájának általános 

tudnivalói és buktatói mellett csak az általam is vizsgált mintatípusok – légköri aeroszol és 

tejalapú élelmiszerek – minta-előkészítésére és kromatográfiás méréseire térek ki részletesen. 

4.6.1. Minta-előkészítés 

Gyakorlatilag az összes széles körben elterjedt minta-előkészítési technika 

(folyadék-folyadék extrakció, Soxhlet-extrakció, szilárd fázisú extrakció stb.) alkalmas lehet 

minták előkészítésére a PAH tartalmuk meghatározásának céljából. A választott technikát 

sokkal inkább a minta zavaró komponensei és az alkalmazott kromatográfiás eljárás szabja 

meg.  

Poláros folyadékok esetén (például vízminták, gyümölcslevek, szeszes italok, vizelet) 

kétség kívül a legegyszerűbb előkészítési technika a folyadék-folyadék extrakció (Liquid-liquid 

extraction, LLE) [74, 75]. Az extrakció hatékonysága természetesen függ a megoszlási 

hányadostól, de a PAH-ok könnyedén, jó dúsítással átvihetők apoláros szerves fázisba (például 

toluolba, n-hexánba). Ez annak köszönhető, hogy a PAH-ok olyan mértékű apoláritással 

rendelkeznek (logP értékük 4–6 között változik), hogy folyadék-folyadék extrakció esetén 

nagyon nehéz olyan nem elegyedő oldószerpárt találni, ahol ne lenne egy egyértelműen 

kedvezményezett fázis. A technika hátránya, hogy bár egyszerű, oldószerigénye jelentős (ezért 

drága) és nem automatizálható. 

Poláros közeg előkészítésére kiválóan alkalmas a szilárd fázisú extrakciós (Solid Phase 

Extraction, SPE) technika is [76-78]. Ennek nagy előnye, hogy a fordított fázisú töltettel 

rendelkező SPE oszlopon a PAH-ok rendkívül könnyen dúsíthatók. Poláros folyadékokból akár 

több 100 mL nagyságrendű minta is felvihető a patronra anélkül, hogy ez a PAH-ok töltetágyon 

történő áttörését eredményezné [78]. Vízminták esetén nem ritka, hogy egy töltetre akár literes 

nagyságrendben viszik fel a mintát [76]. A mintafelvitelnek természetesen gátat szab a töltet 

kapacitása, illetve, hogy a mintaközeg tartalmaz-e makroszkópikus szennyezőket, amik 

eltömíthetik az oszlopot. Az SPE egy speciális változatának tekinthető a MEPS 

(Microextraction by Packed Sorbent). Elve megegyezik az SPE-vel, a különbség a 

kivitelezésben rejlik: oszlop helyett a milligram mennyiségű szorbens egy fecskendőben 
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(illetve a fecskendő tűjében) helyezkedik el. Ezért a technika egyesíti az SPE előnyeit a könnyű 

automatizálhatósággal. PAH-ok esetén jellemzően vízminták előkészítésére használatos eljárás 

[79, 80]. Az előkészítés módja egyszerű: a vízmintát a fecskendőbe többször felszívják és 

kinyomják, majd desztillált vízzel mossák, ezt követően levegő átszívásával szárítják a töltetet. 

Végül a leoldás szerves oldószerrel (például metanollal) közvetlenül a gázkromatográfiás 

injektorba történik. Lehetőség van szilárd fáfisú mikroextrakciós eljárás (Solid Phase 

Microextraction, SPME) alkalmazására is, bár e technika nem terjedt el széleskörben. Ennek 

oka, hogy immerziós SPME technika csak akkor alkalmazható hatékonyan, ha a mintaközegben 

nincs annyi zavaró komponens, amennyi a SPME szál teljes kapacitását kimerítené. Ellenkező 

esetben a PAH-ok oldatból való kinyerése elmarad az ideálistól. Amennyiben a SPME-t 

gőztéranalízishez használjuk, számolni kell azzal a problémával, hogy csak a 3 gyűrűs PAH-ok 

illékonysága megfelelő egy ilyen vizsgálathoz, a nehezebb PAH-ok kisebb mértékben kerülnek 

át a gőztérbe. A jelenséget jól szemlélteti Vinas és munkatársainak eredményei, akik teák PAH 

tartalmát gőztéranalízises SPME technikával vizsgálták [81]. A kutatásban három-, négy- és 

ötgyűrűs PAH-ok is szerepeltek, azonban az utóbbi vegyületek nem voltak megfelelően 

kvantifikálhatók. 

Poláros szilárd minták esetén (például talaj, élelmiszerek: kenyér, zöldségfélék, kávé) 

leggyakrabban szilárd-folyadék extrakciót (Solid-Liquid Extraction, SLE) alkalmaznak 

apoláros oldószerrel [82]. Ezt kiegészítheti normál fázisú SPE-s tisztítás is [83, 84]. Ezen kívül 

alkalmazható eljárás még a Soxhlet extrakció is [85], ami annak ellenére, hogy általában 

rendkívül időigényes, kimerítő extrakciót tesz lehetővé. További hátránya, hogy igen nehezen 

automatizálható és a PAH-okkal együtt minden hasonló polaritású komponens is kioldódik a 

mintából. Ezért utána további tisztítási lépés(ek)re (például SPE) van szükség. 

Apoláros folyékony közegből (például étkezési olajok, gázolaj) PAH-ok 

meghatározására általában a minta hígítása után (apoláros oldószerrel, leggyakrabban 

n-hexánnal [86]) folyadék-folyadék extrakciót, és ezt kiegészítve normál [87] vagy fordított 

fázisú SPE-t [88] alkalmaznak. Az SPE esetén érdemes megemelíteni az úgynevezett 

molekuláris lenyomatú polimeralapú (Molecularly Imprinted Polymer, MIP) tölteteket. Ezek 

polimerszerkezetében térszerkezet szelektív üregek találhatók, melyek specifikus megkötődést 

tesznek lehetővé. Ilyen oszloptöltetek PAH-okra is rendelkezésre állnak. Használatát 

(előkezeletlen) olajokra és más, PAH-ok apoláros oldószerben lévő extraktumához javasolják 

[89]. Az SPE mellett említésre méltó a gőztéranalízises SPME eljárás is, de a technika hátránya 

itt is érvényesül, vagyis a nehezebb PAH-ok előkészítésére nem alkalmas a technika. Vichi és 
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munkatársai például olívaolajból mértek így PAH-okat, de emiatt a kutatásban csak 3- és 

4-gyűrűs PAH-ok szerepeltek [90]. Ezek visszanyerése megfelelő volt, 74% és 119% között 

változott. 

Szilárd apoláros minták esetén – például zsíros ételek, légköri aeroszol – az eddig már 

ismeretett technikák terjedtek el. Előbbi esetén a legnagyobb problémát a zsírok és a PAH-ok 

azonos polaritása okozza, ezért a két vegyületcsalád elválasztása körülményes feladat. A 

Soxhlet extrakció [91, 92] és a szilárd-folyadék extrakció (ultrahanggal [93, 94] vagy 

mikrohullámmal támogatva [19, 95]) gyakori kezdőlépés a minta-előkészítésben. Ezt 

jellmezően SPE-s [95] vagy gélpermeációs tisztítási lépés követi [96]. A zsíros minták esetén 

az elszappanosítást is előszeretettel alkalmazzák a minta zsírtartalmának átalakítására, melytől 

ezután szintén SPE-s tisztítási lépés segítségével szabadulnak meg [97, 98]. Ezen kívül található 

a szakirodalomban QuEChERS minta-előkészítési módszer (hal minták kezelésére) [99], illetve 

ezeknél a mintatípusoknál is alkalmazható az SPME [100] a kisebb tömegű PAH-okra. 

Érdemes még megemlíteni a szuperkritikus fluid extrakciós technikát, mellyel talaj 

[101], üledék [102], illetve olajos minták előkészítése valósítható meg [103]. Az eljárás 

környezetbarát és igen hatékony, viszont az extraktor beszerzése és fenntartása költséges 

beruházás. Ez a technika komolyabb szakértelmet is igényel, mint egy LLE-s vagy SPE-s 

eljárás, ezért használata széles körben nem terjedt el. Előnye abban rejlik, hogy a szuperkritikus 

szén-dioxid tulajdonságai merőben eltérnek a hagyományos oldószerekétől, ezért teljesen más 

szelektivitású közeget jelent az extrakció számára.  

 

4.6.2. Kromatográfia 

 Kromatográfiás szempontból az egyik legnagyobb kihívást a szerkezeti izomer PAH-ok 

nagyszámú előfordulása jelenti. Ezek a vegyületek kizárólag a gyűrűk kapcsolódási 

helyzetében mutatnak különbséget, moláris tömegük megegyezik, polaritásuk, forráspontjuk 

pedig csak minimális mértékben tér el. Tovább nehezítik a feladatot a szubsztituált PAH-ok, 

ahol az anyavegyületen különböző pozícióban is jelen lehet a funkciós csoport (például 

3-nitrofenantrén és 9-nitrofenantrén), így a kromatográfiás szempontból minimális különbséget 

mutató izomer-alapvázakon további még inkább elhanyagolható különbségek jönnek létre. Az 

izomerek gerjesztési és ionizációs tulajdonságaikban gyakorlatilag megegyeznek, ezért nincs 

mód az izomereket szelektíven detektálni, akármilyen hagyományos kromatográfiás detektort 

is alkalmazunk. Emiatt az izomerek elválasztása kritikus. A szeparáció hatékonyságát 
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elsősorban az analitikai oszlop szelektivitása határozza meg, de egy jó szelektivitású oszlop 

önmagában még kevés. A megfelelő elválasztáshoz biztosítani kell, hogy a csúcsszélesedés is 

minimális legyen, ugyanis az izomerek retenciós tulajdonságában még jó szelektivitású 

állófázis mellett is csak igen csekély különbségek vannak bizonyos esetekben. 

A feladat mind gázkromatográfiásan, mind folyadékkromatográfiásan megközelíthető. 

A kolonnagyártók legtöbbször szerepeltetnek kínálatukban kifejezetten PAH-ok mérésére 

kialakított állófázisú oszlopot (például Restek Rxi-PAH (GC), Agilent J&W Select PAH (GC); 

Waters PAH C18 (LC)). Az állófázis pontos szerkezete ezeknél az oszlopoknál általában ipari 

titok. Amennyiben nem áll rendelkezésre speciálisan PAH-ok számára kifejlesztett oszlop, a 

legelterjedtebb GC-s (5% vagy 50% fenillel módosított polidimetilsziloxán) és LC-s (C18 

oldalláncokkal módosított szilika) oszlopok is alkalmasak lehetnek a feladatra, de ekkor még 

jobban törekedni kell a felbontóképesség maximalizálására: például az oszlophossz minél 

nagyobb legyen (a felbontás arányos az oszlophossz gyökével), a folyadékkromatográfiás 

kolonna szemcseátmérője és a gázkromatográfiás kolonna állófázisának filmvastagsága minél 

kisebb legyen. 

 A legjobb oszlop birtokában is kényszerülhetünk kompromisszumokra. Figyelembe kell 

venni, hogy a túl gyorsan változó gradiens szelektivitási gondot okozhat (az éppen elváló 

csúcsok összecsúsznak), ha azonban túl lassan változatjuk a gradienst, akkor a csúcsszélesedés 

okozhat problémát. Utóbbi esetenként ennek ellenére szükséges lehet, olyannyira, hogy 

izokratikus/izoterm szakaszokat is tartalmazhat az elválasztási program. Ez főleg szubsztituált 

PAH-ok esetén szükséges az azonos alapvázon lévő eltérő elhelyezkedésű szubsztituens miatt. 

A lassabban változó összetétel/hőmérséklet másik következménye, hogy a csúcsszélesedés 

miatt a kimutatási és a meghatározási határ romlik, ezzel együtt hosszabb mérésekkel is kell 

számolni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a módszerek zavartűrő képessége viszonylag 

csekély. 

Mivel az izomercsúcsok általában nagyon közel helyezkednek el egymáshoz a 

kromatogramon, nem várt csúcsszélesedés következtében a felbontás nagyon gyors romlást 

szenved, a csúcsok egybefolynak (de már az is probléma, ha szimmetriájuk torzul), és a 

célkomponensek meghatározása lehetetlenné válik. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, ha az 

injektált minta túlterheli az analitikai oszlopot, aminek következtében a PAH-ok fókuszálása 

nem lesz kielégítő. 
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4.6.3. Detektálás 

A PAH-ok detektálására a legtöbb szokványos kromatográfiás detektor alkalmazható. 

Gázkromatográfia esetén alkalmazható a lángionizációs detektor (Flame Ionization Detector, 

FID) és a tömegspektrométer; folyadékkromatográfiás detektálásra az UV-látható, a 

fluoreszcenciás detektor (Fluorescent Detector, FLD) és a tömegspektrométer szintén alkalmas. 

Ezek adott feladatra történő alkalmazhatóságát (illetve egyáltalán azt, hogy LC-s vagy GC-s 

megközelítést alkalmazzunk) természetesen nagyban befolyásolja a minta típusa és összetétele 

(szelektivitási problémák felmerülhetnek-e), az alkalmazott minta-előkészítés, illetve a 

PAH-ok várható koncentrációja (elég érzékeny-e a detektor a feladatra). 

 

4.6.3.1. Gázkromatográfiás detektorok 

 Mint a legtöbb szerves vegyület esetén, a FID kiválóan alkalmas PAH-ok detektálására 

a molekulákban található számos C–H kötésnek köszönhetően. Ezért az érzékenység nem jelent 

problémát. Szelektivitás szempontjából viszont nem előnyös detektor, mivel egyáltalán nem 

szelektív. Ennek következménye, hogy egy komponensgazdag mintából nagyon nehézzé válik 

a PAH-ok zavarásmentes mérése. A minőségi azonosítás is csak retenciós idő alapján végezhető 

el, ami sok csúcs esetén kihívást jelent. Abban az esetben, ha a retenciós idő elcsúszik, könnyen 

összetéveszthetjük a PAH-ok csúcsait más vegyületekével, ami teljesen hibás adatokat 

eredményezne. Azonban ha nincs szelektivitási probléma, és a retenciós idők is 

reprodukálhatók, FID használata előnyös, mert olcsó, könnyen karbantartható és nem igényel 

komoly szakértelmet. Továbbá hidrogén vivőgázzal használható, ami az elválasztás 

szempontjából előnyös. 

Az MS detektálás a FID hátrányait kiküszöböli: lehetőség van szelektíven mérni, és a 

retenciós idők mellett az azonosításhoz a spektrumok is segítséget nyújtanak. Hátránya, hogy a 

hidrogén vivőgázként való alkalmazása körülményes, ezért legtöbbször hélium az alkalmazott 

mozgófázis. Az ionizáció típusa jellemzően elektronütközéses ionizáció. Konjugált 

elektronrendszerüknek köszönhetően a PAH-ok az ionizáció hatására csak minimális 

valószínűséggel fragmentálódnak, így vonalszegény, de intenzív molekulaionnal rendelkező 

spektrumokat szolgáltatnak. Elektronrendszerük annyi stabilitást ad a molekulának, hogy sok 

esetben a kétszeresen töltött molekulaionok is megtalálhatók a spektrumban, ami 

elektronütközéses ionizáció esetén szinte páratlan tulajdonsága a PAH-oknak. Amennyiben a 

kellő szelektivitás még MS-sel sem biztosított, megfelelő készülék esetén MSn mérések is 
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megvalósíthatók. A kémiai ionizációs technikát is elterjedten alkalmazzák PAH-ok körében, 

egész pontosan nitro-PAH-ok szelektív detektálása oldható meg ezzel a módszerrel, negatív 

ionizációs módban [21, 104, 105]. Nitro-PAH-ok mérésére elvéből adódóan az 

elektronbefogásos detektor is alkalmas lehet, de a gyakorlatban ez a technika nem elterjedt. 

Ennek oka, hogy nitro-PAH-okat leggyakrabban légköri aeroszolból mérnek PAH-okkal 

együtt, ezek detektálására pedig az elektronbefogásos detektor alkalmatlan. 

 

4.6.3.2. Folyadékkromatográfiás detektorok 

 Az UV-látható detektor a legkevésbé előnyös rendszer a bevezetőben felsorolt 

folyadékkromatográfiás detektorok közül. A PAH-ok detektálása alacsony hullámhosszon 

történik (200–300 nm [106, 107]), ahol a legtöbb szerves molekulának van valamekkora UV 

elnyelése, ezért a detektor nem PAH specifikus. Érzékenysége is elmarad akár az FLD-től, akár 

az MS-től. Egyetlen előnye a műszer egyszerűségében rejlik. Sokcsatornás készülék esetén az 

elnyelési spektrumok segítségével minőségi analízis ugyan lehetséges korlátozott keretek 

között, de ebben a tekintetben is jobbnak bizonyul az FLD és az MS is. 

Az FLD esetén teljesen más a helyzet. A PAH-ok aromás rendszere rendkívül erős 

fluoreszcenciát mutat, ezért remek kimutatási határral mérhetők (vetekedhet az MS-sel). 

Szelektivitása is kifejezetten jó, hiszen a besugárzási és emittálási hullámhossz a PAH-okra 

specifikus, kis valószínűséggel jelentkezik mellettük zavaró komponens. Továbbá az FLD 

mellett szól, hogy a 3D fluoreszcens spektrummal sokkal pontosabb minőségi azonosítás is 

tehető, mint az UV esetén. 

A tömegspektrométernek itt is megvannak azok az előnyei, mint a GC-MS méréseknél, 

viszont felmerül egy LC-MS specifikus probléma. A PAH-ok ionizációja az LC-MS 

ionforrásokkal kifejezetten nehéz feladat. Az elektroporlasztásos ionizáció (Electrospray 

Ionization, ESI) működési elve, hogy a célmolekula protonfelvétellel (pozitív ionizációs mód) 

vagy protonleadással (negatív ionizációs mód) ionizálódik. Azonban a PAH-ok nem 

rendelkeznek olyan funkciós csoporttal, ahol ez a folyamat végbemehetne, tehát ilyen jellegű 

ionizációra nincs mód. Az egyetlen kivételt a hidroxi-PAH-ok jelentik az OH-csoportjuknak 

köszönhetően. Atmoszférikus nyomású kémiai ionizációval (Atomspheric Pressure Chemical 

Ionization, APCI) negatív ionizációs módban a nitro-PAH-ok detektálhatók. Az ionizáció a 

nitro-csoport elektronszívó tulajdonsága révén valósul meg, a koronakisülésből származó 

elektronok befogásával. Ez a technika alternatívája a kémiai ionizációs GC-MS-nek. A legjobb 
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megoldás az atmoszférikus nyomású fotoionizáció (Atmospheric Pressure Photoionization, 

APPI), ami már a nem szubsztituált PAH-ok ionizációjára is alkalmas. Az ionforrás egy 

kamrába porlasztja a komponenseket, ahol UV-fénnyel sugározzuk be őket, melynek 

köszönhetően ionok jönnek létre. Mivel a PAH-ok ilyen módon is nehezen ionizálódnak, ezért 

az érzékenység itt sem ideális. 

 

4.6.4. PAH-ok és szubsztituált-PAH-ok meghatározása légköri aeroszolból 

A terület irodalmát feldolgozva a legszembetűnőbb tanulság, hogy a kutatások analitikai 

oldalról nem körültekintően dokumentáltak. Gyakran hiányoznak például a módszert leíró 

analitikai teljesítményjellemzők, nem egyértelmű a minta-előkészítés menete, illetve nincsenek 

megadva a cikkek összehasonlítását lehetővé tevő adatok. Ennek hátterében az állhat, hogy a 

kutatásokat nem pedig analitikusok készítették, hanem levegőkémiával foglalkozó 

szakemberek. Kutatásaik középpontjában az analitikai módszerekkel nyerhető levegőkémiai 

eredmények állnak, ez az oka a mérőmódszerek hiányos közlésére. 

A kromatográfiás technika a feldolgozott közlemények nagy részében (lásd 2. táblázat) 

GC-MS-t jelent. A PAH-ok, és legtöbbször az oxo-PAH-ok meghatározásánál is 

elektronütközéses ionizációs, még a nitro-PAH-ok esetén (és ritkább esetben oxo-PAH-okat) 

kémiai ionizációs technikát alkalmaznak. Amikor nem ez az alkalmazott technika, HPLC-t 

használnak fluoreszcens (PAH-ok, oxo-PAH-ok, nitro-PAH-ok) és kemilumineszcenciás 

(nitro-PAH-ok) detektorral, ritkábban UV detektorral. A GC-MS méréseknél nem jellemzőek 

a dedikáltan PAH-okhoz szánt kromatográfiás kolonnák használata, általában 5% vagy 50% 

fenilcsoporttal módosított poli(dimetilsziloxán) oszlopokon történik a mérés. A HPLC-s 

mérések esetén más a helyzet. Villar-Vidalés munkatársai [19], illetve M. Pineiro-Iglesias és 

munkatársai [108] kutatásában is dedikált Waters PAH C18 LC-s kolonnát alkalmaztak, 

ugyanakkor Chau Thuy Pham és munkatársai [110] egy C18 oldallánccal módosított szilikagél 

oszlopot használtak, tehát nem egy kifejezetten PAH-ok mérésére szánt oszloppal végezték az 

analízist. A GC-MS méréseknél az injektálási technika kizárólag hagyományos splitless 

injektálással történt, 1 μL injektálási térfogattal. Az LC-s méréseknél nem közlik az injektálási 

térfogatot egyik kutatásban sem, ez nehezíti a módszerek összehasonlítását.
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2. táblázat: A PAH és szubsztituált PAH-ok meghatározására alkalmas módszerek légköri aeroszol esetén 

Cél- 

vegyületek 

Minta 

mennyiség 

(m3) 

Minta-előkészítés 
Krom. 

technika 

LOD# 

(ng·mL-1) 

LOD 

(pg·m-3) 

LOQ 

(ng·mL-1) 

LOQ 

(pg·m-3) 
Ref 

PAH 720 MW (n-hex:aceton 1:1) > SiO4/Al2O3 SPE 
LC-FLD, 

LC-UV 
n.a. n.a. n.a. n.a. [19] 

PAH 816 MW (n-hex:aceton 1:1) > SiO4/Al2O3 SPE 
LC-FLD, 

LC-UV 
n.a. n.a. n.a. n.a. [108] 

PAH 3,6 
Soxhlet (DCM) > bepárás > 

SiO4 SPE (toluol:n-hex 4:6, 15 mL) > bepárlás 
GC-EI-MS n.a. n.a. < 0,18* < 5* [92] 

PAH 3,6 UH (DCM:MeOH 1:1, 4 mL) > bepárlás GC-EI-MS 180–828 50-230 < 1836 < 510 [93] 

PAH 1627 
UH (DCM, 150 mL, 3×) > rota > SiO4/Al2O3 SPE 

(DCM:hex 1:1, 50 mL) > rota szárazra > újraoldás 
GC-EI-MS n.a. n.a. n.a. n.a. [109] 

PAH 720 
UH (DCM, 150 mL, 3×) > rota > SiO4/Al2O3 SPE 

(DCM:hex 1:1, 50 mL) > rota szárazra > újraoldás 
GC-EI-MS n.a. n.a. < 90* < 50* [84] 

PAH, 

NPAH 
1627 UH (DCM, 2×) > SiO4 SPE (DCM, 50 mL) > bepárlás 

GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 

P 1–10 

NP 0,0–2 

P 0,3–3 

NP 0,008–0,61 
< 585* < 180* [21] 

PAH, 

NPAH 
n.a. 

extrakció (benzol:EtOH 3:1, 40 mL, 2×) > szűrés > 

LLE (5% NaCl, 20% H2SO4, deszt. víz, 80 mL) > 

szárazra párlás > újraoldás 

LC-FLD 0,0014–0,052 n.a. n.a. n.a. [110] 

NPAH 1627 
extrakció (DCM) > SiO4/Al2O3 SPE (n-hex:DCM 1:1) > 

NP-HPLC tisztítás > szárazra párlás > újraoldás 
GC-CI-MS 63–157 1,17–2,9 72–326 1,34–6,01 [104] 

PAH, 

OPAH, 

NPAH 

243 ASE (DCM) 
GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 
n.a. n.a. < 1,46* < 30* [20] 

PAH, 

OPAH, 

NPAH 

813 
UH (DCM, 150 mL, 3×) > rota > 

SiO4/Al2O3 SPE (DCM:n-hex 1:1, 100 mL) 

GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 
n.a. n.a. n.a. 

P < 10 

NP < 0.07 

OP < 11 

[22] 

PAH, 

OPAH, 

NPAH 

n.a. 
UH (DCM, 80 mL 3×) > rota > SiO4/Al2O3/Na2SO4 SPE 

(CH2Cl2:c-hex 30:70, 25 mL) > bepárlás 

GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 
n.a. n.a. n.a. n.a. [111] 
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2. táblázat (folyt.): A PAH és szubsztituált PAH-ok meghatározására alkalmas módszerek légköri aeroszol esetén 

Cél- 

vegyületek 

Minta 

mennyiség 

(m3) 

Minta-előkészítés 
Krom. 

technika 

LOD# 

(ng·mL-1) 

LOD 

(pg·m-3) 

LOQ 

(ng·mL-1) 

LOQ 

(pg·m-3) 
Ref 

PAH, 

OPAH, 

NPAH 

n.a. 
UH (DCM, 80 mL 3×) > rota > SiO4/Al2O3/Na2SO4 SPE 

(CH2Cl2:c-hex 30:70, 25 mL) > bepárlás 

GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 
n.a. n.a. n.a. n.a. [111] 

PAH, 

NPAH 
315 

Soxhlet (hex:aceton 1:1, 200 mL) > rota > 

KOH mosás (1,5 mL) > Al2O3 SPE 

(n-hex:DCM 3:2, 8 mL) > bepárlás 

GC-EI-MS 

GC-ECNI-MS 
n.a. n.a. n.a. n.a. [112] 

PAH n.a. 
Soxhlet (DCM, 5 mL) > PVDF fecskendőszűrő > 

bepárlás + Soxhlet (víz) > nylon szűrő > előzővel egyesít > SPME 
GC-EI-MS/MS n.a. 22–54 n.a. n.a. [113] 

PAH, 

OPAH,  

NPAH 

1440 

UH (DCM, 75 mL) > rota > 

SiO4 SPE (n-hex, 2 mL (n-alk); DCM:n-hex 4:1, 3 mL (PAH); 

DCM, 6 mL (NPAH, OPAH) > bepárlás 

GC-EI-MS, 

GC-ECD 
n.a. n.a. 

< 7,2* ECD 

< 21,6* GC–MS 

< 9* ECD 

< 15* GC–MS 
[114] 

PAH, 

OPAH, 

NPAH 

720 

(360) 

UH (DCM, 20 mL, 2×) > szárazra párlás > 

0,5 mL DCM / 2 mL DCM > SiO4 SPE/Al2O3 SPE > 

szárazra párlás > újraoldás 

LC-FLD, 

LC-CHEM, 

GC-MS 

n.a. n.a. n.a. n.a. [115] 

PAH, 

OPAH, 

NPAH 

5,76 Soxhlet (DCM:n-hex 1:1, 150 mL) > SiO4 SPE > bepárlás 
GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 

P 0,53–1,32 

NP 0,15–2,61 

OP 0,28–1,14 

P 92–229 

NP 26–450 

OP 48–198 

n.a. n.a. [105] 

OPAH 202 
ASE (DCM:aceton 8:2, 5 perc) > bepárlás > 

újraoldás > Al2O3 SPE (DCM) 
GC-CI-MS 2,4–3,8 0,29–0,47 n.a. n.a. [116] 

PAH, 

NPAH, 

MPAH 

202 
ASE (DCM:aceton 8:2, 5 perc) > bepárlás > 

újraoldás > Al2O3 SPE (DCM) 

GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 

P 0,05–0,6 

NP 0,1–0,8 

MP 0,6–1,02 

P 0,006–0,074 

NP 0,012–0,09 

MP 0,074–0,13 

n.a. n.a. [117] 

PAH, 

NPAH 
192 

ASE (DCM:aceton 8:2, 5 perc) > bepárlás > újraoldás > 

Al2O3 SPE (DCM:i-oktán) 

GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 
n.a. n.a. 

P < 115 

NP < 0,92 

P < 15 

NP < 0,12 
[118] 

NPAH, 

OPAH 
1296 

Soxhlet (n-hex:aceton 1:1, 150 mL) > MW 

(n-hex:aceton 1:1, 25 mL) > bepárlás > 

SiO4/Al2O3 SPE (DCM:n-hex 1:1, 70 mL) > bepárlás 

GC-CI-MS 3,9–233 3–180 n.a. n.a. [119] 

PAH, 

NPAH, 

OPAH 

437, 

706 
Soxhlet (DCM) > NP-HPLC (SiO4) GC-MS n.a. 

P 3–37 

NP 3–24 

OP 16–30 

n.a. n.a. [120] 

NPAH, 

OPAH 
n.a. Soxhlet (DCM) > NP-HPLC (SiO4) GC-MS NP 0,017–0,040 n.a. n.a. n.a. [121] 
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2. táblázat (folyt.): A PAH és szubsztituált PAH-ok meghatározására alkalmas módszerek légköri aeroszol esetén 

Cél- 

vegyületek 

Minta 

mennyiség 

(m3) 

Minta-előkészítés 
Krom. 

technika 

LOD# 

(ng·mL-1) 

LOD 

(pg·m-3) 

LOQ 

(ng·mL-1) 

LOQ 

(pg·m-3) 
Ref 

PAH, 

NPAH, 

OPAH, 

OHPAH 

n.a. 

Soxhlet (DCM, MeOH) > bepárlás > NH2-propil SPE 

(DCM:n-hex változó összetételben, 6 mL, MeOH, 6 mL) > 

bepárlás > visszavétel (> OHPAH-ok szililezve, TMCS+BSTFA) 

GC-EI-MS, 

GC-CI-MS 

P 4–30 

NP <10 

OP 5–136 

OHP 1–16 

n.a. n.a. n.a. [122] 

PAH, 

NPAH 
660 

MW (benzol:etanol 3:1) > szűrés (cellulóz-acetát 

fecskendőszűrő) > mosás (5% NaOH, 100 mL; 20% H2SO4, 

100 mL; MilliQ víz, 100 mL) > szárazra párlás > visszavétel 

LC-FLD, 

LC-CHEM 
n.a. n.a. 

P < 277* 

NP <11* 

P < 210* 

NP < 8.1* 
[123] 

 

MW: mikrohullámmal támogatott extrakció; UH: ultrahanggal támogatott extrakció; ASE: gyorsított folyadék extrakció; P: PAH; NPAH, NP: nitro-PAH; OPAH, OP: oxo-PAH; MPAH, MP: 

metoxi-PAH; EI: elektronütközéses ionizáció; CI: kémiai ionizáció; ECNI: elektronbefogásos negatív ionizáció; FLD: fluoreszcens detektor; CHEM: kemilumineszcenciás detektor; TMCS: 

trimetil-klórszilán; PVDF: poli(vinilidin-fluorid); BSTFA: N,O-bisz-trimetilszilil-trifluoroacetamid; LOD: kimutatási határ; LOQ: meghatározási határ; n.a.: nincs adat; *: az LOQ értékeknél a 

pontos LOQ nincs megadva, a táblázatban jelölt számérték a legkisebb mért koncentráció volt 

# a ng·mL-1 értékek az injektált oldatra, a pg·m-3 értékek az aeroszol légköri koncentrációjára vonatkoznak
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Az összefoglaló táblázatból látszik, hogy a publikált módszerek minta-előkészítés 

szempontjából nagy változatosságot mutatnak. Ez visszavezethető arra, hogy a mintázott 

légtérfogat nagysága (és ezzel együtt az aeroszol tömege is) igen széles határok között mozog 

(3,6–1627 m3). Természetesen, ahol kis minta mennyiséggel dolgoznak, ott nagyobb fokú 

dúsításra van szükség. Az aeroszol mintákat kvarcszálas vagy poliuretán szűrőkre gyűjtik, ezért 

az első lépés minden esetben egy szilárd-folyadék extrakció, amivel a PAH-okat kinyerik a 

szűrőn lévő aeroszolból. Gyakran ultrahanggal vagy mikrohullámmal támogatott extrakciót 

alkalmaznak, a gyorsabb és hatékonyabb extrakció érdekében [19, 21, 108]. Emellett 

kifejezetten elterjedt a Soxhlet-extrakció [105, 112, 113], illetve van példa gyorsított 

folyadékextrakciós eljárásra is [116]. Extrahálószerként elsősorban diklórmentánt, emellett 

n-hexánt, acetont, toluolt, benzolt, etanolt és metanolt alkalmaznak. Az extrakciót jellemzően 

egy szilikagél vagy alumina (esetleg kevert) normál fázisú SPE oszlopon történő tisztítás követ, 

amit megelőzhet bepárlás is [92, 111]. Az alkalmazott eluens változó, itt is többnyire 

diklórmetán, n-hexán, ciklohexán stb., tehát a hagyományos normál fázisú eluensek preferáltak. 

Az SPE célja kettős. Egyrészt elválasztja a zavaró komponenseket a PAH-októl, de ami még 

ennél is fontosabb, frakcionálást tesz lehetővé. Amennyiben a módszer nem tartalmaz SPE-s 

tisztítást, úgy kénsavas vagy lúgos bontással [110, 123], fecskendőszűrő alkalmazásával [113] 

vagy normál fázisú folyadékkromatográfiás tisztítással szabadulnak meg a zavaró 

mintaösszetevőktől [120, 121]. 

A 2. táblázatban ismeretett módszerek alapos összehasonlítása gyakorlatilag lehetetlen. 

Látható, hogy számos publikációban teljesen hiányoznak a kimutatási határ (Limit of Detection, 

LOD) és meghatározási határ (Limit of Quantification, LOQ) értékek, így semmi információt 

nem kapunk a módszerrel mérhető koncentrációkról [111, 115]. Gyakori az is, hogy a 

kimutatási határt megadják az analitikai módszer szempontjából érdekes 

tömegkoncentrációban (például ng·mL-1), vagy a légköri PAH koncentráció szempontjából 

fontos légköbméterenkénti értékben (pg·m-3). Ugyanakkor hiányoznak azok az adatok, amik a 

kettőt egymással megfeleltethetővé tennék (végtérfogat, mintázott levegő mennyisége, 

injektálási térfogat) [120, 122]. 

Összesen két olyan publikáció található a listában [93, 104], amely minden LOD/LOQ 

értéket ismertet vagy legalább rendelkezésre bocsátja azokat az adatokat, amikből ezek 

kiszámíthatóvá válnak. Számos publikáció van, ahol az LOQ értékek nem voltak 
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számszerűsítve, de részletesen bemutatják a PAH-ok eredményeit. Itt a legkisebb mért 

koncentrációt vettem figyelembe, hiszen ennél szükségszerűen alacsonyabb a meghatározási 

határ. Az viszont nem ismert, hogy a legkisebb mért eredmény mennyivel nagyobb, mint maga 

az LOQ. 

A kimutatási határok esetén valamivel több publikációban található számszerűsített 

érték. Problémát okoz viszont, hogy nem derül ki, hogy a jel/zaj arányból, kalibrációs 

egyenesből történő extrapolációval, a háttérérték zajának szórásából vagy az előkészített minták 

szisztematikus mérésvel határozták-e meg az LOD-t. Annyi azonban elmondható, hogy a 

GC-MS mérések esetén az LOD a PAH-okra 0,05 és 828 ng·mL-1, a nitro-PAH-okra 0,05 és 

233 ng·mL-1, az oxo-PAH-okra 0,28 és 136 ng·mL-1 között alakult. Tehát igen széles határok 

között változnak az LOD értékek. 

Összeségében nem dönthető el, melyik módszer alkalmas leginkább a feladatra a 

teljesítményjellemzők, illetve a meghatározásuk ismeretének hiánya miatt. A legelterjedtebb 

minta-előkészítési és kromatográfiás technikák alapján viszont megállapítható, hogy jó 

megoldásnak tűnik az aeroszol folyadékos extrakciója után egy normál fázisú SPE tisztítást 

magában foglaló minta-előkészítési eljárás. A minta PAH, oxo-PAH és nitro-PAH tartalmának 

meghatározásához az ideális technika a GC-MS, ennek hiányában az LC-FLD is megfelelő. 

 

4.6.5. PAH-ok meghatározása tej alapú mintákból 

 A tej és tejalapú élelmiszerek PAH tartalmának vizsgálata korántsem olyan részletesen 

kutatott téma, mint a légköri aeroszolé. Kifejezetten kevés kromatográfiás közlemény 

foglalkozik megfelelő részletességgel a témával. Anyatejpótló csecsemőtápszerrel pedig még 

ennél is kevesebb. Ez azért is meglepő, mert nem létezik Uniós szabvány sem, ami lefektetné a 

835/2011 EU rendeletben előírt követelmények vizsgálatához alkalmazandó módszert. Ennek 

megfelelően a 3. táblázatban található irodalmi összefoglaló is lényegesen rövidebb, mint az 

aeroszolos módszerek esetében volt. 

 Szembetűnő, hogy míg az aeroszolos méréseknél a GC-MS a preferált technika, addig 

tejnél és tej alapú élelmiszereknél az LC-s módszerek dominálnak. Ennek oka, hogy a tej és az 

anyetejpótló tápszer is zsírban gazdag közeg. A minta-előkészítési eljárások tisztítják a mintát, 

de az esetlegesen kis mennyiségben visszamaradó hosszú szénláncú trigliceridek egy LC-s 

kolonnáról könnyebben eltávolíthatók, mint egy gázkromatográfiás kolonnáról. Ennek oka, 

hogy a zsírok minimális illékonysággal és magas forrásponttal rendelkeznek. Az alkalmazott 
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kolonnák tekintetében a PAH-okhoz szánt állófázisú dominál. A táblázatban szereplő 6 db LC-s 

cikkből 5 esetben ilyet használtak [125-127, 129, 132], az egyetlen kivételben egy 

hagyományos C18 oldalláncokkal módosított szilika oszloppal végzezték az elválasztást [128]. 

A három gázkromatográfiás publikációban nem dedikált PAH kolonnát, hanem XLB (alacsony 

polaritású állófázis, aminek összetétele ipari titok) és 5% fenillel módosított 

poli(dimetilsziloxán) állófázisú oszlopot alkalmaztak [128, 130, 131]. 

 A minta-előkészítés gyakori első lépése az észteresítés, aminek célja a mintában lévő 

zsírok átalakítása zsírsav-etil vagy -metil-észterekké. Ez kromatográfiás szempontból előnyös, 

a zsírsav-észterek lényegesen kisebb retencióval rendelkeznek fordított fázisú körülmények 

között, így könnyebben eltávolíthatók a rendszerből. Az észteresítést minden esetben erősen 

lúgos közegben végzik. Ennek roncsoló hatása az észterezésen túl is segíti a minta további 

megtisztítását, de a PAH-ok szerkezetére nincs hatással. Ezt követően egy extrakció következik, 

amivel szerves fázisba juttatják a PAH-okat (és a hasonló polaritással rendelkező anyagokat, 

így a zsírsav-észtereket is), de a vízoldható komponensek már nem kerülnek át (így a lúg sem). 

Ehhez vízzel nem elegyedő szerves oldószereket: ciklohexánt, n-hexánt alkalmaznak. Ezt 

követheti – szükség esetén bepárlás, szűrés, oldószercsere után – normál (szilikagél, alumina) 

vagy fordított fázisú (C18) SPE. A minta-előkészítés végén bepárlás (akár szárazra párlás is) és 

a minta újrafelvétele történik. Bár a szárazra párlás nagyban ronthatja az illékony PAH-ok 

visszanyerését [45], a szerzők nem számoltak be említésre méltó veszteségről. Előfordul olyan 

eljárás is, amiben észteresítés nem szerepel, ekkor a tisztítást kizárólag SPE-vel végzik [128, 

131, 132]. Ettől a sémától csak egyetlen közlemény tér el jelentősen: Aguinaga és munkatársai 

[130] SPME-vel határozták meg a PAH-ok mennyiségét tejből és anyatejpótló tápszerből. Ez 

rendkívül egyszerű megoldás az előzőekhez képest. A folyékony mintát a megfelelő fiolába 

helyezték, majd a fiolát teljesen feltöltötték vízzel (így nem alakult ki gőztér), homogenziálták, 

majd 55°C-n 60 percig belemerítették az SPME szálat a folyadékba, majd ebből 

hődeszorpcióval mérték a PAH-okat. A módszer egy lehetséges hátulütője, hogy a mintában 

található zsírok telíthetik a SPME szálat, azonban ilyen tapasztalatokról a szerzők nem 

számoltak be, a visszanyerés a PAH-okra 88% és 112% között alakult [130]. 

 A módszerek összehasonlítása ebben az esetben sokkal könnyebben megtehető, mint az 

aeroszol minták esetén. Minden esetben közlik a bemérést és a végső térfogatot is. Két 

közlemény kivételével pedig minden esetben bemutatják az LOD és/vagy LOQ értékeket is. A 

mintára vonatkoztatott LOQ értékek 0,10 és 1,7 μg·kg-1 között alakultak, de érdemesebb 

szűkíteni a vizsgálatot arra a 4 PAH-ra, ami a 835/2011/EK rendeletben szerepel 
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(benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, benzo[a]pirén). Az ismeretetett módszerekből 

az LOQ-k alapján kettő biztosan alkalmas arra, hogy a rendeleti határértéknek megfelelően 

(1 μg·kg-1) vizsgálni lehessen a PAH-okat. Ezen publikációknál a kombinált meghatározási 

határ a 4 PAH-ra 0,83 μg·kg-1 [129], illetve 1,00 μg·kg-1 [132]. A többi LOQ-val is rendelkező 

módszerből a Rey-Salguero és munkatársai által publikált eljárás [125] biztosan nem alkalmas 

a feladatra (1,175 μg·kg-1-os összegzett LOQ-val rendelkezik), Naccari és munkatársai 

kutatásban [126] pedig nem vizsgálták a benzo[b]fluorantént. A másik 3 rendeletben szereplő 

PAH-ra viszont rendkívül alacsony, 0,227 μg·kg-1-es kombinált meghatározási határ adódott. 

Így nem kizárt, hogy ha a kutatás a benzo[b]fluoranténnel is foglalkozott volna, a módszer az 

LOQ értékek alapján megfelelő lenne a rendeleti határérték elérésére. 

Az LOQ értékeket nem közlő publikációknál az biztosan állítható, hogy Kishikawa és 

munkatársainak [127] módszere nem felel meg a kívánalmaknak, már a közölt LOD értékek is 

magasabbak, mint 1 μg·kg-1, ennél az LOQ pedig egyértelműen csak magasabb lehet. 

Különösen nehezményezhető, hogy Dobrinas és munkatársai [131] úgy hivatkoztak LOD-nál 

alacsonyabb mért értékekre, hogy nem közlik, ez pontosan mennyit jelent. Annyi azonban 

megállapítható, hogy a SPME-s kutatásukban a négy rendeletben szereplő PAH LOD értékének 

összege 0,78 μg·kg-1, ami közel van a határértékhez. Ezért feltételezhető, hogy az LOQ értékek 

összege már nagyobb lenne, mint 1 μg·kg-1. Sajnálatos, hogy a gázkromatográfiás cikkekből 

nem derülnek ki a releváns adatok, így nem hasonlíthatók össze az LC-s módszerekkel.  

 Összegezve elmondható, hogy a kevés fellelhető módszer közül biztosan csak két 

folyadékkromatográfiás módszer [129, 132] képes arra, hogy az anyatejpótló tápszerekből a 

PAH-okat olyan meghatározási határral mérje, amivel vizsgálható, hogy a termék megfelel-e a 

835/2011/EU Uniós rendeletben támasztott 1 μg·kg-1-os határértéknek. Az áttekintés alapján 

megállapítható, hogy a minták zsírtalanítására mindenképpen szükség van, ami történhet 

átészteresítéssel, illetve szilárdfázisú extrakcióval, esetleg ezek kombinációjával. A megfelelő 

teljesítményjellemzők hiányában nem állapítható meg, hogy a gázkromatográfia alkalmas-e 

ennek a mintatípusnak a vizsgálatára a határérték szintjén, mivel nem derül ki, hogy a mintában 

lévő zsírok mennyire zavarják mérést. 
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3. táblázat: PAH-ok meghatározására alkalmas módszerek tejből és tej alapú mintákból 

Minta 
Minta 

mennyiség 
Minta-előkészítés 

Krom. 

technika 

LOD# 

(ng·mL-1) 

LOD 

(μg·kg-1) 

LOQ 

(ng·mL-1) 

LOQ 

(μg·kg-1) 
Ref 

tej, 

anyatejpótló 

tápszer 

2 g 
észteresítés (3 mL 1 M KOH etanolban, 3 h, 80°C) > extrakció (10 mL víz, 

20 mL c-hex) > szűrés > bepárlás > C18 SPE > bepárlás > újraoldás (ACN) 
LC-FLD n.a. n.a. < 0,36 < 0,18* [124] 

anyatejpótló 

tápszer, 

babakeksz 

1 g 
UH (3×10 mL n-hex, 10 min) > centrifugálás > SiO4 SPE (10 mL n-hex) > 

szárazra párlás > újraoldás 
LC-FLD 0,02–1,4 0,01–0,7 0,05–3,4 0,025–1,7 [125] 

tej 2 g 

észteresítés (20 mL 1 M KOH etanolban, 3 h, 80°C) > extrakció (10 mL víz, 

20 mL c-hex) > centri > szűrés > szárítás (Na2SO4) > bepárlás > 

újraoldás > SPE > bepárlás > újraoldás > fecskendőszűrés (PVDF) 

LC-UV, 

LC-MS/MS 
n.a. n.a. 0,024–0,40 0,012–0,20 [126] 

tej, 

anyatejpótló 

tápszer 

2 g 
észteresítés (4 mL 0,4 M NaOH etanol-vízben (9:1 (V/V)) 60°C, 30 min) > 

extrakció (2×2 mL n-hex) > szárazra párlás > újraoldás (ACN) > fecskendőszűrés 
LC-FLD 26–1520 1,3–76 n.a. n.a. [127] 

tej 
250 mL / 

2 g 

zsír extrakciója (2.5 g Na-oxalát, 250–250 mL metanol, dietil-éter, petroléter) > 

szerves fázis elválasztása > szárítás (Na2SO4) > SiO4 SPE (2 g zsír, DCM, 

n-hex 2:3 (V/V)) > szárazra párlás > újraoldás (toluol) 

GC-EI-MS n.a. n.a. n.a. n.a. [128] 

anyatejpótló 

tápszer 
10 g 

extrakció (20 g Na2SO4, 100 mL n-hex:aceton 6:4 (V/V)) > rota > újraoldás 

(5 mL c-hex:EtOAc 1:1 (V/V)) > szűrés (PTFE) > GPC (1 mL minta, 

c-hex:EtOAc 1:1 (V/V)) > rota > újraoldás (ACN) 

LC-UV, 

LC-FLD 
0,12–0,64 0,06–0,32 0,20–1,88 0,10–0,94 [129] 

tej, 

anyatejpótló 

tápszer 

5 g bemérés SPME fiolába (vízzel telítve a fiolát) > SPME (55°C, 60 min) GC-EI-MS 0,003–1,56 0,001–0,52 n.a. n.a. [130] 

anyatejpótló 

tápszer 
1 g 

UH (3×10 mL n-hex, 10 min) > centrifugálás > SiO4 / Al2O3 SPE 

(n-hex:DCM 3:1 (V/V)) > bepárlás 
GC-EI-MS n.a. n.a. n.a. n.a. [131] 

anyatejpótló 

tápszer 
10 g 

észteresítés (20 mL 1 M KOH etanolban, 3 h, 80°C) > extrakció (50–50 mL n-hex, 

deszt. víz) > szárítás (Na2SO4) > bepárlás (1 mL) > SiO4 SPE 

(n-hex:DCM 3:1 (V/V)) > szárazra párlás > újraoldás > fecskendőszűrés (PTFE) 

 

LC-FLD 0,5–1,2 0,05–0,12 1,6–3,5 0,16–0,35 [132] 

UH: ultrahanggal támogatott extrakció; ACN: acetonitril; EtOAc: etil-acetát; PVDF: poli(vinilidin-fluorid); PTFE: politetrafluoroetilén; GPC: gélpermeációs kromatográfia; EI: elektronütközéses 

ionizáció; FLD: fluoreszcens detektor; LOD: kimutatási határ; LOQ: meghatározási határ; n.a.: nincs adat; *: az LOQ értékeknél a pontos LOQ nincs megadva, a táblázatban jelölt számérték a 
legkisebb mért koncentráció volt 

# a ng·mL-1 értékek az injektált oldatra, a μg·kg-1 értékek az aeroszol légköri koncentrációjára vonatkozik
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5. CÉLKITŰZÉS 

 Doktori munkám célja olyan analitikai módszerek fejlesztése volt, amelyek segítségével 

összetett rendszerekből policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) határozhatók meg. 

 Az ELTE Környezetkémiai és Bioanalitikai Laboratóriumának (KBL) munkatársai 

2010-ben egy három éves mérési kampány keretében budapesti finomszemcsés (PM2.5) 

aeroszol teljes körű vizsgálatába kezdtek. Ennek részeként a minták PAH, oxo-PAH és 

nitro-PAH tartalmának meghatározását is célul tűzték ki. Az erre alkalmas analitikai módszer 

kifejlesztésére az Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratóriumot (EKOL) kérték fel. A 

felkérésnek eleget téve az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség által kiemelt kockázattal 

bíró 16 PAH, illetve az ELTE KBL munkatársai által kiválasztott 4 oxo-PAH és 11 nitro-PAH 

mérésére alkalmas módszer kidolgozását tűztem ki célul. A minta-előkészítés és a 

kromatográfiás paraméterek optimálása után a módszer validálását, illetve a kidolgozott 

módszerrel a mérési kampány mintáinak lemérését is célul tűztem ki. A PAH-ok és 

oxo-PAH-ok mérését GC-MS, a nitro-PAH-okét LC-MS/MS technikával kívántam kivitelezni.  

 Doktori munkám másik mintatípusának a csecsemőtápszereket választottam. Az 

Európai Bizottság 835/2011/EU rendelete szabályozza bizonyos élelmiszerek maximális PAH 

tartalmát, ebben a dokumentumban a csecsemőtápszerek a legalacsonyabb határértékkel 

szerepelnek (1 µg·kg-1 a benzo[a]antracén, a krizén, a benzo[b]fluorantén és a benzo[a]pirén 

összkoncentrációjára). Választásomat indokolja, hogy bár a rendelet szabályozza a PAH-ok 

maximális mennyiségét a tápszerekben, a szakirodalmi kutatásaim alapján rendkívül kevés 

publikáció foglalkozik ezek meghatározásával. Célul tűztem ki tehát egy olyan 

gázkromatográfiás módszer kifejlesztését, amivel az Európai Unió által kiemelt kockázattal 

bíró 16 PAH (melyben szerepel a rendeletben lévő négy vegyület is) meghatározható 

csecsemőtápszerből. Kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a módszer képes legyen a 

rendeletben megadott határértéket alatt is megbízható eredményt szolgáltatni. Így a célom az 

volt, hogy a fejlesztett módszer használatával eldönthető legyen, hogy a vizsgált tápszer 

elvárásoknak megfelel-e. 
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6. KÍSÉRLETI RÉSZ 

6.1. CÉLKOMPONENSEK 

 A doktori munkám célkomponenseit a 4. táblázatban soroltam fel. A táblázatban 

jelöltem, hogy az adott vegyület melyik mintatípus esetén számított célkomponensnek. 

 

4. táblázat: A doktori munkám során vizsgált vegyületek adatai 

Vegyületek 
CAS 

szám 

Moláris 

tömeg 

(g·mol-1) 

Aeroszol 
Csecsemő 

tápszer 

PAH-ok     

naftalin 91-20-3 128,2 ×  
acenaftilén 208-96-8 152,2 ×  
acenaftén 83-32-9 154,2 ×  
fluorén 86-73-7 166,2 ×  

fenantrén 85-01-8 178,2 ×  

antracén 120-12-7 178,2 ×  

fluorantén 206-44-0 202,3 ×  

pirén 129-00-0 202,3 ×  

benzo[c]fluorén 205-12-9 216,1  × 

ciklopenta[c,d]pirén 27208-37-3 226,1  × 

benzo[a]antracén 56-55-3 228,1 × × 

krizén 218-01-9 228,1 × × 

5-metilkrizén 3697-24-3 242,1  × 

benzo[b]fluorantén 205-99-2 252,1 × × 

benzo[k]fluorantén 207-08-9 252,1 × × 

benzo[j]fluorantén 205-82-3 252,1  × 

benzo[a]pirén 50-32-8 252,1 × × 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 193-39-5 276,1 × × 

benzo[g,h,i]perilén 191-24-2 278,1 × × 

dibenzo[a,h]antracén 53-70-3 278,1 × × 

dibenzo[a,l]pirén 191-30-0 302,1  × 

dibenzo[a,e]pirén 192-65-4 302,1  × 

dibenzo[a,i]pirén 189-55-9 302,1  × 

dibenzo[a,h]pirén 189-64-0 302,1  × 

 

 



 

 

–  45  – 

4. táblázat (folyt.): A doktori munkám során vizsgált vegyületek adatai 

Vegyületek 
CAS 

szám 

Moláris 

tömeg 

(g·mol-1) 

Aeroszol 
Csecsemő 

tápszer 

oxo-PAH-ok     

1,4-naftokinon 130-15-4 158,2 ×  

9-fluorenon 486-25-9 180,2 ×  

antrakinon 84-65-1 208,2 ×  

6H-benzo[c,d]pirén-6-on 3074-00-8 254,3 ×  
 

    

nitro-PAH-ok     

1-nitronaftalin 86-57-7 173,2 ×  

2-nitronaftalin 581-89-5 173,2 ×  

5-nitroacenaftén 602-87-9 199,2 ×  

2-nitrofluorén 607-57-8 211,2 ×  

2-nitroantracén 3586-69-4 223,2 ×  

9-nitroantracén 602-60-8 223,2 ×  

3-nitrofenantrén 17024-19-0 223,2 ×  

9-nitrofenantrén 954-46-1 223,2 ×  

1-nitropirén 5522-43-0 247,3 ×  

3-nitrofluorantén 892-21-7 247,3 ×  

6-nitrokrizén 7496-02-8 273,3 ×  

 

 

6.2. PAH-OK, OXO- ÉS NITRO-PAH-OK MEGHATÁROZÁSA PM2.5 RÉSZECSKE FRAKCIÓBÓL 

6.2.1. Felhasznált anyagok 

A 16 EPA PAH-ot tartalmazó standard oldat (TraceCERT, 10 μg·mL-1 minden PAH-ra 

nézve), illetve a 16 EPA PAH egy komponensű standardjai, továbbá az 1,4-naftokinon, a 

9-fluorenon, az antrakinon és a 6H-benzo[c,d]pirén-6-on standardok a Sigma-Aldrich-tól (St. 

Louis, MO, USA) kerültek beszerzésre. Az 1-nitronaftalin, a 2-nitronaftalin, az 

5-nitroacenaftén, a 2-nitrofluorén, a 2-nitroantracén, a 9-nitroantracén, a 2-nitrofenantrén, 

3-nitrofenantrén, az 1-nitropirén, a 3-nitrofluorantén, a 6-nitrokrizén, az acenaftilén-d10, a 

fenantrén-d10, a krizén-d12, a perilén-d10, a 9-fluorenon-d8, az 1-nitronaftalin-d7, a 

2-nitrofluorén-d9 és az 1-nitropirén-d9 egy komponensű standardok a Chiron AS-től 

(Trondheim, Norvégia) származtak. Az egy komponensű standardok szilárd formában érkeztek. 
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Az aceton, az acetonitril, a dimetil-szulfoxid és az n-hexán az LGC Promochemtől 

(Wesel, Németország) származtak. Az ultratiszta vizet Millipore Direct-Q 5 (Merck KGaA, 

Darmstadt, Németország) készülék segítségével állítottam elő. A vízmentes nátrium-szulfátot 

a Sigma-Aldrich-tól, a cink-acetát-dihidrátot és a kálium-hexacianoferrát-trihidrátot a Mercktől 

szereztem be. Az SRM 2786 (finomszemcsés aeroszol) hitelesített referenciaanyag a NIST-től 

származott (Gaithersburg, MD, USA). Az Isolute C18 (1000 mg) és Isolute Si (1000 mg) 

szilárdfázisú extrakciós patronok a Biotage AB-tól (Uppsala, Svédország) kerültek beszerzésre. 

Az aeroszol mintavételhez 15 centiméter átmérőjű kvracszálas Whatman QM-A (GE 

Healthcare, Little Chalfont, Egyesült Királyság) szűrőkorongokat használtam. 

A minták bepárlásához 4.5 tisztaságú nitrogént, gázkromatográfiás vivőgázként 

5.0 tisztaságú héliumot, az LC-MS mérésekhez porlasztó-, szárító- és ütközőgázként 

5.0 tisztaságú nitrogént alkalmaztam. A lángionizációs detektorhoz 5.0 tisztaságú hidrogént és 

nitrogént használtam (Messer Hungarogáz Kft., Budapest, Magyarország). A láng 

fenntartásához sűrített levegőt használtam, melyet az épületet ellátó, központi hálózatból 

nyertem. 

 

6.2.2. Aeroszol mintavétel 

 A módszerfejlesztéshez használt aeroszol mintákat a Honvéd Sportegyesület 

telephelyén (Budapest, Dózsa György út 53.) kihelyezett aeroszol mintavevővel végeztem a 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársai 

segítségével. A mintavétel 96 órán át zajlott 30 m3·h-1 mintavételi sebességgel, ami 2880 m3 

levegő átáramoltatását jelenti egyetlen szűrőkorongon. A mintavételt 2014 decemberében és 

2015 januárjában végeztem. Az alkalmazott szűrőkorongokat a mintavétel előtt 8 órán át 

elektromos kemencében 550°C-on tartottam, hogy minden szerves szennyeződéstől mentesek 

legyenek. A kondicionálásuk exszikkátorban történt 48 órán keresztül egy légkondicionált, 

20°C-os helységben 40±7% páratartalom mellett. A minták szállítása és tárolása Parafilm 

fóliával lezárt Petri-csészékben történt. A gyűjtött mintákat a felhasználásukig 4°C-on, 

hűtőszekrényben tartottam. 

A kidolgozott módszerrel mérendő három éves mérési kampány mintáit Szigeti Tamás 

doktorandusz (ELTE Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék) gyűjtötte havi 

rendszerességgel 2010 júniusa és 2013 májusa között Budapesten, a Széna téren kihelyezett 
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mintavevő segítségével. A mintagyűjtés és tárolás paraméterei megegyeztek az általam 

használtakkal. 

 

6.2.3. Alkalmazott készülékek 

A PAH-ok és az oxo-PAH-ok méréséhez egy Agilent 6890N (Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA, USA) gázkromatográfot használtam, melyhez egy Agilent 5973 inert 

tömegspektrométer volt kapcsolva. A mintabevitelt egy CTC Combi PAL (CTC Analytics AG, 

Zwingen, Svájc) automata mintaadagoló végezte el. A készülék lángionizációs detektorral és 

egy Gerstel CIS4 (Gerstel GmbH, Mülheim an der Ruhr, Németország) programozhatóan 

fűthető injektorral volt ellátva. A műszert Agilent MSD ChemStation E02.02 szoftverrel 

vezéreltem. 

A nitro-PAH-ok méréséhez egy Waters Acquity (Waters Corporation, Milford, MA, 

USA) ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográfot (ami vákuumos gázmentesítő, bináris 

pumpa, automata minta-adagoló és oszloptermosztát modulokból állt) használtam. A 

folyadékkromatográf egy AB Sciex API 2000-es típusú (Concord, Kanada), atmoszférikus 

nyomású kémiai ionizációs (APCI) ionforrással és fecskendőpumpával ellátott 

tömegspektrométerrel volt kapcsolva. A műszert AB Sciex Analyst 1.6.1 szoftverrel 

vezéreltem. 

Az aeroszol minták begyűjtése Digitel DHA-80 (Digitel Elektronik AG, Hegnau, 

Switzerland) nagytérfogatú aeroszol mintavevővel történt. A minta-előkészítéshez Elmasonic 

S40 ultrahangkádat (Elma Schmidbauer GmbH, Singen, Németország) és Hermle Z206A 

centrifugát (Hermle Labortechnik GmbH, Wehingen Németország) használtam. 

 

6.2.4. Tömegspektrometriás paraméterek megválasztása  

 A PAH-ok és oxo-PAH-ok mérését GC-MS-sel kívántam kivitelezni, szelektív 

ionkövetés (Selective Ion Monitoring, SIM) módban. Ennek beállításához szükséges a 

célkomponensek tömegspektrumainak ismerete. Ennek érdekében pásztázó (SCAN) 

üzemmódban 50–550 Da tömegtartományban detektálva felvettem a komponensek 

tömegspektrumát. Ehhez splitless módban 1 μL-t injektáltam egy minden PAH-ra, deuterált 

PAH-ra és oxo-PAH-ra nézve 5 μg·mL-1 töménységű n-hexán oldatból. A kapott 

tömegspektrumokból kiválasztottam a legintenzívebb iont, amivel a mennyiségi meghatározást 
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végeztem (célion), illetve két másik iont, amivel az azonosítás megbízhatóságát növeltem 

(megerősítő ionok). Ezek az ionok az 5. táblázatban láthatóak. 

5. táblázat: A kiválasztott cél és megerősítő ionok a GC-MS vizsgálatokhoz 

Vegyület   Célion (Da)  Megerősítő ionok (Da) 

PAH-ok       

naftalin   128  127 102 

acenaftilén   152  153 76 

acenaftén   153  152 76 

fluorén   166  165 139 

fenantrén   178  176 152 

antracén   178  176 152 

fluorantén   202  200 101 

pirén   202  200 101 

benzo[a]antracén   228  226 114 

krizén   228  226 114 

benzo[b]fluorantén   252  250 126 

benzo[k]fluorantén   252  250 126 

benzo[a]pirén   252  250 126 

indeno[1,2,3-c,d]pirén   276  274 138 

benzo[g,h,i]perilén   278  276 138 

dibenzo[a,h]antracén   278  276 138 

acenaftén-d10   164  162 80 

fenantrén-d10   188  160 94 

krizén-d12   240  120 118 

perilén-d12   264  260 132 
       

oxo-PAH-ok       

1,4-naftokinon   158  130 102 

9-fluorenon   180  151 76 

antrakinon   152  208 180 

6H-benzo[c,d]pirén-6-on   254  226 113 

9-fluorenon-d8    188  160 158 

 

6.2.5. Gázkromatográfiás módszerfejlesztés  

 Figyelembe véve a rendelkezésre álló mintamennyiségét, a publikációkban közölt 

PM2.5 részecskékre vonatkozó PAH koncentrációkat (4.6.4. fejezet), illetve a GC-MS készülék 

érzékenységét, nagytérfogatú injektálás (Large Volume Injection, LVI) alkalmazása mellett 
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döntöttem. A nagytérfogatú injektálás optimálását acetonos és n-hexános oldatokkal végeztem 

el. Azért esett a választásom erre a két oldószerre, mert mindkettő remekül oldja a 

célkomponenseket, viszont eltérő karakterrel rendelkeznek. Az n-hexán egy apoláros oldószer, 

míg az aceton ehhez képest kifejezetten poláros, vízzel elegyedő folyadékkromatográfiás 

eluensekkel kompatibilis oldószer. Így kevesebb megkötéssel végezhettem a minta-előkészítési 

módszer kidolgozását. 

A kétlépcsős LVI módszerfejlesztés során két paramétert optimáltam: az injektálási 

sebességet és az injektálás közben a split ág fele irányuló térfogati áramlási sebességet (erre a 

továbbiakban lefúvatási sebességként hivatkozom). Aceton esetén az injektálási sebességet 

0,80 és 1,15 μL·s-1 között, n-hexán esetén 1,10 és 1,40 μL·s-1 között 0,05 μL·s-1-os lépésekben 

változtattam. Minden injektálási sebesség esetén megvizsgáltam a lefúvatási sebesség hatását 

100, 120, 135, 150 és 175 mL·perc-1 értékeknél. Az injektálási sebesség optimálási 

tartományának megválasztásához a Gerstel Maestro LVI calculator szoftverét használtam. A 

paraméterek vizsgálatához a 6. táblázatban található kromatográfiás körülményeket 

alkalmaztam. Az optimálást 100 μL injektálási térfogatra végeztem el. 

6. táblázat: A nagytérfogatú injektálás optimálásához használt kromatográfiás körülmények 

Oszlop típusa Restek Rxi-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 μm) 

Oszloptermosztát 

hőmérséklet program 
50°C (7,3 perc) → 20°C·perc-1 → 320°C (5 perc) 

Split szelep állása 
nyitva (injektálás befejeztéig) → 

zárva (kolonnafelfűtés kezdetéig) → nyitva 

Injektor hőmérséklet 

program 

10°C (injektálás befejeztéig) → 12°C·s-1 → 

50°C (aceton) / 70°C (n-hexán) (3 perc) → 

12°C·s-1 → 320°C (10 perc) 

Vivőgáz áramlási sebesség 

az oszlop irányába 

0 mL·perc-1 (injektálás befejeztéig „stop flow”) → 

1,0 mL·perc-1 

Detektálás 

lángionizációs detektor 

(H2 áramlás: 40 mL·perc-1, levegő áramlás: 450 mL·perc-1, 

N2 (make-up) áramlás: 40 mL·perc-1) 

 

Az injektor és az oszloptermosztát kezdeti hőmérsékleteit LVI kalkulátor segítségével 

állapítottam meg.  

Három párhuzamos mérést végeztem minden paraméterpár esetén. A mérésekhez 

500 ng·mL-1 töménységű oldatot (aceton vagy n-hexán, a méréseknek megfelelően) használtam 

minden komponensre nézve. A komponensek a következők voltak: naftalin, acenaftén, fluorén, 

fenantrén, fluorantén, benzo[a]antracén, benzo[a]pirén, dibenzo[a,h]antracén, 1,4-naftokinon, 
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9-fluorenon, antrakinon, 6H-benzo[c,d]pirén-6-on. A komponensek megválasztásánál a 

szempont az volt, hogy szerkezeti izomerekből csak az egyik vegyület kerüljön az oldatba, így 

az esetleges csúcstorzulások okozta felbontás csökkenés nem befolyásolja a kiértékelés 

pontosságát. A kapott csúcsterületeket összehasonlítottam splitless mérés eredményével; 1 μL-t 

injektáltam egy 50 μg·mL-1 töménységű oldatból 320°C-os injektorba 0,5 perc splitless idő 

melett.  

Következő lépésben meghatároztam az oszloptermosztát megfelelő felfűtési sebességét. 

Ehhez egy minden PAH-ot és oxo-PAH-ot (illetve ezek deuterált származékaikat egyaránt) 

tartalmazó 500 ng·mL-1-es oldatot használtam, amiből az optimált nagytérfogatú injektálási 

módszerrel 100 μL-t injektáltam. A vizsgált felfűtési program a következő volt: 50°C (7,3 perc) 

→ γ°C·perc-1 → 330°C (5 perc), ahol γ az optimálandó felfűtési sebesség, amit γ = 15, 20, 25 

és 30°C·perc-1 értékeknél vizsgáltam. Az izomerpárok alapvonali elválasztása volt a cél 

(R = 1,5, ahol R a felbontóképesség) a legrövidebb futási idő mellett, ugyanakkor a 

rendelkezésre álló oszloppal a benzo[b]fluorantén és a benzo[k]fluorantén esetén nem volt 

lehetséges az alapvonali elválasztás, ezért a második legkritikusabb pár – a benzo[a]antracén és 

a krizén – elválását tekintettem mérvadónak. 

 

6.2.6. Tandem tömegspektrometriás módszerfejlesztés  

A nitro-PAH-ok módszerfejlesztését a tandem tömegspektrometriás paraméterek 

optimálásával kezdtem.  Ehhez a szilárd standardokból egyéni oldatokat készítettem acetonnal 

1 mg·mL-1 koncentrációban. Ezután az egyéni oldatokat 20 μg·mL-1-re hígítottam, és a 

célkomponensekből egy közös oldatot is készítettem ugyanilyen koncentrációban. Az oldatokat 

fecskendőpumpa segítségével juttattam a tömegspektrométerbe. 

A célkomponenseket a mennyiségi meghatározáshoz legalkalmasabb, többszörös 

ionfolyamat követés (Multiple Reaction Monitoring, MRM) módban kívántam mérni. Mivel 

irodalmi adatok nem álltak rendelkezésre a megfelelő paramétereket illetően, a készülék teljes 

értéktartományát lefedve végeztem az optimálást előbb a vegyületfüggő paraméterekre (az 

anyaion ionizációs paraméterei, az ütközési cella paraméterei), majd az ionforrás komponens 

független paramétereire. Az anyaion esetén a paraméterek a következők voltak: deklaszterelő 

potenciál (Declustering Potential, DP), fókuszáló potenciál (Focusing Potential, FP), belépő 

potenciál (Entrance Potential, EP). Az optimálást SCAN módban végeztem az első kvadrupol 

segítésével, az ionforrás negatív ionizációs módban üzemelt. Azokat tekintettem az ideális 



 

 

–  51  – 

értékeknek, ahol a legintenzívebbnek bizonyultak az egyes vegyületek molekulaionjai (ezek az 

anyaionok). Ezután az ütközési cella paramétereinek (ütközési cella belépő potenciál (Collision 

Cell Entrance Potencial, CEP), ütközési energia (Collision Energy, CE) és ütközési cella kilépő 

potenciál (Collision Cell Exit Potential, CXP)) optimálását végeztem el. Ehhez a már ideális 

anyaion ionizációs értékeket használtam, és a méréseket termékion analízis (Product Ion Scan) 

módban végeztem. Ekkor az első kvadrupolon az anyaiont követtem, az ütközési cella után 

pedig vizsgáltam, milyen fragmenseket eredményeznek és mekkora intenzitással a különböző 

értékű paraméterek. A cél a legnagyobb jelintenzitás elérése volt. Az optimálás során a 

7. táblázatban található paramétereket állítottam be alapértelmezettnek minden komponens 

esetén. Ezeket az előkísérletek során állapítottam meg. 

7. táblázat: Az alapértelmezett paraméterek a tandem tömegspektrometriás optimálás során 

DP FP EP CEP CE CXP CUR CAD GS1 GS2 

(V) (V) (V) (V) (V) (V) (psi) (psi) (psi) (psi) 

0 -250 -1 -10 -40 -3 10 4 5 80 

DP: deklaszterelő potenciál; FP: fókuszáló potenciál; EP: belépő potenciál; CEP: ütközési 

cella belépő potenciál, CE: ütközési energia; CXP: ütközési cella kilépő potenciál; CUR: 

függönygáz; CAD: ütközőgáz; GS1: porlasztógáz; GS2: szárítógáz, psi: font·hüvelyk-2 

 

Ezután a gázáramlások értékeit állítottam be. Ehhez az Acquity készüléket használtam 

kolonna nélkül. Eluensként ultratiszta víz és acetonitril 50:50 térfogatarányú elegyét 

alkalmaztam izokratikus körülmények között. Az áramlási sebességet 0,5 mL·perc-1-nek 

választottam. Az optimálás során 1 μL-t injektáltam a 20 μg·mL-1 koncentrációjú közös 

nitro-PAH oldatból. Az optimált paraméterek a porlasztógáz (GS1), a szárítógáz (GS2) a 

függönygáz (Curtain Gas, CUR) illetve az ütközőgáz (Collision Activated Dissociation Gas, 

CAD) nyomásai voltak. Ezek a paraméterek a mérés során állandók, nincs mód minden 

komponensre külön optimálni, ezért a legkisebb jelintenzitású nitro-PAH-ra optimáltam az 

áramlásokat. 

A kvarckapilláris hőmérsékletét, illetve a koronakisülési tűre kapcsolt áramerősséget 

nem optimáltam. Az előkísérletek alatt egyértelművé vált, hogy minél magasabb a hőmérséklet, 

illetve minél negatívabb a tűre kapcsolt áramerősség, annál nagyobb hatásfokú az ionizáció. 

Ezért ezeket a paramétereket a készülék szélsőértékeire, 550°C-ra, illetve -6 μA-re állítottam. 
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6.2.7. Folyadékkromatográfiás módszerfejlesztés 

A kromatográfiás módszer fejlesztésének első lépése a megfelelő szelektivitású oszlop 

kiválasztása volt. A következő UHPLC-s oszlopokat volt lehetőségem tesztelni: 

o Waters BEH C18    2,1 mm × 50 mm, 1,7 μm 

o Waters CSH Phenyl-Hexyl  2,1 mm × 50 mm, 1,7 μm 

o Waters CSH Fluoro Phenyl  2,1 mm × 50 mm, 1,7 μm 

A tesztelés során az volt a célom, hogy a legnagyobb elválasztást érjem el a szerkezeti 

izomerekre. Ezek kromatográfiás elválasztása feltétlenül szükséges, ugyanis MRM átmenetei 

megegyeznek, így a detektálás során nincs mód az egymástól való megkülönböztetésükre. 

Tekintve, hogy az oszlopok dimenziója azonos, illetve mindhárom töltet porózus szilikagél 

alapú, a kromatogramokon megjelenő különbségek az eltérő felületmódosításoknak 

köszönhetők. Az oszlopok tesztelésére „A” eluensként vizet, „B” eluensként acetonitrilt 

alkalmaztam. Egyéb eluensekkel nem végeztem kísérleteket. Egyrészt mert a nitro-PAH-ok 

nem rendelkeznek olyan funkciós csoportokkal, amik érzékenyek lennének a pH vagy az 

ionerősség változására. Másrészt az acetonitril a megfelelő eluenserősséget kisebb 

rendszernyomás mellett biztosítja, mint a metanol, így növelhető az áramlási sebesség is. A 

kromatográfiás programot lépésenként alakítottam ki. Gradiens elúciót alkalmaztam 

izokratikus szakaszokkal. Az izokratikus szakaszokra azért volt szükség, mert csak így volt 

biztosítható az izomerek elválása. Az izokratikus összetételt úgy választottam meg, hogy 

megfelelő felbontás mellett (lehetőség szerint R > 1,5) a legkisebb csúcsszélesedéssel váljanak 

el az izomerek. A tesztekhez a nitro-PAH-ok 1 μg·mL-1-es acetonos oldatát használtam, 

melyből 5 μL-t injektáltam. A módszer kidolgozása során az izokratikus szakaszokat gyakran 

1–2 B% (V/V)-onként változtattam. Az optimálás során alkalmazott B% érékek és az 

izokratikus időtartamok tartományainak összefoglalása az 5. ábrán látható. Az izokratikus 

szakaszok közt fél perces gradienssel változtattam meg az eluens összetételét a következő 

lépcső összetételére. 
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5. ábra: A kromatográfiás optimálás sematikus gradiense az alkalmazott idő és 

eluensösszetétel tartományokkal 

Az oszlopválasztás, és a gradiensprogram kidolgozása után megállapítottam a 

kromatográfiás módszer kimutatási határát. Ehhez a nitro-PAH-okat tartalmazó acetonos 

oldatból 10, 5, 2, 1, 0,5 ng·mL-1 koncentrációjú hígítási sorozatot készítettem (szintén 

acetonban), majd 5 μL-t injektáltam minden hígításból. Kimutatási határnak azt a legkisebb 

koncentrációt tekintettem, ahol a jel/zaj arány legalább 3:1 volt. A korábbi publikációkban 

közölt eredmények alapján az így megállapított kimutatási határ nem bizonyult megfelelően 

alacsonynak ahhoz, hogy a PM2.5-ben lévő nitro-PAH-okat detektálni tudjam. Ezért az 

injektálási térfogat növelésére volt szükség. Megvizsgáltam, hogy a nitro-PAH-okat különböző 

oldószerből injektálva (aceton, acetonitril, metanol), illetve hosszabb oszlop alkalmazásával 

növelhető-e az oszlopra felvitt mintamennyiség. Az injektált mintatérfogatot 1–12 μL között 

vizsgáltam. 

 

6.2.8. Minta-előkészítési módszer fejlesztése 

A szakirodalomi áttekintés (lsd. az 4.6.4. fejezetet) alapján látható, hogy a PM2.5–PM10 

aeroszolok PAH tartalmának meghatározásához minta-előkészítésként normál fázisú 

szilárdfázisú extrakciós eljárások a legelterjedtebbek. Ezen eljárások célja a minta alifás 

vegyületektől való megtisztítása, melyek sokkal nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint a 

PAH-ok. Ezért kezdetben én is SPE-s módszer kidolgozása mellett döntöttem. Kétfajta SPE 

patront vizsgáltam meg, egy C18 fázissal, és egy szilikagél fázissal rendelkezőt. A patronokat 

B
%

tR

1. szakasz

2. szakasz

Végső 

összetétel

Kezdeti

összetétel

  t (perc) B% 

Kezdeti összetétel 0,5–1,5 0–10 

1. izokratikus szakasz 4,0–8,0 30–50 

2. izokratikus szakasz 4,0–8,0 40–70 

Végső összetétel 3,0–5,0 100 
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3 mL acetonnal kondícionáltam, az LVI optimáláshoz is használt 50 μg·mL-1-es acetonos 

PAH–oxo-PAH oldatból 50 μL-t vittem fel, majd megállapítottam a komponensek elúciós 

profilját. Ehhez acetont (mind normál fázis, mind fordított fázis esetén közepes erősségű 

oldószernek számít) és normál fázis esetén 99:1 (V/V) arányú aceton:metanol elegyet, illetve 

fordított fázis esetén 99:1 (V/V) arányú aceton:n-hexán elegyet alkalmaztam eluensként. Az 

aceton előnye, hogy mind a GC-s, mind az LC-s módszerrel használható, az 1% módosító pedig 

kellőképpen kis mennyiségű ahhoz, hogy az acetonos LVI módszerrel is kompatibilis legyen. 

Az eluátumokat 4 mL-ig, 1 mL-es frakciónként gyűjtöttem, majd minden frakciót GC-MS 

vizsgálatnak vetettem alá. Referenciaként 2,5 μg·mL-1 töménységű oldatot is mértem (az 50 μL 

50 μg·mL-1-es oldat 1 mL-re hígítva is ekkora koncentrációt eredményez). A nitro-PAH-ok 

polaritás tartományát lefedi a PAH-ok és oxo-PAH-ok polaritás tartománya, ezért ezekre nem 

vizsgáltam külön az elúciós profilt, így nem volt szükség LC-MS méréseket végezni. 

A standardokkal végzett kísérleteket követően vizsgálataimat aeroszollal folytattam. 

Egy aeroszolos szűrőkorong tizenketted részét (hozzávetőlegesen ekkora szűrődarabok álltak 

rendelkezésre a mérési kampány mintáiból) apró (kb. 1x1 cm-es) darabokra vágtam, 2x15 mL 

acetonnal extraháltam, majd a dekantált extraktumot 0,5 mL-re pároltam be. A kondicionált 

patronokra felvittem az extraktumot, majd az előbb ismertetett oldószer(elegy)ekkel eluáltam. 

Az eluátumot 1 mL-re bepároltam, majd az optimált GC-MS (LVI helyett splitless injektálással) 

és LC-MS/MS módszerrel mértem. 

Az eredmények alapján a minta-előkészítés módosítására volt szükség. Az SPE töltet 

pórusmérete nem elegendően kicsi ahhoz, hogy a finomszemcsés aeroszolt kiszűrje az 

eluátumból, aminek következtében nagy mennyiségű korom került a GC injektorába, 

ellehetetlenítve a mérést. Ezért a továbbiakban az SPE mellőzése mellett döntöttem. A 

szemcsék mintából való eltávolításának érdekében 0,22 μm és 0,45 μm pórusméretű fecskendős 

cellulóz-acetát és üveg membránszűrőket, illetve derítési, ülepítési technikákat is kipróbáltam. 

Többek között a cukrok kromatográfiás vizsgálatánál alkalmazott módszer a minták Carrez 

oldatokkal történő derítésére [133]. A Carrez I oldat 0,1 mol·L-1 cink-acetát, a Carrez II oldat 

0,25 mol·L-1 hexaciano-ferrát oldatot jelent. E vizes oldatokból szerves oldószerekkel való 

érintkezéskor csapadék formájában kiválnak a feloldott sók, nagy felületet eredményezve. A 

Carrez I és Carrez II oldatok mellett megvizsgáltam sómentes desztillált víz hatását is. Hatod 

szűrőket kb. 1x1 cm-es darabokra vágtam, majd 2x15 mL n-hexánnal 10 percig extraháltam. 

Az aceton leváltására azért volt szükség, mert az aceton vízzel korlátlanul elegyedik. A 

gázkromatográfiás kolonna sziloxán állófázisa pedig vízzel rendszeresen érintkezésbe lépve 
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tönkremegy. A dekantált extraktumokhoz külön-külön 5–5 mL Carrez I vagy Carrez II oldatot, 

vagy desztillált vizet adtam, majd összeráztam őket egy zárható 40 mL-es fiolában. Az ülepítés 

gyorsítása érdekében a fiolákat 2150 fordulat·perc-1-cel (410 rcf) 3 percen keresztül 

centrifugáltam. Az így kapott minták szerves fázisát másik fiolába pipettáztam, 0,3 g vízmentes 

nátrium-szulfáttal vízmentesítettem, majd szobahőmérsékleten, nitrogénáram alatt bepároltam 

2 mL-re. A mintát ezután PAH-okra és oxo-PAH-okra nézve 50 ng·mL-1 koncentrációra 

adalékoltam, majd vizsgáltam, hogy 14 párhuzamos injektálás alatt mennyire szennyeződik el 

az injektorbetét és az oszlop. Ezt a terhelési vizsgálatot a PAH-ok csúcsterületeinek 

intenzitásváltozásával követtem, illetve a mérés végén szemmel is ellenőriztem az injektorbetét 

elkormolódását. Mérésenként 100 μL-t injektáltam. 

Miután megbizonyosodtam arról, hogy az így megtisztított minta korommentes, és nem 

szennyezi el a GC-s injektorrendszert, folyadékkromatográfiás mérésekre is alkalmassá kellett 

tennem a minta-előkészítési eljárást. A n-hexán nem elegyedik a folyadékkromatográfiás 

eluensekkel, ezért szükséges volt a lecserélése. Megvizsgáltam, hogy a tisztítás végén kapott 

extraktum szárazra párlásával veszítek-e a nitro-PAH-ok mennyiségéből. Ehhez nitro-PAH-ok 

50 ng·mL-1-es n-hexános oldatát (1 mL) szárazra pároltam, a komponenseket 1 mL acetonban 

újraoldottam, majd az LC-MS/MS módszerrel megmértem. A kapott csúcsterületeket 

összehasonlítottam egy olyan méréssorozat eredményéivel, ahol a szárazra párlás előtt 25 μL 

dimetil-szulfoxidot (szobahőmérsékleten, légköri nyomáson nem párolható be, így 

visszatarthatja a nitro-PAH-okat) pipettáztam a n-hexános oldatba. Referenciaként mértem 

nitro-PAH-ok 50 ng·mL-1-es bepárláson át nem esett oldatát is. Három párhuzamos mérést 

végeztem a bepárlási kísérletekből. 

Vizsgáltam azt is, hogy a minta-előkészítés elején lévő szilárd-folyadék extrakció 

hányszori ismétléssel mutat megfelelő kinyerési hatásfokot a célkomponensekre. Ehhez 

aeroszolt nem tartalmazó szűrőkorongot (a továbbiakban: üres szűrő) adalékoltam úgy, hogy 

minden PAH-ra, nitro- és oxo-PAH-ra nézve a majdani injektálandó oldat 50 ng·mL-1-es 

legyen. Az adalékolt szűrőkorong tizenketted részét feldaraboltam, majd 3x15 mL n-hexánnal 

10 percig extraháltam. Minden 15 mL extraktumot külön gyűjtöttem, dekantáltam, majd 2 mL-

re bepároltam. Ebből 1 mL-t GC-MS mérésre, 1 mL-t pedig LC-MS/MS mérésre használtam 

oldószercsere után. Három párhuzamos mérést végeztem. Az extrakciós n-hexán térfogatát nem 

optimáltam, ugyanis legalább 15 mL oldószerre volt szükség, hogy megfelelően ellepje a 

szűrődarabokat, a térfogat növelése helyett pedig az ismételt extrakció mindig hatékonyabb 

eljárás. 
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6.2.9. A kidolgozott módszer validálása 

A minta-előkészítés optimálása után a kidolgozott módszert (lsd. a 7.1.4. fejezetben) 

validáltam a következő teljesítményjellemzők vizsgálatával: linearitás, torzítatlanság, precizitás 

(megismételhetőség), kimutatási határ, meghatározási határ, érzékenység, szelektivitás. Bár az 

analitikai módszerek helyes validálásával számos szervezet foglalkozik, munkám során nem 

tudtam csupán egyetlen szervezet irányelveire hagyatkozni. Ennek oka, hogy a különböző 

irányelvek mindegyike tartalmaz olyan definíciókat, amik túl szabadon értelmezhetőek vagy 

hiányosak (például nincs konkrétan lefektetve, milyen eredmények elfogadhatók), bizonyos 

esetekben pedig az egyes definíciók a különböző irányelvek között egyenesen 

összeegyeztethetetlenek. 

A linearitás vizsgálatánál a IUPAC definíciója alapján dolgoztam, ami kimondja, hogy 

a linearitási tartomány az a koncentráció tartomány, ahol a detektor válaszjele egyenesen 

arányos áll azon injektált vegyület koncentrációjával, ami a válaszjelet szolgáltatta [134]. A 

linearitási tartományt standard oldatsorozat segítségével határoztam meg. A PAH-ok esetén 

2,5–200 ng·mL-1, az oxo-PAH-ok esetén 5–200 ng·mL-1, a nitro-PAH-ok esetén 5–200 ng·mL-1 

tartományban vizsgáltam. A vizsgált koncentrációk 2,5; 5; 10; 25; 50; 75; 100 és 200 ng·mL-1 

voltak. A linearitást lineáris regresszióval határoztam meg. Az illesztett egyenesek egyenletébe 

visszahelyettesítettem a kalibrációs pontok mért csúcsterület-arány értékeit, majd 

megvizsgáltam, hogy az így számított koncentrációk mennyivel térnek el a bemérési 

koncentrációtól. Elfogadható eredménynek tekintettem, ha az eltérés a névleges és a számolt 

érték közt kisebb volt, mint 20%. 

A torzítatlanság meghatározásához az ISO 5725-1 szabványát tekintettem mérvadónak, 

mely szerint a torzítatlanság egy méréssorozat átlaga, és egy elfogadott (névleges) érték 

egyezésének a mértéke [135]. A torzítatlanság megadható a névleges értéktől való százalékos 

eltéréssel. A torzítatlanság meghatározásához PAH-ok és oxo-PAH-ok esetén a NIST 

referenciaanyagot, illetve adalékolt üres szűrőket használtam. A referenciaanyagból 10 mg-ot2 

deuterált standardokkal adalékoltam (2 μg·mL-1-es oldatból 50 μL, ez az injektált oldatra nézve 

50 ng·mL-1-es koncentráció), majd elvégeztem rajta a minta-előkészítést, illetve GC-MS-sel 

megmértem. A kapott eredményeket összehasonlítottam a referenciaanyag hitelesített 

értékeivel. A referenciaanyagban a nitro-PAH-ok mennyisége olyan csekély, hogy az a mérési 

                                                 
2 Ez a tömeg megfelel a tizenketted rész szűrőkorongon lévő aeroszol mennyiségének 
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módszeremmel nem volt meghatározható. Ezért egyetlen aeroszolos szűrő tizenketted részeit 

több koncentrációszinten adalékoltam nitro-PAH-okkal és deuterált nitro-PAH-okkal. Továbbá 

előkészítettem egy olyan mintát is, ami csak deuterált nitro-PAH-okkal volt adalékolva, hogy 

korrigálhassak az eleve a mintában lévő nitro-PAH-ok mennyiségével. Az adalékolt mintákat 

előkészítettem, majd LC-MS/MS-sel megmértem. Az alsó, középső és felső 

koncentrációszinten három párhuzamos mintával dolgoztam. Az oxo-PAH-ok esetén a 

referenciaanyag nem rendelkezett hitelesített értékkel, ezért a nitro-PAH-okhoz hasonlóan 

adalékolt mintákat készítettem, azonban ebben az esetben nem aeroszolos, hanem üres szűrővel. 

Ennek oka, hogy az előkísérletek alapján az aeroszolos szűrőkön egyes esetekben olyan magas 

koncentrációban voltak jelen PAH-ok és oxo-PAH-ok, hogy ez az alacsonyabb koncentrációra 

adalékolt pontok mérhetőségét ellenhetetlenítette volna bizonyos esetekben. Az előkészítés a 

nitro-PAH-okkal analóg módon történt. A teljesség kedvéért ezeket a mintákat az oxo-PAH-ok 

mellett PAH-okkal is adalékoltam. A célvegyületek adalékolt koncentrációit a 8. táblázat 

tartalmazza. 

 

8. táblázat: A torzítatlanság meghatározásához használt adalékolt minták koncentrációi 

Vegyületek 

 
Koncentrációszintek 

(az injektált oldatra nézve, ng·mL-1)  

PAH-ok  5 10 25 50 100 

deuterált PAH-ok  50     

       

oxo-PAH-ok  10 25 50 75 100 

1,4-naftokinon  5 10 25 50 100 

deuterált oxo-PAH-ok  50     

       

nitro-PAH-ok  10 20 50 75 100 

5-nitroacenaftén  20 35 50 75 100 

6-nitrokrizén  10 15 20 35 50 

deuterált nitro-PAH-ok  50     
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Egyes célvegyületek eltérő koncentrációval szerepelnek, mint a vegyületcsalád többi tagja. 

Ennek oka, hogy minden esetben törekedtem a lehető legalacsonyabb koncentrációk 

meghatározására, figyelembe véve a komponensekhez tartozó érzékenységet is. Másrészt a 

6-nitrokrizén esetén a linearitás vizsgálatakor megállapítottam, hogy 50 ng·mL-1-nél nagyobb 

koncentrációnál a válaszjel kívül esett a linearitási tartományon. Maximum 20%-os eltérést 

tekintettem elfogadható torzítatlanságnak. 

 A precizitás (megismételhetőség) meghatározásához a torzítatlanság méréséhez 

előkészített mintákat alkalmaztam. Ezekből a legkisebb, a középső és a legnagyobb 

koncentrációszinten három párhuzamost készítettem. A párhuzamos előkészítések 

eredményeiből szórást, illetve relatív standard deviációt (RSD) számítottam. A precizitást 

akkor tekintettem megfelelőnek, ha az RSD% kisebb volt, mint 25%. 

 A kimutatási határ megállapításához standard oldatsorozatot készítettem minden 

célvegyületre nézve 0,25; 0,5; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0 és 10 ng·mL-1 koncentrációban. Az 

oldatsorozatot megmérve azt a koncentrációt tekintettem a kimutatási határnak, ahol az adott 

komponens jel/zaj aránya eléri a 3-at. Ez a megközelítést megfelel a Nemzetközi Egységesítési 

Konferencia (International Congress on Harmonization, ICH) ajánlásának [136]. 

 Az ICH [136], az Eurachem [137] és az FDA [138] szerint a meghatározási határnak azt 

a legkisebb koncentrációt tekintetjük, ahol az adott komponens megfelelő torzítatlansággal és 

precizitással mérhető. Ennek megfelelően meghatározási határnak azt a legkisebb koncentrációt 

választottam, ahol az adott komponens torzítatlansága 20%-nál kisebb eltérést mutat a névleges 

értékhez képest, precizitása pedig RSD% < 25% értékkel mérhető. Ehhez a kísérlethez a 

torzítatlanság mérésénél leírt módon adalékolt-előkészített mintákkal dolgoztam az injektált 

oldatra nézve 5; 10; 20 ng·mL-1 koncentrációban minden célkomponensre. 

Érzékenységnek (a IUPAC definíció szerint [134]) az analitikai mérőgörbe koncentráció 

szerinti első deriváltját tekintettem, ami a gyakorlatban az illesztett kalibrációs egyenesek 

meredekségét jelenti. 

Tekintettel arra, hogy olyan aeroszol minta, ami a célkomponenseken kívül minden 

egyéb alkotót tartalmazott volna nem állt rendelkezésre, ezért adalékolatlan és a 

célkomponensekkel adalékolt szűrőminták kromatogramjait összehasonlítva állapítottam meg 

a módszer szelektivitását. Ehhez a torzítatlanság mérésénél ismertetett adalékolt üres és 

aeroszolos szűrő mintákat használtam fel. 
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6.2.10. Mérési kampány minták 

A módszer validálása után a 3 éves mérési kampány mintáit is megmértem. Az 

eredményekről csak egy rövid áttekintést nyújtok. Ennek oka, hogy az adatok feldolgozása és 

értelmezése sem célom, sem feladatom nem volt – ezt Szigeti Tamás végezte – nekem a 

kromatográfiás módszer kidolgozása, és a minták megmérése volt a projektben a feladatom. 

  

6.3. PAH-OK MEGHATÁROZÁSA CSECSEMŐTÁPSZERBŐL 

6.3.1. Felhasznált anyagok 

A 16 Európai Unió által listázott PAH-ot tartalmazó standard oldat (100 μg·mL-1 

minden PAH-ra nézve) a Restektől került beszerzésre. A deuterált PAH-okat tartalmazó 

standard oldat (benzo[a]antracén-d12, krizén-d12, benzo[b]fluorantén-d12, 

benzo[k]fluorantén-d12, benzo[a]pirén-d12, dibenzo[a,h]antracén-d14, benzo[g,h,i]perilén-

d12, dibenzo[a,i]pirén-d14, indeno[1,2,3-cd]pirén-d12; 100 μg·mL-1 minden deuterált PAH-ra 

nézve) a Chiron AS-től származott. 

A metanol (Picograde minőség) és az etanol [96% (m/m)] a Promochemtől, az n-hexán 

(Chromasolv minőség) és a karbamid (Ph. Eur.) a Sigma-Aldrich-tól, a diklórmetán, a 

vízmentes nátrium-szulfát, a vízmentes nátrium-hidroxid és a nátrium-klorid a Mercktől 

érkezett. Az Isolute C18 (500 mg) szilárdfázisú extrakciós patronok a Biotage AB-tól kerültek 

beszerzésre. A minták bepárlásához 4.5 tisztaságú nitrogént, gázkromatográfiás vivőgázként 

5.0 tisztaságú héliumot, ütközőgázként 5.0 tisztaságú nitrogént (Messer Hungarogáz Kft.) 

alkalmaztam. 

 

6.3.2. Alkalmazott készülékek 

A PAH-ok méréséhez a módszerfejlesztés során egy Agilent 6890N gázkromatográfot 

használtam, amihez egy Agilent 5973 inert tömegspektrométer volt kapcsolva. A mintabevitelt 

egy CTC Combi PAL automata mintaadagolóval végeztem el. A készülék egy Gerstel CIS4 

programozhatóan fűthető injektorral volt ellátva. A készüléket egy 15 m × 0,25 mm × 0,25 μm 

dimenziójú Restek Rxi-5MS gázkromatográfiás kolonnával (Restek, Bellefonte, PA, USA) 

használtam. A módszer validálását egy Agilent 7890B gázkromatográfon végeztem, amihez 
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egy Agilent 7010 hármas kvadrupol tandem tömegspektrométer tartozott, a mintabevitelt egy 

Agilent 7693A automata mintaadagolóval végeztem. A készülék egy Gerstel CIS4 

programozhatóan fűthető injektorral volt ellátva. A műszert egy Restek Rxi-PAH 60 m × 0,25 

mm × 0,10 μm dimenziójú kolonnával használtam. A 6890N GC-t Agilent MSD ChemStation 

E02.02, a 7890B GC-t Agilent MassHunter B07.00 szoftver vezérelte. 

 A minta-előkészítéshez Hermle Z206A centrifugát és IKA HS 501 rázógépet (IKA-

Werke GmbH & Co. KG, Staufen, Németország) használtam. 

 

6.3.3. Tandem tömegspektrometriás módszerfejlesztés  

A PAH-ok mérését MRM módban kívántam megvalósítani, ennek beállításához 

felhasználtam az aeroszolos módszer eredményeit. Anyaionoknak az aeroszolos módszer SIM 

célionjait választottam (minden esetben a molekulaion). Azoknál a vegyületeknél, amik az 

aeroszolos módszerben nem szerepelnek, anyaionnak szintén a molekulaiont választottam, 

hiszen a tapasztalatok alapján ez a legintenzívebb ion a PAH-oknál (a kiterjedt konjugált 

elektronrendszernek köszönhetően egy elektron elvesztése nem jár fragmentációval, a 

molekulaion rendkívül stabil). A lányionok kiválasztásához termékion analízist végeztem, az 

ütközési energiát (CE) 5 V és 60 V között változtatva (5, 15, 30, 45, 60 V) követtem, milyen 

tömeg/töltésű és intenzitású fragmensek keletkeznek. A megfelelő szelektivitás biztosításának 

érdekében, illetve hogy az azonosítást megbízhatóbb legyen, két MRM átmenetet választottam 

úgy, hogy az egyik átmenet kis, a másik átmenet nagy ütközési energiáknál legyen intenzív. A 

kísérletekhez splitless módban 1 μL-t injektáltam egy minden PAH-ra nézve 5 μg·mL-1 

töménységű oldatból az aeroszolos módszer felfűtési programjával (6. táblázat) annyi 

eltéréssel, hogy az LVI miatt szükséges 7,3 perces kezdeti 50°C-os izoterm szakaszt fél percre 

csökkentettem, illetve megnöveltem a 330°C-os izoterm szakasz idejét 10 percre, hogy a 

dibenzopirének is biztosan eluálódjanak az oszlopról. 

 

6.3.4. Gázkromatográfiás módszerfejlesztés 

Az aeroszolos módszernél is alacsonyabb kimutatási és meghatározási határra volt 

szükség, ezért ennél a módszernél is nagytérfogatú injektálás mellett döntöttem. Mivel LVI 

esetén az optimális paraméterek készülékről készülékre változhatnak, ezért a 7890B 

gázkromatográfra is optimáltam az LVI módszert, felhasználva az aeroszolos módszer során 
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tapasztaltakat. Az optimálást n-hexánra végeztem, az optimálandó paraméterek ebben az 

esetben is az injektálási sebesség és a lefúvatási sebesség voltak. Az injektálási sebességet 1,1; 

1,3; 1,5 μL·s-1-nál vizsgáltam, illetve ismét minden injektálási sebesség esetén megvizsgáltam 

a lefúvatási sebesség hatását 120, 150 és 180 mL·perc-1 értékeknél. Három párhuzamos mérést 

végeztem minden paraméterpár esetén. A mérésekhez egy minden komponensre nézve 

5 ng·mL-1 koncentrációjú oldatot használtam, az injektálási térfogat 50 μL volt. A kapott 

csúcsterületeket összehasonlítottam egy splitless injektálás során kapott mérés eredményével; 

1 μL-t injektáltam egy 250 ng·mL-1 koncentrációjú oldatból 330°C-s injektorba, 0,5 perc 

splitless idővel.  

Az injektálás optimálása után beállítottam a felfűtési programot. Tekintettel arra, hogy 

nagy illékonyságú, kis forráspontú PAH-ok nincsenek a célkomponensek közt, a 

kromatográfiás programot két különböző felfűtési sebességű szakasszal kívántam megoldani. 

Az első felfűtési szakasz a kezdeti 50°C-ról (ami az LVI miatt szükséges) gyors felfűtéssel 

(50°C·perc-1) olyan hőmérsékletig tart, ameddig az elsőnek eluálódó PAH (benzo[c]fluorén) az 

oszlopon eluálódni nem kezd. A második felfűtési szakaszban lassú felfűtés történik, hogy a 

szerkezeti izomerek alapvonalon szeparálhatók legyenek minden izomercsoportra. Az első 

felfűtési szakasz esetén a véghőmérsékletet, a második esetén a felfűtési sebességet (2 – 6°C·s-1) 

optimáltam. A végső izoterm szakasz hőmérsékletét 335°C-nak választottam. A 

dibenzopiréneknek előnyösebb lenne ugyan még magasabb hőmérséklet alkalmazása, de ez a 

hőmérséklet is csak 15°C-kal van a GC-s kolonna maximális használható hőmérséklete alatt. A 

GC és az MS/MS közt lévő fűtött összeköttetés (transfer line) hőmérsékletét sem tanácsos ennél 

tovább növelni, mert magasabb hőmérsékleten gyorsabban amortizálódik a fűtőtest. 

Amennyiben kisebb hőmérsékleten használom, mint az oszloptermosztát véghőmérséklete, 

akkor bekövetkezhet célkomponensek kondenzációja. 

 

6.3.5. Minta-előkészítési módszer fejlesztése 

A szakirodalom hiányosságai miatt úgy döntöttem, hogy először azt vizsgálom meg, 

hogy milyen zavaró mintaalkotók vannak egy csecsemőtápszerben, amihez a tisztítási eljárást 

ki kell dolgoznom. Ehhez 1 g tápszert 5 mL n-hexánban ultrahanggal támogatott extrakciónak 

vetettem alá 10 percig. Az extraktum tisztájából GC-MS SCAN mérést végeztem 50–550 Da 

tartományban, 1 μL minta 10:1 split injektálásával. A mérés igazolta azt a várakozásomat, hogy 

a legnagyobb problémát a zsírok okozzák, amik gyakorlatilag a tápszer fő alkotói, tehát igen 
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nagy mennyiségben vannak jelen az extraktumban. A zsírok jelenléte további problémákat is 

okoz, melyek a következők: magas forrásponttal rendelkeznek elhanyagolható illékonyság 

mellett, aminek következtében megkötődnek és visszamaradnak az injektorban és a kolonnán, 

eltávolításukhoz hosszú idő és magas hőmérséklet kell. További probléma, hogy a PAH-ok és 

a zsírok elválasztása hagyományos, polaritás különbségen alapuló minta-előkészítési 

eljárásokkal nem megoldható, mivel mindkét vegyületcsalád kifejezetten apoláros 

vegyületekből áll. Emiatt olyan eljárások, mint az SPE, az SPME, a folyadék-folyadék 

extrakció nem működnek. A két vegyületcsalád molekuláinak szerkezete, illetve alakja nagyon 

különböző, ami lehetővé teszi a hatékony elválasztásukat. 

A zsírok és PAH-ok elválasztására a megoldást a karbamid, egy klatrátképző vegyület 

alkalmazásában láttam. Ahhoz azonban, hogy ki tudjam használni a karbamid nyújtotta 

lehetőségeket (részletesebben lásd előzőleg az 4.5. fejezetben), a zsírokat zsírsav-észterekké 

kellett alakítanom. Az észteresítésnél számos paramétert megvizsgáltam annak érdekében, 

hogy a legnagyobb konverzióval keletkezzenek monoészterek. Vizsgáltam a reakciópartnert 

(metanol és etanol), a katalizátorként használt nátrium-hidroxid-oldat koncentrációját 

(1 mol·L-1 és 2 mol·L-1), a reakcióidőt (15, 30, 45 perc) és az n-hexános tápszer extraktum és 

észterező elegy térfogatarányát (4–6 mL, 4–4 mL és 6–4 mL). Az észterező elegy 10% (V/V) 

nátrium-hidroxid oldatot és 90% (V/V) reakciópartnert tartalmazott. A kísérleteket 12 mL 

térfogatú zárható üvegfiolában végeztem, 60°C hőmérsékleten, intenzív rázatás mellett. 

Minden esetben 3 párhuzamos kísérletet végeztem. Az extraktum elkészítéséhez 1 g tápszert 

10 percen keresztül – a kísérletnek megfelelő mennyiségű – n-hexánnal extraháltam. Bár a 

reakció szempontjából a magasabb hőmérséklet előnyös, a n-hexán forráspontja 69°C, ezért a 

hőmérséklet további növelése nem előnyös, mert a fiolában jelentős túlnyomás alakulhat ki. 

Katalizátornak azért választottam a nátrium-hidroxidot, mert a savas katalízishez képest 

gyorsabb reakciót tesz lehetővé alacsonyabb hőmérsékleten, és kevésbé korrozív például a 

tömény kénsavhoz viszonyítva [139]. Az észteresítés lezajlása után a fázisokat szeparáltam, a 

n-hexános fázist nátrium-szulfáttal szárítottam, majd nitrogénáram alatt 1 mL-re bepároltam, 

ezután GC-MS-sel mértem. 

Az ideális észteresítési paraméterek megállapítása után a karbamidos klatrátképzés 

körülményeit optimáltam. A cél itt a zsírsav-észterek teljes eltávolítása volt, mert bár 

kromatográfiás szempontból nem okoznak akkora problémát, mint a zsírok (könnyen 

eluálhatók, nem maradnak vissza az injektorban), azonban mennyiségük túlterhelik a rendszert. 

A kísérletekhez 1 mL átészterezett extraktumot használtam. Ezt metanollal és karbamiddal 



 

 

–  63  – 

egyesítettem egy 12 mL térfogatú üvegfiolában (a Vmetanol/mkarbamid aránya mindig 3:1, ahol 

Vmetanol a metanol térfogata mL-ben, mkarbamid pedig a karbamid tömege g-ban), rázógéppel 

szobahőmérsékleten rázattam, majd centrifugáltam 3 percig 2300 fordulat·perc-1-cel (470 rcf). 

Ezután az oldószereket lepipettáztam, a visszamaradt karbamidot pedig tiszta n-hexánnal újra 

rázattam („mosás”). Újabb centrifugálás után a hexánt egyesítettem a többi oldószerrel, amihez 

még 1 mL desztillált vizet adtam, és összeráztam. A fázisszeparáció után a hexános fázist egy 

tiszta fiolába pipettáztam, ezután nátrium-szulfáttal szárítottam, majd 1 mL térfogatúra 

pároltam nitrogénáramban. Az így kapott oldatot GC-MS-sel mértem. Az optimálás során 

vizsgáltam a klatrátképzési (rázatási) időt (5, 10 és 20 perc), az ideális karbamid tömeget (1,0; 

1,5 és 2,5 g), a mosó n-hexán térfogatát (2, 3 és 5 mL), és az eljárás ismétlésének szükségességét 

(nulla ismétlés, egy ismétlés). A mosó térfogatának vizsgálatához az észterezett extraktumot 

adalékoltam a PAH mixszel (az injektált oldatra nézve 20 ng·mL-1), és a PAH-ok visszanyerését 

figyeltem (referenciaként 20 ng·mL-1 koncentrációjú, előkészítésen át nem esett standard 

oldatot használtam). A többi esetben pedig azt figyeltem, hogyan változnak a zsírsav-észterek 

csúcsterületei az egyes paraméterek módosításával. Az aktivátor minőségét, az aktivátor és 

karbamid ideális arányát, illetve az aktivációs időt nem vizsgáltam, ezek optimálása 

kutatócsoportunk egy korábbi publikációjában már szerepelnek [73]. 

 

6.3.6. A kidolgozott módszer validálása 

A minta-előkészítés optimálása után az aeroszolos módszerhez hasonlóan a kidolgozott 

módszert (lásd a 7.2.3. fejezetben) validáltam a következő teljesítményjellemzők tekintetében: 

linearitás, torzítatlanság, precizitás (megismételhetőség), kimutatási határ, meghatározási határ, 

érzékenység és szelektivitás. Az analitikai teljesítményjellemzőket ugyanazon definíciók 

szerint alkalmaztam, mint az aeroszolos módszer esetén (6.2.9. fejezet). 

Az előkísérletek eredményei alapján megállapítható volt, hogy a módszerfejlesztéshez 

használt csecsemőtápszer nem tartalmaz a vizsgálati tartományban detektálható mennyiségben 

PAH-okat, ezért a módszer szelektivitását adalékolt és adalékolatlan csecsemőtápszerrel 

állapítottam meg. Ehhez a későbbiekben a torzítatlanság mérésénél ismertetett mintákat, illetve 

egy adalékolatlan mintát használtam fel. 

A linearitást standard oldatsorozattal határoztam meg. A koncentrációk 

megválasztásakor figyelembe vettem a 835/2011/EU rendelet határértékét, ezért a vizsgált 

koncentrációkat az injektált oldatra nézve 200, 300, 500, 750, 1000 és 1500 pg·mL-1-nek 
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választottam (ez a tápszerre nézve ugyanilyen számértékeket jelent ng·kg-1-ban kifejezve). A 

linearitást lineáris regresszióval határoztam meg. A kapott egyenesek egyenletébe 

visszahelyettesítettem a kalibrációs pontok mért csúcsterület-arány értékeit, majd 

megvizsgáltam, hogy az így számított koncentrációk mennyivel térnek el a bemérési 

koncentrációtól. Elfogadható eredménynek tekintettem, ha az eltérés a névleges és a 

visszaszámolt érték közt kisebb volt, mint 15%. 

A torzítatlanság meghatározásához adalékolt csecsemőtápszert használtam, az injektált 

oldatra nézve 200, 300, 500, 750 és 1500 pg·mL-1 koncentrációban. Ehhez egy 50 ng·mL-1 

koncentrációjú n-hexános EU PAH mixből 40–300 μL-t adtam a tápszerhez a minta-előkészítés 

elején. Továbbá egy szintén 50 ng·mL-1 koncentrációjú deuterált PAH-okat tartalmazó oldatból 

100 μL-t adtam minden mintához (ez az injektált oldatra nézve 500 pg·mL-1). Az adalékolás 

után elvégeztem a minta-előkészítést. Az aeroszolos mérésektől eltérően itt a névleges 

koncentrációtól ±30%-os eltérést még elfogadhatónak tartottam. Ennek oka, hogy egy 

nagyságrenddel alacsonyabb koncentráció tartományban dolgoztam. 

A precizitás (megismételhetőség) meghatározásához a torzítatlanság méréséhez 

előkészített mintákat használtam. Ezekből minden koncentráció szinten három párhuzamost 

készítettem. A párhuzamos előkészítések eredményéből relatív standard deviációt (RSD) 

számítottam. A precizitást akkor tekintettem megfelelőnek, ha az RSD% kisebb volt, mint 25%. 

A kimutatási határ megállapításához standard oldatsorozatot készítettem minden 

célvegyületre nézve 25, 50, 75, 100 és 200 ng·mL-1 koncentrációban. Az oldatsorozatot 

megmérve azt a legkisebb koncentrációt tekintettem a kimutatási határnak, ahol az adott 

komponens jel/zaj aránya eléri a 3-at. 

Meghatározási határnak azt a legkisebb koncentrációt választottam, ahol az adott 

komponens torzítatlansága 30%-nál kisebb eltérést mutat a névleges értékhez képest, 

precizitása pedig RSD% < 25% értékkel mérhető. Ehhez a kísérlethez a torzítatlanság 

mérésénél leírt módon adalékolt-előkészített mintákkal dolgoztam az injektált oldatra nézve 75, 

100, 200 pg·mL-1 koncentrációban minden célkomponensre. 

Érzékenységének az analitikai mérőgörbe koncentráció szerinti első deriváltját 

tekintettem, ami ebben az esetben is az illesztett kalibrációs egyenes meredekségét jelenti. 
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7. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

7.1. PAH-OK, OXO- ÉS NITRO-PAH-OK MEGHATÁROZÁSA PM2.5 RÉSZECSKEFRAKCIÓBÓL 

GC-MS ÉS LC-MS/MS TECHNIKÁVAL 

7.1.1. A gázkromatográfiás módszerfejlesztés eredményei 

7.1.1.1. Nagytérfogatú injektálás 

 A rendelkezésre álló minta mennyisége, a publikációkban közölt PM2.5 részecskékre 

vonatkozó PAH koncentrációk, továbbá a GC-MS készülék érzékenysége miatt nagytérfogatú 

injektálás alkalmazása mellett döntöttem. Az LVI módszerfejlesztés során optimáltam az 

injektálási és a lefúvatási sebességet (az injektálás közben a split ág fele irányuló térfogati 

áramlási sebességet). 

Az injektálási és lefúvatási sebességet kétlépcsős lefúvatású LVI módszerhez 

optimáltam. Ez azt jelenti, hogy az injektor hőmérsékletprogramjában szerepelt egy 70°C-os 

izoterm szakasz az injektálás befejezése után. Ennek célja az volt, hogy az első lefúvatási 

lépésből visszamaradó kis oldószermennyiséget felfűtéssel, és a split szelep zárásával az oszlop 

irányába távolítsam el az injektorbetétről. Ezzel biztosítottam azt, hogy a komponensek a lehető 

legkisebb injektálási veszteséget szenvedjék el. Az oldószer lefúvatása alatt az oszlopra kerülő 

oldószer mennyiségét azzal minimalizáltam, hogy ez idő alatt az oszlop irányába nincs vivőgáz 

áramlás, vagyis „stop-flow” üzemmódban végeztem a lefúvatást. Az LVI injektálás elvéről 

részletesebb leírás a 4.4. fejezetben található.  

Az injektált oldat koncentrációját úgy választottam meg, hogyha mind a referenciaként 

használt splitless injektálás (50 μg·mL-1, 1 μL), mind az LVI injektálás (500 ng·mL-1, 100 μL) 

maradéktalanul az oszlopra juttatja a komponenseket, azonos anyagmennyiségű PAH kerül 

detektálásra. Az injektálási és lefúvatási sebesség ott ideális, ahol csúcstorzulás, 

csúcsszélesedés nélkül a legnagyobb csúcsterület-arányok adódnak a splitless injektálás során 

kapott eredményekhez képest. 

A 6. ábrán az acetonos oldat injektálásának optimálása során az vizsgált 

célkomponensek csúcsterület-átlagára kapott, splitless injektálásra vonatkoztatott értékei 

(relatív injektálási hatékonyság) láthatók. A splitless injektáláshoz képest minden paraméterpár 

esetén hatékonyabb a nagytérfogatú injektálás (vagyis nagyobb mennyiségű minta juttatható a 

rendszerbe). Ennek hátterében az állhat, hogy a referenciaként használt splitless injektálás 
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esetén nem hagytam elég hosszú splitless időt, ami csökkentette az oszlopra felvitt minta 

mennyiségét. Ez azonban nem befolyásolja az egyes LVI mérések összehasonlíthatóságát. 

 

 

6. ábra: A kiválasztott célkomponensekre átlagolt visszanyerés értékek acetonos LVI 

optimálás esetén 

Az oszlopra jutó mintamennyiség növekszik az injektálási sebesség növelésével, illetve 

a lefúvatási sebesség csökkentésével. Ebből kifolyólag célszerűnek tűnik a legnagyobb 

injektálási sebesség mellett a legalacsonyabb lefúvatási sebességet alkalmazni. Azonban a 

felvitt mintamennyiség mellett figyelembe kell venni a csúcsalakot is. Ennek hátterében az áll, 

hogy nagy injektálási sebesség és alacsony lefúvatási sebesség mellett az oldószer eltávolítása 

nem megfelelő mértékben megy végbe, ezért a célkomponensek megfelelő fókuszálása az 

oszlopon a nagy oldószermennyiség miatt nem lehetséges. A csúcsalakváltozást a 

benzo[a]pirén példáján mutatom be. A 7. ábrán a legnagyobb injektálási sebesség (1,15 μL·s-1) 

mellett láthatók a csúcsalakok különböző lefúvatási sebességek mellett. Azért ezt érdemes 

megvizsgálni, mert ennél az injektálási sebességnél jut a legtöbb anyag az oszlopra. Tehát, ha 

itt nem lép fel csúcstorzulás, akkor ideális az injektálási sebesség. Az ábrán az látszik, hogy 

ennél az injektálási sebességnél a lefúvatási sebesség mértéke nincs hatással a csúcsalakra. 

Azonban, hogy ez egy ideális csúcsalak-e, vagy egy olyan, ami a többi méréshez képest jelentős 

csúcsszélesedést szenved, nem dönthető el ezekből az adatokból. Ennek megállapítására 
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állandó lefúvatási sebesség mellett is meg kell vizsgálni az adatokat. A 8. ábrán állandó 

lefúvatási sebesség (120 mL·perc-1) mellett láthatók a csúcsalakok különböző injektálási 

sebességek esetén. 

 

7. ábra: A benzo[a]pirén csúcsalakja különböző lefúvatási sebességeknél 1,15 μL·s-1 

injektálási sebesség mellett acetonból történő 100 μL LVI injektálás esetén 

 

 

8. ábra: A benzo[a]pirén csúcsalakja különböző injektálási sebességeknél 120 mL·perc-1 

lefúvatási sebesség mellett acetonból történő 100 μL LVI injektálás esetén 

Bár a legnagyobb csúcsterület 1,15 μL·s-1 injektálási sebesség mellett adódik, a 8. ábrán 

látható, hogy ez csak jelentős csúcsszélesedés árán érhető el, tehát ez az injektálási sebesség 
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nem megfelelő. A csúcsalakok és az intenzitások együttes figyelembe vételével optimálisnak a 

0,95 μL·s-1 injektálási sebességet találtam, 120 mL·perc-1 lefúvatási sebesség mellett. Ennél a 

paraméterpárnál a csúcsok szimmetrikusak, és csúcsszélességük nem nagyobb, mint a splitless 

injektálás esetén tapasztalható szélességek. 

A kiválasztott paraméterpárnál a 9. táblázatban látható relatív injektálási 

hatékonyságok és precizitások adódtak a vizsgált komponensekre. A 6890N gázkromatográf 

specifikációja szerint [140] a készülék injektálási reprodukálhatósága 1 RSD% alatti 

split/splitless injektálás esetén. Az LVI precizitása a 9-fluorenontól eltekintve egyik esetben 

sem nagyobb, mint 1 RSD%. Azonban a 3 RSD%-os érték is elfogadható. A teljes módszer 

precizitása ugyanis a minta-előkészítés miatt várhatóan ennél az értéknél lényegesen nagyobb 

RSD%-okokkal lesz jellemezhető. Ezért elmondható, hogy a kidolgozott módszer tökéletesen 

alkalmas reprodukálható injektálások elvégzésre, az optimálást ebből a szempontból is 

sikeresnek tekintem.  

9. táblázat: Az optimált, acetonból történő nagytérfogatú injektálás teljesítményjellemzői 

Vegyület 
Relatív 

hatékonyság (%) 

Precizitás 

(RSD%, n = 3) 

naftalin 138 1,00 

1,4-naftokinon 122 0,53 

acenaftén 121 0,37 

fluorén 118 0,50 

9-fluorenon 121 3,06 

fenantrén 119 0,61 

antrakinon 121 0,83 

fluorantén 121 0,74 

benzo[a]antracén 118 0,80 

benzo[a]pirén + 6H-benzo[c,d]pirén-6-on 120 0,79 

dibenzo[a,h]antracén 122 0,46 

 

A 9. ábrán az n-hexános LVI módszer optimálása során a kiválasztott célkomponensek 

relatív injektálási hatékonyság értékei láthatók. Az eredmények hasonló képet mutatnak, mint 

az acetonos esetben, növekvő injektálási sebesség és csökkenő lefúvatási sebesség esetén az 

oszlopra juttatott anyag mennyisége növekszik. Mivel referenciaként ugyanazt a splitless 

injektálást tekintettem, ezért ugyanazokkal a megfontolásokkal kell ebben az esetben is az 

adatokra tekinteni, mint az acetonra optimálás esetén. A 10. és 11. ábrán a fluorantén 
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csúcsalakjai láthatók állandó injektálási sebesség és változó lefúvatási sebesség mellett, illetve 

állandó lefúvatási sebesség és változó injektálási sebesség mellett. Ezek az eredmények is 

jelentős hasonlóságot mutatnak az acetonos esettel. Miközben a relatív hatékonyság nőtt, a 

csúcsalak ismét jelentősen kiszélesedett, ha gyors injektálást alkalmaztam alacsony lefúvatási 

sebesség mellett. Ennek ismételt figyelembe vételével a legjobb injektálási sebességet 

n-hexános oldatokra 1,35 μL·s-1-nek találtam 150 mL·perc-1 lefúvatási sebesség mellett. Ehhez 

a paraméterpárhoz tartozó relatív visszanyerések és precizitások a 10. táblázatban találhatók. 

 

9. ábra: A kiválasztott célkomponensekre átlagolt visszanyerés értékek n-hexános LVI 
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10. ábra: A fluorantén csúcsalakja különböző lefúvatási sebességeknél 1,40 μL·s-1 injektálási 

sebesség mellett n-hexánból történő 100 μL LVI injektálás esetén 

 

 

11. ábra: A fluorantén csúcsalakja különböző injektálási sebességeknél 120 mL·perc-1 

lefúvatási sebesség mellett n-hexánból történő 100 μL LVI injektálás esetén 
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10. táblázat: Az optimált, n-hexánból történő nagytérfogatú injektálás teljesítményjellemzői 

Vegyület 
Relatív 

hatékonyság (%) 

Precizitás 

(RSD%, n = 3) 

naftalin 150 0,34 

1,4-naftokinon 123 0,24 

acenaftén 120 1,73 

fluorén 123 0,98 

9-fluorenon 128 0,20 

fenantrén 121 1,37 

antrakinon 124 0,64 

fluorantén 125 0,81 

benzo[a]antracén 121 2,73 

benzo[a]pirén + 6H-benzo[c,d]pirén-6-on 125 2,69 

dibenzo[a,h]antracén 126 3,22 

 

7.1.1.2. Hőmérséklet gradiens 

Az izomerpárok megfelelő elválásának érdekében meghatároztam az oszloptermosztát 

ideális felfűtési sebességét. A cél az izomerpárok alapvonali elválasztása volt a legrövidebb 

kromatográfiás futási idő mellett. A rendelkezésre álló oszloppal a benzo[b]fluorantén és a 

benzo[k]fluorantén esetén nem volt lehetséges az alapvonali elválasztás, ezért a második 

legkritikusabb pár – a benzo[a]antracén és a krizén – elválását tekintettem mérvadónak. 

A vizsgált hőmérsékleti programok esetén a benzo[a]antracén és krizén elválásának 

megfelelőségét vizuálisan és számolás útján is értékeltem. A 12. ábrán láthatók a vizsgált 

felfűtési sebességek esetén a csúcspárok, továbbá feltűntettem minden esetben a számított 

felbontásokat is, amit az (2) egyenlet szerint számoltam: 

𝑹 =
𝟐(𝒕𝐁[𝐚]𝐀 − 𝒕𝐤𝐫𝐢𝐳)

𝝎𝐁[𝐚]𝐀 +𝝎𝐤𝐫𝐢𝐳
 

ahol tB[a]A a benzo[a]antracén retenciós ideje, tkriz a krizén retenciós ideje, ωB[a]A a 

benzo[a]antracén alapvonalon mért csúcsszélessége, ωkriz a krizén alapvonalon mért 

csúcsszélessége 

Mivel a retenciós idők eltérők voltak a különböző programok közt, ezért a csúcspárokat úgy 

vetítettem egymásra, hogy a két csúcs közti völgy előtti és utáni 50 adatgyűjtési ciklus 

eredményét ábrázoltam. A csúcsalakokon transzformációt nem hajtottam végre, a 

csúcsszélességek és intenzitások azonos skálán szerepelnek. 

(2) 
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12. ábra: A benzo[a]antracén és a krizén kromatográfiás csúcsai a különböző felfűtési 

sebességek esetén tapasztalható felbontásokkal 

 

Mivel a felbontás javult a felfűtési sebesség növelésével, a gyors mérés pedig alapvetően 

előnyös, ezért azt a kromatográfiás programot választottam, ahol a hőmérséklet-gradiens 

30°C·perc-1 volt. 

7.1.1.3. A kidolgozott gázkromatográfiás módszer 

A 11. táblázatban tüntettem fel az optimált, véglegesített LVI-GC-MS módszert. Ezt a 

módszert használtam a minta-előkészítés fejlesztése során, és a validáláshoz is. A 13. ábrán 

látható az optimált módszerrel lemért adalékolt PM2.5 minta SIM totálion kromatogramja. A 

módszerről elmondható, hogy a 4.6.4. fejezetben ismertett gázkromatográfiás módszerekkel 

ellentétben a nagytérfogatú injektálásnak köszöhetően jelentősen javítható a kimutatási és 

meghatározási határ. Ennek következtében a minta-előkészítés során a kisebb dúsítási faktor 

sem kritikus probléma.  

11. táblázat: A kidolgozott GC-MS módszer 

Oszlop típusa Restek Rxi-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 μm) 

Oszloptermosztát hőmérséklet 

program 
50°C (7,3 perc) → 30°C·perc-1 → 330°C (5 perc) 

Vivőgáz áramlási sebesség 

az oszlop irányába 

0 mL·perc-1 (injektálás befejeztéig) → 

1,0 mL·perc-1 

Injektálás típusa nagytérfogatú injektálás (LVI) 
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11. táblázat (folyt.): A kidolgozott GC-MS módszer 

Injektálási sebesség 1,35 μL·s-1 (n-hexán) / 0,95 μL·s-1 (aceton) 

Lefúvatási sebesség 150 mL·perc-1 (n-hexán) / 120 mL·perc-1 (aceton) 

Split szelep állása 
nyitva (injektálás befejeztéig) → 

zárva (kolonnafelfűtés kezdetéig) → nyitva 

Injektor hőmérséklet 

program 

10°C (injektálás befejeztéig) → 12°C·s-1 → 

70°C (3 perc) → 12°C·s-1 → 320°C (10 perc) 

Injektálási térfogat 100 μL 

Detektálás 
tömegspektrometriás, 

szelektív ionkövetés üzemmód (SIM) 

Ionizáció elektronütközéses ionizáció, 70 eV 

Ionforrás hőmérséklete 230°C 

Kvadrupol hőmérséklete 150°C 

 

 

 

13. ábra: 50 ng·mL-1-re adalékolt PM2.5 aeroszol minta SIM totálion kromatogramja a 

kidolgozott GC-MS módszerrel 
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7.1.2. A tandem tömegspektrometriás optimálás eredményei 

A mennyiségi meghatározáshoz legalkalmasabb, többszörös ionfolyamat követés 

(Multiple Reaction Monitoring, MRM) módban kívántam mérni a nitro-PAH-okat. Mivel a 

megfelelő paraméterekről irodalmi adatok nem álltak rendelkezésre, a készülék teljes 

értéktartományát lefedve végeztem az optimálást mind a komponensfüggő, mind az ionforrás 

komponensfüggetlen paramétereire. 

A nagyszámú adat miatt példaként a 2-nitrofluorén (azaz a 210→46 ionátmenet) 

paraméterein keresztül mutatom be az optimálási eredményeket. Az egyes paraméterek esetén 

azt az értéket tekintettem ideálisnak, ahol a csúcsmagasság maximálisnak bizonyult. Azért a 

csúcsmagasságokkal dolgoztam csúcsterületek helyett, mert a jel/zaj viszony szempontjából ez 

relevánsabb adat, mint a csúcsterület. Az optimálási eredmények a 14. ábrán láthatók. Az 

optimálás során az előkísérletek alapján megállapított alapértelmezett értékeket a 6.2.6. fejezet 

7. táblázata tartalmazza. A nitro-PAH-ok kiválasztott MRM átmeneteit, illetve az 

átmenetekhez tartozó optimált anyaion ionizációs és ütközési cella paraméterek a 12. 

táblázatban találhatók.  
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DP: deklaszterelő potenciál; FP: fókuszáló potenciál; EP: belépő potenciál; CEP: ütközési 

cella belépő potenciál, CE: ütközési energia; CXP: ütközési cella kilépő potenciál 

14. ábra: A 2-nitrofluorén ionátmenetének optimálási eredményei 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

-200-150-100-500

C
sú

cs
m

a
g

a
ss

á
g

DP (V)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

-380-330-280-230-180-130-80-30

C
sú

cs
m

a
g

a
ss

á
g

FP (V)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

-8-6-4-20

C
sú

cs
m

a
g

a
ss

á
g

EP (V)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

-180-150-120-90-60-300

C
sú

cs
m

a
g

a
ss

á
g

CEP (V)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

-120-100-80-60-40-20

C
sú

cs
m

a
g

a
ss

á
g

CE (V)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

-50-40-30-20-100

C
sú

cs
m

a
g

a
ss

á
g

CXP (V)



 

 

–  76  – 

 

12. táblázat: A nitro-PAH-ok tandem tömegspektrometriás paraméterei 

Vegyület  MRM átmenet 
DP 

(V) 

FP 

(V) 

EP 

(V) 

CEP 

(V) 

CE 

(V) 

CXP 

(V) 

1-nitronaftalin  173→46 -5 -280 -4 -10 -40 -10 

2-nitronaftalin  173→46 -5 -280 -4 -10 -40 -10 

5-nitroacenaftén  199→46 -5 -280 -4 -10 -40 -10 

2-nitrofluorén  210→46 -5 -280 -4 -10 -40 -10 

2-nitroantracén  223→46 -25 -280 -4 -10 -40 -10 

9-nitroantracén  223→46 -25 -280 -4 -10 -40 -10 

3-nitrofenantrén  223→46 -25 -280 -4 -10 -40 -10 

9-nitrofenantrén  223→46 -25 -280 -4 -10 -40 -10 

1-nitropirén  247→46 -25 -280 -4 -10 -40 -10 

3-nitrofluorantén  247→46 -25 -280 -4 -10 -40 -10 

6-nitrokrizén  273→46 -25 -280 -4 -10 -40 -10 

1-nitronaftalin-d7  180→46 -5 -280 -4 -10 -40 -10 

2-nitrofluorén-d9  219→46 -5 -280 -4 -10 -40 -10 

1-nitropirén-d9  256→46 -60 -280 -4 -15 -40 -10 

DP: deklaszterelő potenciál; FP: fókuszáló potenciál; EP: belépő potenciál; CEP: ütközési 

cella belépő potenciál, CE: ütközési energia; CXP: ütközési cella kilépő potenciál 

 

 A gázparaméterek beállításánál is ugyanilyen módon mutatom be az eredményeket, ez 

esetben a legkisebb jelintenzitású célkomponens, az 5-nitroacenaftén példáján keresztül 

(15. ábra). Azokban az esetekben, ahol az 5-nitroacenafténnél több hasonló(an megfelelő) érték 

adódott, megnéztem a többi komponens csúcsmagasság-változását is, majd ez alapján 

döntöttem a megfelelő értékekről. Az optimális gázparamétereket a 13. táblázat tartalmazza.  
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CUR: függönygáz; CAD: ütközőgáz; GS1: porlasztógáz; GS2: szárítógáz 

15. ábra: A gázparaméter optimálási eredmények az 5-nitroacenaftén esetén 

 

13. táblázat: A kiválasztott gázértékek 

Gáz Optimált érték (psi) 

Függönygáz (CUR) 50 

Ütközőgáz (CAD) 6 

Porlasztógáz (GS1) 70 

Szárítógáz (GS2) 75 
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7.1.3. A folyadékkromatográfiás módszerfejlesztés eredményei 

7.1.3.1. Oszlopválasztás 

 Az oszlopválasztás során három különböző állófázisú (C18, fenil-hexil és fluoro-fenil) 

UHPLC oszlopot teszteltem gradienselúcióval. Az eluensek ultratiszta víz és acetonitril voltak. 

A kiválasztott oszlopokkal felvett kromatogramokon az ismertetett gradiensprogramokkal 

(6.2.7. fejezet) jelentős különbségek nem alakultak ki. Az 1-nitronaftalin és 2-nitronaftalin, 

illetve a 3-nitrofluorantén és a 6-nitrokrizén bár nem alapvonalon, de elválasztható volt 

egymástól, ahogy a nitro-fenantrének és a nitro-antracének is. Ugyanakkor a 3-nitrofenantrén a 

9-nitrofenantréntől, illetve a 2-nitroantracén a 9-nitroantracéntől egyik esetben sem volt 

elválasztható. Ez a jelenség a 16. ábrán látható. 

  

16. ábra: A nitro-fenantrén és nitro-antracén izomerek elválása a vizsgált oszlopokon 

 A csúcsokat a könnyebb átláthatóság érdekében nem a valódi retenciós idejükkel 

ábrázoltam, ezért nem szerepelnek konkrét számértékek a vízszintes tengelyen (azonban a 

csúcsalakokat semmilyen formában nem transzformáltam, így összehasonlíthatók egymással). 

Az ábrán látható, hogy a Fluoro Phenyl oszlopon a nitrofenantrénok egy csúcsban maradnak, 

nem válnak szét, ugyanakkor ez az egyetlen oszlop, amelyiken nem lehet a nitrofenantrénokat 

és a nitroantracénokat alapvonalon elválasztani egymástól. A csúcsszélességet, a felbontást és 

a csúcsok elválásának mértékét, illetve a többi komponens csúcsszimmetriáját is figyelembe 
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véve (ezek később a 11. és 12. ábrán láthatók) végül a Phenyl-Hexyl oszlop használata mellett 

döntöttem a további mérésekhez. Ezzel az oszloppal a legjobb elválasztást a 14. táblázatban 

szereplő gradiensprogrammal értem el (T = 40°C, Vinj = 5 μL). 

14. táblázat: A Phenyl-Hexyl oszlop optimált kromatográfiás programja 

t (perc) 0,00 2,00 2,50 11,50 12,00 16,00 16,01 18,00 

B% (V/V) 10 10 40 40 100 100 10 10 

 

7.1.3.2. Injektálási térfogat optimálása 

 Az oszlop kiválasztása után meghatároztam a módszer kimutatási határát 5 μL 

injektálási térfogat esetén. Azt a legkisebb koncentrációt fogadtam el a kimutatási határnak, 

ahol a jel/zaj arány legalább 3. Az eredményeket a 15. táblázat tartalmazza 

15. táblázat: A jel/zaj arányok a kidolgozott módszerrel (n.d.: nem detektálható) 

Koncentráció (ng·mL-1) → 0,5 1 2 5 10 

Vegyület Jel / zaj  

1-nitronaftalin 

 

11 12 9 18 31 

2-nitronaftalin 6 8 8 12 21 

5-nitroacenaftén n.d. n.d. n.d. n.d. 2 

2-nitrofluorén n.d. n.d. 6 8 16 

3-nitrofenantrén, 9-nitrofenantrén 7 4 5 20 42 

2-nitroantracén, 9-nitroantracén 7 4 5 19 42 

1-nitropirén 10 9 16 38 41 

3-nitrofluorantén 9 11 12 43 38 

6-nitrokrizén 17 21 20 62 120 

 

Látható, hogy az 5-nitroacenaftén 10 ng·mL-1-nél kisebb koncentrációból nem 

detektálható, illetve a 2-nitrofluorén is csak 2 ng·mL-1-től detektálható, viszont ennél a 

koncentrációnál már megfelelő jel/zaj aránnyal. A korábbi közlemények [118, 123] alapján a 

PM2.5 aeroszol várható nitro-PAH koncentrációi az injektált oldatra nézve a 100 pg·mL-1-es 

nagyságrendbe esnek. Ezért a megállapított kimutatási határok nem elfogadhatók. A kimutatási 

határ csökkentését az injektált aceton oldat térfogatának növelésével tudtam elérni. Az injektált 

térfogatot 5 μL-ről 10 μL-re növeltem, aminek hatását a 17. ábra szemlélteti. 
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Jól látható, hogy a 6-nitrokrizén kivételével jelentős csúcstorzulás következett be, 

amikor növeltem az injektálási térfogatot. Mivel más lehetőség már nem volt az LOD javítására, 

egy hosszabb oszlopot is kipróbáltam, amitől azt vártam, hogy 5 μL-nél nagyobb térfogatot is 

lehet rá injektálni csúcstorzulás nélkül. Ezért egy 2,1 mm × 150 mm, 1,7 μm-es Phenyl-Hexyl 

oszlopra (csak a hosszában tér el az előzőtől) is beállítottam a kromatográfiás módszert az 

előzőekhez hasonlóan, majd leteszteltem 5 μL és 10 μL injektálási térfogattal (18. ábra). 

 

 

17. ábra: A nitro-PAH-ok MRM totálion kromatogramja 5 μL és 10 μL injektálása esetén 

 A 15 cm-es oszlopon 10 μL acetonos oldat injektálása esetén is megfelelőek a 

csúcsalakok, nem jelentkezik leading vagy egyéb csúcstorzulás. Meglepő, de előnyös jelenség, 

hogy az 1- és 2-nitronaftalin intenzitásnövekedése látványosan nagyobb, mint ami a többi nitro-

PAH-nál tapasztalható. Ha tovább növeltem az injektálási térfogatot, az 5 cm-es oszlopnál is 

tapasztalható kromatogram adódott már 12 μL-nél is. Ennek megfelelően a végső injektálási 

térfogatot 10 μL-nek választottam. 
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18. ábra: A nitro-PAH-ok MRM totálion kromatogramja a 15 cm-es oszlopon 5 μL és 10 μL 

injektálása esetén (a mérési körülményeket a 16. táblázat tartalmazza) 

 

7.1.3.3. A kidolgozott folyadékkromatográfiás módszer 

A 16. táblázatban tüntettem fel az optimált, véglegesített LC-MS/MS módszer 

paramétereit. A gázkromatográfiás módszerhez hasonlóan ezt a módszert használtam a minta-

előkészítés fejlesztése során és a validáláshoz is. A kidolgozott módszer előnye, hogy 

folyadékkromatográfiás alternatívát nyújt a nitro-PAH-ok meghatározására a 

gázkromatográfiás módszerek mellett. Emellett az UHPLC alkalmazásával a nitro-PAH-ok 

elválasztása egy hagyományos HPLC-vel összehasonlítva rövidebb idő alatt, és kisebb 

oldószerigény mellett valósítható meg. 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

7 9 11 13 15 17

In
te

n
zi

tá
s

tR (perc)

5 μL

10 μL

1) 1-nitronaftalin

2) 2-nitronaftalin

3) 5-nitroacenaftén

4) 2-nitrofluorén

5) 3-nitrofenantrén

6) 9-nitrofenantrén

7) 2-nitroantracén

8) 9-nitroantracén

9) 1-nitropirén

10) 3-nitrofluorantén

11) 6-nitrokrizén

1

2

3

4

5-6

7-8
9

10

11



 

 

–  82  – 

16. táblázat: A kidolgozott LC-MS/MS módszer 

Oszlop típusa Waters CSH Phenyl-Hexyl (150 mm × 2,1 mm, 1,7 μm) 

Oszloptermosztát 

hőmérséklete 
40°C 

Eluensek A: ultratiszta víz, B: acetonitril 

Gradiensprogram 
t (perc) 0,00 1,00 1,50 7,50 8,00 13,00 13,50 17,00 17,01 19,00 

B% (V/V) 10 10 45 45 50 50 100 100 10 10 

Áramlási sebesség 350 μL·perc-1 

Injektálási térfogat 10 μL 

Detektálás 
tandem tömegspektrometriás 

többszörös ionfolyamat követés (MRM) 

Ionforrás APCI, negatív ionizációs módban 

Ionforrás hőmérséklete 550°C 

 

7.1.4. A minta-előkészítés optimálásának eredményei 

7.1.4.1. Szilárdfázisú extrakció 

A szakirodalomi áttekintés (4.6.4 fejezet) alapján az aeroszol minták megtisztítására 

kezdetben szilárdfázisú extrakciós eljárással kísérleteztem. Első lépésben válogatott PAH-okat 

és oxo-PAH-okat tartalmazó keverék segítségével megállapítottam a szilikagél és C18 SPE 

oszlopokról történő leoldási profilt különböző oldószerekkel. Az elúciós profilok 

meghatározásánál minden 1 mL-enként gyűjtött leoldási frakcióban megállapítottam a 

célkomponensek csúcsterületét, majd ezt viszonyítottam ahhoz a csúcsterülethez (referencia), 

amit akkor kapnék, ha a teljes felvitt anyagmennyiség egyetlen frakcióban oldódna le az 

oszlopról. Ennek arányát visszanyerésszázaléknak neveztem el. Példaként a szilikagél oszlop 

aceton eluenssel tapasztalt leoldási profilja a 18. ábrán látható. Ebben az esetben a legtöbb 

PAH a második frakcióban eluálódott, kisebb része már az első frakcióban, a harmadik és 

negyedik frakcióba pedig már elhanyagolható mennyiség jutott. Ebből megállapítható, hogy 2 

mL aceton elég a leoldható PAH-ok elúciójához a szilika oszlopról. Az azonos elúcióból 

származó frakciókból meghatározott csúcsterületeket összeadtam, majd megvizsgáltam, hogy 

az így kapott értékek milyen arányban állnak a referenciából mért csúcsterületekkel (19. ábra). 

A legrosszabb értékek a szilikagél oszlopon adódtak acetonos leoldás esetén (átlag: 68%) a 

másik három esetben hasonló eredmények adódtak (az ábra sorrendjében rendre 85%, 87% és 

91%). Szembetűnő azonban, hogy az 1,4-naftokinon a C18-as oszlopról acetonnal rendkívül 
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rossz visszanyeréssel (29%) oldható csak le, ezért ez a töltet-oldószer kombináció nem alkalmas 

minden célkomponens elválasztására. 

 

18. ábra: A PAH-ok és oxo-PAH-ok elúciós profilja szilika oszlopon acetonnal leoldva. A 

hibasávok RSD%-ot jelölnek (n = 3). 

 

19. ábra: A PAH-ok és oxo-PAH-ok összesített visszanyerése a négy kipróbált eluens-SPE 

fázis kombináció esetén (n = 3). 

Az eredmények alapján azt a következtetést vontam le, hogy mind a normál, mind a fordított 

fázisú SPE oszlop alkalmas arra, hogy a PAH-okat kis térfogatú oldószerben oldhassam le. A 

szakirodalomban főként normál fázisú SPE-n alapuló minta-előkészítési eljárások szerepelnek, 
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ezért ennek tükrében úgy döntöttem, hogy a módosítatlan szilikagél oszloppal folytatom tovább 

a munkát, és normál fázisú eljárással tisztítom meg az aeroszol mintát, 1% (V/V) metanolt 

tartalmazó aceton eluenst alkalmazva. 

 Ezután azt vizsgáltam, hogy a választott állófázison és körülmények között, az 

aeroszolos szűrőkorong extraktuma milyen eredménnyel tisztítható meg az alifás összetevőktől 

(20. ábra), illetve, hogy a tisztított extraktum tartalmaz-e egyéb zavaró komponenseket. 

Szemmel is jól látható javulást tapasztaltam, a koromfekete extraktumból sötét sárga színű oldat 

lett, miközben az SPE oszlop töltete megfeketedett. Az SPE-zett oldat LC-MS/MS mérésével 

az alkalmazott előtétszűrőnek köszönhetően semmi probléma nem adódott, zavaró 

komponensek nem látszódtak a kromatogramon. Ugyanakkor a GC-MS mérések során kapott 

kromatogramokon már a második injektálásban is jelentős intenzitáscsökkenést eredményezett, 

a 3. injektálásra pedig teljesen eltűnnek a csúcsok. Ez a jelenség a rendszer jelentős mértékű 

szennyeződésével magyarázható, ezért ellenőriztem az injektálás után az injektorbetét állapotát. 

A 20. ábrán látható, hogy az injektorbetétben lévő üveggyapot teljesen megfeketedett. Ebből 

arra következtettem, hogy az SPE-zett oldatban túl nagy mennyiségű, szemmel nem látható 

koromrészecske maradt vissza. Ez az injektálás során a rendszerbe került, így egyetlen 

injektálással használhatatlanná téve azt. Ilyen jellegű problémákról a szakirodalom nem 

számolt be, illetve arról sincs említés, hogy az aeroszol mintákhoz meghatározott 

pórusátmérőjű töltetet alkalmaztak volna, hogy ezt a jelenséget elkerüljék. 

 

20. ábra: Az aeroszolos extraktum SPE előtt (A) és után (B), valamint a korommal 

szennyeződött injektorbetét (C) 

A C B 
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Mivel ilyen formában az SPE-t nem tudtam alkalmazni, megvizsgáltam, hogy a nem 

tisztított oldatban van-e olyan mértékű az alifás komponensek mennyisége vagy más egyéb 

szennyező, ami feltétlenül SPE-s tisztítást igényel, vagy csak a korom eltávolítása a feladat. A 

szakirodalom szerint a PAH-okat az alifás frakciótól szokták elválasztani, ezért arra 

számítottam, hogy alifás vegyületek számottevő mennyiségben lesznek jelen a nem SPE-zett 

mintában. Erre egy acetonnal extrahált, de nem SPE-zett aeroszol mintát használtam, amiből 

1 μL-t injektáltam splitless módban (Tinj = 320°C, tsplitless = 0,5 perc). Az így kapott SCAN 

kromatogramon (21. ábra) az oszlop állófázisából származó sziloxán vegyületek csúcsai és a 

műanyageszközökben adalékként használt dibutil-ftalát csúcsa mellett n-alkánokra jellemző 

ionfragmensekkel (57 Da, 71 Da, stb.) rendelkező csúcsok detektálhatók. Utóbbiakat 

vegyületre pontosan azonosítani nem lehet, de a fragmentációs mintázatuk alapján biztosan 

állítható, hogy a szakirodalom alapján várt alkil-vegyületekről van szó. Ezek mennyisége 

nagyságrendileg nagyobb, mint a PAH-oké (a splitless injektálással nem volt látható egyetlen 

PAH-ból származó csúcs sem a kromatogramon), azonban nem teszi feltétlenül szükségessé az 

SPE-s tisztítási lépés alkalmazását. Az oszlopról könnyen eltávolíthatók és ionjaik is teljesen 

különbözőek a PAH-ok követett ionjaitól, így szelektivitási gondot sem okoznak.  

 

21. ábra: Aeroszol minta acetonos extraktumának SCAN kromatogramja 1 μL splitless 

injektálás esetén 
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7.1.4.2. Egyéb korommentesítési technikák 

 Az SPE sikertelensége után fecskendőszűrők (cellulóz-észter és üveg 0,22 μm, illetve 

0,45 μm pórusmérettel) segítségével próbáltam megtisztítani az extraktumot. Azonban hamar 

nyilvánvalóvá vált, hogy az extraktumban lévő koromrészecskék szemcseátmérője olyan 

tartományban van, amitől pár 100 μL után mind a 0,22 μm, mind a 0,45 μm pórusátmérőjű 

membránszűrő teljesen eltömődött, kromatográfiás mérésre alkalmas minta ezért ebből a 

kísérletből sem származott. 

 A kicsapást követő ülepítéssel azonban sikerrel jártam. Az extraktumot NaCl-os 

desztillált vízzel összerázva a szerves fázis kitisztul (bár színét nem veszíti el teljesen), a korom 

a hexán–víz határfelületen dúsul. A jelenség létrejöttéhez Carrez-oldatokra sincs szükség, a 

folyamat lejátszódik tiszta desztillált vízzel is. Centrifugálás hatására a határfelületen lévő 

korom nagy része a fiola falához kötődik (22. ábra), kisebbik része a határfelületen marad, de 

a fázisok szeparálását ez nem zavarja. 

 

22. ábra: Az aeroszolos extraktum (felső fázis) vízzel való összerázásának eredménye 

centrifugálás előtt (A) és után (B)  

 

Egy ilyen módon tisztított minta n-hexános fázisát elválasztottam, szárítottam, bepároltam, 

majd megvizsgáltam, hogy milyen mértékű szennyezést okoz a rendszerben. 

Intenzitáscsökkenést nem tapasztaltam 2–3 párhuzamos mérés után, ezért annyi párhuzamos 

injektálást végeztem, amennyire a mintából lehetőség volt (n = 14). A mintát injektálás előtt 

A B 
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PAH-okkal és oxo-PAH-okkal adalékoltam, ezek intenzitásának változását követtem. Az 

eredmények a 17. táblázatban láthatók. 

17. táblázat: A vízzel tisztított aeroszol minta párhuzamos injektálásának reprodukálhatósága 

(n = 14) 

Vegyület RSD% 

naftalin 6,1 

acenaftilén 5,5 

acenaftén 7,4 

fluorén 9,5 

fenantrén 6,4 

antracén 6,2 

fluorantén 4,4 

pirén 2,6 

benzo[a]antracén 6,1 

krizén 4,8 

benzo[b]fluorantén 4,9 

benzo[k]fluorantén 5,2 

benzo[a]pirén 5,6 

dibenzo[a,h]antracén 5,8 

benzo[g,h,i]perilén 6,0 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 6,9 

1,4-naftokinon 7,0 

9-fluorenon 5,4 

antrakinon 7,0 

6H-benzo[c,d]pirén-6-on 4,9 

 

Az ereményekből látszik, hogy az injektálások közti különbség megfelelőnek tekinthető, 

azonban az RSD%-ok önmagukban nem mutatják be a teljes képet. Érdemes megvizsgálni, 

hogy a jelintenzitásokban tapasztalható-e trendszerű változás. Ehhez ábrázoltam az egyes 

injektálásokhoz tartozó összes PAH-ra és oxo-PAH-ra összegzett jelintenzitást, ami a 23. ábrán 

látható.  
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23. ábra: A vízzel tisztított aeroszol minta párhuzamos injektálásai esetén tapasztalható 

összegzett csúcsintenzitások 

A következtetés levonható, hogy intenzitás-csökkenés így is jelen van a mérések során, azonban 

ez nem akkora mértékű, ami megakadályozza a mérések kivitelezését. 14 injektálás után az 

összegzett csúcsterület hozzávetőlegesen az eredeti érték kétharmadára esett vissza. Ekkora 

intenzitás csökkenés még elfogadhatónak tekinthető, ám figyelembe kell venni, hogy ez növeli 

a kimutatási és meghatározási határok bizonytalanságát. 

A megfelelő GC-MS eredményeknek köszönhetően ezt az eljárást választottam a 

korommentesítésre. A hexán miatt azonban még változtatnom kellett a módszeren, az n-hexán 

nem kompatibilis az LC víz–acetontril eluensrendszerével. A legegyszerűbb megoldás az 

oldószercsere a módszer végén, azonban a kis molekulatömegű PAH-ok illékonyak, veszteség 

következhet be, ha szárazra párlom az oldatot. 

A nitro-PAH-ok n-hexános és 25 μL DMSO-val adalékolt n-hexános 50 μg·mL-1 

standard oldatáról lepároltam a n-hexánt, visszaoldottam acetonban, majd LC-MS/MS-sel 

mértem. Az eredmények a 24. ábrán láthatók. A visszanyerés számításához egy bepárláson át 

nem esett oldatot használtam referenciaként. 
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24. ábra: A nitro-PAH-ok visszanyerése az oldószercsere után DMSO hozzáadásával és 

anélkül 

 

A két legkisebb molekulatömegű nitro-PAH, az 1- és a 2-nitronaftalin szárazra párlás esetén 

teljesen elillant az oldatból, DMSO hozzáadásakor viszont több, mint az eredeti mennyiség fele 

visszatartható volt. A kisebb illékonyságú nitro-PAH-ok esetén ilyen jelenség nem 

tapasztalható, közel azonos visszanyerések adódnak DMSO használatával, mint nélküle. A 

DMSO mennyiségének további növelése nem célravezető, ugyanis már 50 μL hozzáadásakor 

csúcstorzulás lépett fel. Elfogadhatónak ítéltem a kb. 60%-os visszanyerés értékeket. 

 

7.1.4.3. Szilárd-folyadék extrakció 

 Megvizsgáltam a PAH-ok, oxo-PAH-ok és nitro-PAH-ok szűrőkorongról való 

extrakciójának kinyerési hatékonyságát. Ehhez aeroszol nélküli szűrőkorongot adalékoltam 

úgy, hogy minden PAH-ra, nitro- és oxo-PAH-ra nézve is az injektálandó oldat 50 ng·mL-1-es 

legyen. A szűrőkorong tizenketted részét feldaraboltam, majd 3x15 mL n-hexánnal 

extraháltam. Minden 15 mL extraktumot külön gyűjtöttem, dekantáltam, 2 mL-re bepároltam, 

ezután ebből 1 mL-t GC-MS mérésre, 1 mL-t pedig LC-MS/MS mérésre használtam 

oldószercsere után. A mérések eredményei a 25. ábrán láthatók. Az oszlopdiagramon az egyes 

vegyületek adott frakcióban mért csúcsterülete látható a három frakcióban mért összes 

csúcsterülethez képest. Az eredményekből kitűnik, hogy a célkomponensek több, mint 4/5-e 

már az első, 15 mL n-hexánnal kinyerhető, a második frakcióval együtt pedig az összes 
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kinyerhető mennyiség több, mint 98%-át megkaptam (nitro-PAH-ok a 3. frakcióban nem voltak 

detektálhatók). 

  

25. ábra: A célkomponensek szűrőkorongról történő n-hexános extrakciójának hatékonysága  

 

Az eredmények alapján a 2x15 mL-s extrakciót választottam a módszerhez. Az extrakciós 

térfogatot és időt nem optimáltam. A 15 mL oldószerre szükség van, hogy megfelelően ellepje 

a szűrődarabokat, a 2x10 perc pedig kellően rövid idő, ennek felezése vagy harmadolása sem 

gyorsítja meg jelentősen a minta-előkészítést. 

 

7.1.4.4. A kidolgozott minta-előkészítési módszer 

 A fent leírt eredmények alapján az aeroszolok méréséhez az alábbi módszer bizonyult a 

legmegfelelőbbnek: egy aeroszolos szűrőkorong (kb. 1,5–1,6 g) tizenketted részét analitikai 

pontosságú tömegmérés után kerámia szikével apró, kb. 1x1 cm-es darabokra vágom. A 

darabokat 40 mL térfogatú „EPA” fiolába rakom, majd adalékolom deuterált PAH, oxo-PAH 

és nitro-PAH oldatokkal úgy, hogy a végtérfogatban (2 mL) 50 ng·mL-1 legyen minden 

deuterált vegyület koncentrációja. Ezután 15 mL n-hexánt pipettázok a fiolába, lezárom, és 10 

percig ultrahangozom szobahőmérsékleten. A hexánt dekantálom, majd újabb 15 mL tiszta n-

hexánt pipettázok a fiolába, lezárom, majd ismét 10 percig ultrahangozom a fiolát 

szobahőmérsékleten. A hexánt ismét dekantálom, egyesítem az előző hexános extraktummal, 
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majd 5 mL desztillált vizet adok hozzá. A lezárt fiolát egy percig erősen rázom, majd 3 percig 

2150 fordulat·perc-1 (410 rcf) sebességgel centrifugálom. Az extrahált korom így a vizes 

fázisba, illetve a határfelületre kerül. Az így megtisztított hexánt egy újabb fiolába pipettázom, 

majd 0,3 g nátrium-szulfáttal vízmentesítem. Az így kapott oldatot nitrogénáram alatt 2 mL-re 

bepárolom. 1 mL-t 1,5 mL-s fiolába pipettázok. Ebből a mintából mérem a PAH-okat és oxo-

PAH-okat GC-MS-sel. A maradék 1 mL-hez 25 μL DMSO-t adok, majd lepárlom róla a hexánt. 

A DMSO-s bepárlási maradékot 1 mL acetonban visszaoldom, majd 1,5 mL-s fiolába 

pipettázom át. Ebből történik a nitro-PAH-ok mérése LC-MS/MS-sel. 

A kidolgozott módszer a feldolgozott szakirodalmi módszerekhez képest (4.6.4. fejezet) 

több előnnyel is rendelkezik. Egyrészt gyors és egyszerű, másrészt kis vegyszer és 

eszközigényű minta-előkészítési alternatívát kínál a korábbi (főként SPE) módszerekkel 

szemben. A minta-előkészítési eljárást a 7.1.1.3. és 7.1.3.3. fejezetben tárgyalt GC-MS és 

LC-MS/MS mérési módszerekkel kapcsolva alkalmasnak ítéltem a validálásra. 

 

7.1.5. A validálás eredményei 

7.1.5.1. Szelektivitás 

 A szelektivitás ellenőrzésére használt adalékolatlan és az alsó koncentrációszintre 

adalékolt minták (lásd 6.2.9. fejezet 8. táblázat) alapján elmondható, hogy a kiválasztott ionok 

és ionátmenetek a célvegyületek retenciós idejénél nem mutattak zavaró komponenseket. A 

módszer szelektívnek tekinthető a PAH-okra, oxo-PAH-okra és nitro-PAH-okra is. 

 

7.1.5.2. Linearitás és érzékenység 

A linearitás és érzékenység adatokat a 18. táblázatban foglaltam össze. A táblázatból 

látható, hogy a kalibrációs egyenesek illeszkedése jónak mondható, hiszen a legrosszabb 

esetben is (3-nitrofluorantén) 20%-on belül volt az eltérés az illesztett egyenes egyenletébe 

visszahelyettesített adatokból számítható koncentráció és a névleges koncentráció között. A 

29-ből 17 vegyületnél pedig 10% alatti különbségek adódtak. 

 

18. táblázat: A célkomponensek érzékenység, linearitás, kimutatási és meghatározási határ 

eredményei 
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Vegyület 

Kalibrációs 

tartomány 

(ng·mL−1) 

Érzékenység 

(×10-2) 

Linearitás† 

(eltérés %) 

LOD 

(injektált 

oldat, 

ng·mL-1) 

LOQ 

(injektált 

oldat, 

ng·mL-1) 

LOD 

(PM2.5, 

pg·m-3) 

LOQ 

(PM2.5, 

pg·m-3) 

PAH-ok        

naftalin 5–100 2,6 <12,0 0,5 5 4,2 42 

acenaftilén 5–100 2,9 ≤ 8,3 0,5 5 4,2 42 

acenaftén 5–100 2,5 ≤9,0 0,5 5 4,2 42 

fluorén 5–100 2,3 ≤8,9 0,5 5 4,2 42 

fenantrén 5–100 1,6 ≤8,1 0,5 5 4,2 42 

antracén 5–100 1,9 ≤9,0 0,5 5 4,2 42 

fluorantén 5–200 1,6 ≤11,6 0,5 5 4,2 42 

pirén 5–200 1,6 ≤11,9 0,5 5 4,2 42 

benzo[a]antracén 5–200 6,2 ≤6,5 0,5 5 4,2 42 

krizén 5–200 6,7 ≤7,7 0,5 5 4,2 42 

benzo[b]fluorantén 5–200 4,0 ≤8,7 0,5 5 4,2 42 

benzo[k]fluorantén 5–200 4,3 ≤10,1 0,5 5 4,2 42 

benzo[a]pirén 5–200 4,2 ≤8,3 0,5 5 4,2 42 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 5–200 4,4 ≤8,6 0,5 5 4,2 42 

dibenzo[a,h]antracén 5–200 3,6 ≤9,3 0,5 5 4,2 42 

benzo[g,h,i]perilén 5–200 3,4 ≤5,2 0,5 5 4,2 42 

        

oxo-PAH-ok        

1,4-naftokinon 5–100 0,5 ≤14,2 1 5 8,3 42 

9-fluorenon 10–100 1,5 ≤3,6 0,5 10 4,2 83 

antrakinon 10–200 0,6 ≤14,5 1 10 8,3 83 

6H-benzo[c,d]pirén-6-on 10–200 1,1 ≤13,9 1 10 8,3 83 

        

nitro-PAH-ok        

1-nitronaftalin 10–100 1,6 ≤10,6 2,5 10 21 83 

2-nitronaftalin 10–100 1,0 ≤11,8 2,5 10 21 83 

5-nitroacenaftén 20–100 1,3 ≤9,5 10 20 83 167 

2-nitrofluorén 10–100 10,7 ≤6,8 2,5 10 21 83 

nitrofenantrének 20–100 10,6 ≤4,1 5 20 42 167 

nitroantracének 20–100 6,1 ≤11,2 5 20 42 167 

1-nitropirén 10–100 10,0 ≤6,8 2,5 10 21 83 

3-nitrofluorantén 10–100 15,6 ≤18,1 2,5 10 21 83 

6-nitrokrizén 10–50 11,0 ≤13,3 1,25 10 10 83 

† A linearitás értékeknél a legnagyobb számított/tényleges koncentráció eltérést tűntettem fel a táblázatban. 

 Az érzékenységek között jelentős eltérések tapasztalhatók, ami részben a különböző 

kromatográfiás módszerekből (PAH-ok, oxo-PAH-ok: GC-MS, nitro-PAH-ok: LC-MS/MS) 

adódik. Ugyanakkor az egyes vegyületcsaládok tagjai között is vannak számottevő eltérések 
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(például pirén 0,016 – krizén 0,067). Ezen eltéréek abból adódnak, hogy az egyes PAH-ok 

ionizálhatósága eltérő minden molekula esetén. 

7.1.5.3. Kimutatási határ és meghatározási határ 

 A kimutatási és meghatározási határokat szintén a 18. táblázat tartalmazza. A kimutatási 

határok a PAH-okra a legjobbak (az összes PAH-ra 0,5 ng·mL-1), a nitro-PAH-ok ehhez képest 

jellemőzen fél-másfél nagyságrenddel rosszabb kimutatási határral rendelkeznek. Ekkora 

különbség a meghatározási határokban nem jelentkezett, a legjobb és legrosszabb érték közt 

négyszeres különbség tapasztalható. Ez az eltérés az LOD és az LOQ meghatározásának 

különbségéből adódik. A PAH-ok és oxo-PAH-ok kimutatási és meghatározási határai a 

korábbi kutatások alapján elegendőnek bizonyulnak a mérési kampány aeroszol mintáinak 

vizsgálatához, azonban a nitro-PAH-ok LOD és LOQ értékei magasabbak, mint a várt 

koncentráció. Ezeket az értékeket azonban a rendelkezésre álló műszerekkel nem tudtam tovább 

csökkenteni. Egy korszerűbb tandem tömegspektrométerrel várhatóan 1–2 nagyságrenddel jobb 

kimutatási és meghatározási határokat érhettem volna el. A táblázatban szereplő pg·m-3-es 

adatokat a bemért aeroszol tömeg és az össztömeg arányából számítottam. Ezt a tömegarányt 

ezután megszoroztam a 2880 m3 mintázott levegő térfogatával. Ennél az átszámításnál 

feltételeztem, hogy a szűrőkorongon lévő minta homogén. Az így megállapított pg·m-3 értékek 

az irodalmi előzmények tükrében közepesen jó értéknek tekinthetők a PAH-ok és oxo-PAH-ok 

esetén, azonban a nitro-PAH-ok tekintetében az irodalmi átlagnál a kisebb tudású műszer miatt 

az átlagnál kedvezőtlenebb LOD és LOQ értékeket sikerült elérnem. Azonban figyelembe kell 

venni azt is, hogy a különböző publikációk szerzői más-más dúsítási faktorokkal és 

légtérfogattal dolgoztak. 

7.1.5.4. Torzítatlanság és precizitás 

  A hitelesített referenciaanyag vizsgálatának eredményei a 19. táblázatban találhatóak. 

A referenciaanyagban hivatalosan nem található acenaftén (és ennek megfelelően a megmért 

mintákban sem volt kimutatható mennyiségben). A többi PAH meghatározása sikeres volt, a 

mért eredmények kis mértékben térnek csak el a dokumentációban szereplő értékektől. A 

legnagyobb eltérés a naftalinnál tapasztalható, átlagosan 16,5%-kal kisebb koncentrációt 

mértem a hivataloshoz képest; a legtöbb esetben a különbség 10% alatti volt, mindez 10% alatti 

RSD% értékek mellett. A PAH-okon kívül oxo-PAH-ok is mérhetőek voltak a mintából, bár a 

dokumentációkban nem szerepel ezek hitelesített értéke, ezért összehasonlítást sem tudtam 

végezni.  Azonban egy korábbi publikációban Nocun and Schantz [141] szintén vizsgálták 
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ugyanezt a referenciaanyagot oxo-PAH-okra. 9-fluorenonra és antrakinonra az enyémhez 

hasonló eredményeket kaptak (1,75±0,35 és 6,85±0,21 mg·kg-1), a 6H-benzo[c,d]pirén-6-onból 

viszont valamivel nagyobb koncentrációt mértek (4,4 ±0,28 mg·kg-1), mint én. Az 

1,4-naftokinon nem szerepelt az általuk vizsgálat oxo-PAH-ok közt. 

  

19. táblázat: A hitelesített referenciaanyag hivatalos és mért koncentrációi, a mért értékek 

torzítatlansága és precizitása (n = 3) 

Vegyület 

Hivatalos koncentráció 

(átlag ± 95%-os 

megbízhatóság, 

mg·kg-1) 

Mért koncentráció 

(átlag ± 95%-os 

megbízhatóság, 

mg·kg-1) 

Torzítatlanság 

(%) 

Precizitás 

(RSD%) 

PAH-ok     

naftalin 0,513±0,044 0,429±0,058 83,5 5,5 

acenaftilén 0,282±0,019 0,317±0,040 112,6 5,1 

acenaftén nem tartalmaz <LOD – – 

fluorén 0,195±0,014 0,178±0,042 91,3 9,5 

fenantrén 3,340±0,065 3,110±0,248 93,1 3,2 

antracén 0,323±0,052 0,289±0,037 89,4 5,2 

fluorantén 10,28±0,36 10,27±1,27 99,9 5 

pirén 8,01±0,22 7,97±0,64 99,5 3,2 

benzo[a]antracén 4,82±0,17 4,56±0,61 94,8 5,4 

krizén 6,82±0,53 6,71±0,66 98,4 4 

benzo[b]fluorantén 7,51±0,36 7,80±0,62 103,9 3,2 

benzo[k]fluorantén 3,48±0,32 3,56±0,52 102,3 3,1 

benzo[a]pirén 3,70±0,13 3,36±0,57 90,6 6,9 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 4,87±0,36 4,56±0,51 93,6 3,5 

dibenzo[a,h]antracén 0,717±0,029 0,779±0,075 108,7 3,9 

benzo[g,h,i]perilén 5,60±0,41 5,40±0,736 96,4 5,5 

     

oxo-PAH-ok     

1,4-naftokinon nincs adat < LOD – – 

9-fluorenon nincs adat 1,55±0,31 – 8,1 

antrakinon nincs adat 6,53±0,74 – 4,6 

6H-benzo[c,d]pirén-6-on nincs adat 4,09±0,42 – 4,2 

 

A refernciaanyag mellett adalékolt, üres szűrőn is ellenőriztem a torzítatlanság és 

precizitás értékeket. Ez a referenciaanyagban nem szereplő vegyületek validálása miatt volt 

kiemelten fontos, de azt is lényeges volt megvizsgálni, hogy a referenciaanyagban szereplő 
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vegyületek hogyan viselkednek a választott koncentráció tartományban, amit a 

referenciaanyaggal nem lehetett megvizsgálni. Azért aeroszolt nem tartalmazó szűrővel 

végeztem ezeket a kísérleteket, mert az aeroszol mintákban nagyobb mennyiségben jelen lévő 

PAH-ok lehetetlenné tennék az alacsonyabb adalékolási szintek megbízható kiértékelését. Az 

adalékolt üres szűrővel végzett kísérletek eredményei a 20. táblázatban találhatók. PAH-ok 

esetén a torzítatlanság csupán egyetlen esetben haladja meg a ±15%-os eltérést (a krizén 

10 ng·mL-1 koncentrációszinten 83%-os torzítatlansággal rendelkezik), és az oxo-PAH-ok is 

±20%-on belül maradnak. A percizitás 10 RSD%-on belül maradt minden esetben, ami 

kifejezetten jó eredménynek számít. Összegezve a hitelesített referenciaanyag és az üres szűrős 

eredményeket, elmondható, hogy a kidolgozott minta-előkészítési és GC-MS módszer alkalmas 

PAH-ok és oxo-PAH-ok meghatározására aeroszolból. 

 

20. táblázat: Torzítatlanság és precizitás értékek az adalékolt üres szűrők esetén (n = 3, az 

adalékolási koncentrációkat lásd a 2. táblázatban) 

Vegyület 

Adalékolási szint 

1.   2.   3.   4.   5. 

Torz. Prec. 
 

Torz. 
 

Torz. Prec. 
 

Torz. 
 

Torz. Prec. 

(%) (RSD%) (%) (%) (RSD%) (%) (%) (RSD%) 

PAH-ok             

naftalin 88,5 3,5  102,2  95,4 2,1  88,6  109,8 1,1 

acenaftilén 104,1 4,8  99,1  99,1 1,1  98,6  97,2 1,0 

acenaftén 89,1 3,9  87,3  97,6 4,8  97,7  96,8 1,0 

fluorén 99,9 1,5  91,9  93,5 1  93,7  94,9 1,0 

fenantrén 102,2 6,3  93,2  97 1,2  96,4  95,9 0,9 

antracén 106,3 4,3  95,8  97,5 0,8  97,3  98,7 0,9 

fluorantén 104,5 5,4  92,8  93,8 1,2  93,7  94 0,9 

pirén 97,6 9,8  92,3  93,2 1,4  92,4  92,5 0,9 

benzo[a]antracén 97,2 7,3  101,3  105,2 2,1  104,7  95,1 0,9 

krizén 92,6 8,6  83  97,4 4,4  95,2  94,1 0,8 

benzo[b]fluorantén 87,3 0,8  90,5  97,1 0,8  95,4  103 0,9 

benzo[k]fluorantén 88,7 8  88  93,3 1,9  96,9  97,1 0,8 

benzo[a]pirén 89,7 2,7  87,5  92,9 0,6  94,1  98 0,8 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 91,9 3,4  85,2  88,8 1,5  90,8  95,9 0,8 
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20. táblázat (folyt.): Torzítatlanság és precizitás értékek az adalékolt üres szűrők esetén 

(n = 3, az adalékolási koncentrációkat lásd a 2. táblázatban) 

Vegyület 

Adalékolási szint 

1.   2.   3.   4.   5. 

Torz. Prec. 
 

Torz. 
 

Torz. Prec. 
 

Torz. 
 

Torz. Prec. 

(%) (RSD%) (%) (%) (RSD%) (%) (%) (RSD%) 

PAH-ok             

dibenzo[a,h]antracén 99,1 3,5  88,4  90,5 1,4  92,8  98,6 0,8 

benzo[g,h,i]perilén 89,8 2,9  86,1  90,4 1  91,4  94,2 0,8 

             

oxo-PAH-ok             

1,4-naftokinon 108,6 6,7  96,3  95,5 0,9  98,8  98,3 1,0 

9-fluorenon 87,1 2,7  85,4  82,2 1,1  82,6  82,2 0,9 

antrakinon 103,7 2,8  90,8  86,8 2,2  87,3  87,7 0,9 

6H-benzo[c,d]pirén-6-on 113,4 0,5   86,8   81,6 3,1   81,8   84 0,9 

Torz.: torzítatlanság, Prec.: precizitás  

A nitro-PAH-ok esetén alkalmas volt az aeroszolminta is a validáláshoz. Olyan mintával 

dolgozotam, amiből adalékolás nélkül nem volt kimutatható egyetlen nitro-PAH sem, így 

lehetséges volt az adalékolt minták problémanetes értékelése. A nitro-PAH-okkal adalékolt 

aeroszolos szűrők eredményei a 21. táblázatban láthatók.  

 

21. táblázat: Torzítatlanság és precizitás értékek az adalékolt aeroszolos szűrők esetén (n = 3, 

az adalékolási koncentrációkat lásd a 2. táblázatban) 

 Adalékolási szint 

Vegyület 

1.  2.  3.  4.  5. 

Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 
 Torz. 

(%) 
 Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 
 Torz. 

(%) 
 Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 

1-nitronaftalin 84,7 8,9  94,2  108,6 3,3  95,8  100,6 8,8 

2-nitronaftalin 93,2 7,7  109,6  104,0 12,0  96,7  91,3 3,9 

5-nitroacenaftén 92,8 17,4  113,9  102,2 7,7  87,1  99,0 2,7 

2-nitrofluorén 95,2 5,7  105,8  101,1 7,5  87,7  102,8 9,6 

nitrofenantrének 86,3 5,6  88,0  96,7 4,9  92,5  88,5 6,4 

nitroantracének 95,9 2,3  107,7  103 8,3  94,1  99,1 7,2 

1-nitropirén 88,6 2,8  91,4  99,5 2,9  92,7  91,3 6,9 

3-nitrofluorantén 81,4 3,6  97,5  88,7 9,7  83,1  80,4 10,0 

6-nitrokrizén 86,1 1,8  95,8  108,2 5,1  104,1  98,0 2,7 

Torz.: torzítatlanság, Prec.: precizitás  
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A GC-MS mérésekhez hasonlóan a torzítatlanság értékek itt is ±20%-on belül vannak (a 

legnagyobb különbség 16,9%-os), tehát megfelel az általam támasztott kritériumnak (6.2.9. 

fejezet). Két kivétellel a precizitás 10 RSD%-on belül van (a két kiugró érték 17,4% és 12,0%). 

Mivel kritériumként 25 RSD%-nál kisebb értékeket tekintettem elfogadhatónak, a módszer 

ebből a szempontból is megfelel a kritériumoknak.  

Összegezve elmondható, hogy az eredmények bizonyítják, hogy a kidolgozott módszer 

alkalmas a nitro-PAH-ok meghatározására is aeroszolmintákból. 

 

7.1.6. A mérési kampány mintáinak eredményei 

 A mérési kampány (36 minta) eredményeinek összefoglalását a 22. táblázat tartalmazza. 

A minták célkomponens-tartalma változó volt. A könnyebb PAH-okat nem tudtam 

kvantifikálni, mert a naftalin több esetben az LOD szintjét sem érte el. Ez nem meglepő 

eredmény, hiszen az illékony PAH-ok jellemzően nem az aeroszolhoz kötődve, hanem 

gázfázisban vannak jelen a levegőben. Ezzel szemben a nehezebb PAH-ok minden mintában 

azonosíthatók voltak, nagyobb részben LOQ feletti értékkel rendelkeztek, tehát mennyiségi 

meghatározásuk is lehetséges volt. Az oxo-PAH-okra is hasonló eredmények adódtak, mint a 

nehezebb PAH-okra. Csupán egyetlen minta volt, amiből 9-fluorenont és antrakinont nem 

sikerült kimutatni, minden más esetben minden oxo-PAH kimutatható, nagyobb részt 

mennyiségileg is meghatározható volt. 

A nitro-PAH-oknál teljesen eltérő kép látható. A nitroantracének, a 3-nitroflurantén és 

a 6-nitrokrizénen kívül nem volt LOD feletti koncentrációban jelen más nitro-PAH, ezek közül 

mennyiségi meghatározást pedig csak egyetlen szűrő esetében lehetett elérni, kizárólag a 

nitroantracénekre (175 pg·m-3). Az eredmények alapján elmondható, hogy a kidolgozott 

módszert sikeresen alkalmaztam a mérési kampány mintáinak elemzésére. 
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22. táblázat: A PM2.5 mérési kampány 36 mintájának összesített eredménye 

Vegyület 

Koncentráció (pg·m-3)  A mért koncentrációk 

megoszlása (%) 

Min.  Max. Medián  c < LOD 

LOD < 

c 

< LOQ 

LOQ < c 

PAH-ok        

naftalin <LOD 115 <LOQ  14  72 14 

acenaftilén <LOQ 62 <LOQ  0 92 8 

acenaftén <LOQ <LOQ <LOQ  0 100 0 

fluorén <LOQ <LOQ <LOQ  0 100 0 

fenantrén <LOQ 140 <LOQ  0 67 33 

antracén <LOD <LOQ <LOD  72 28 0 

fluorantén <LOQ 1250 70  0 33 67 

pirén <LOQ 1350 72  0 28 72 

benzo[a]antracén <LOQ 1100 68  0 36 64 

krizén <LOQ 2040 130  0 25 75 

benzo[b]fluorantén <LOQ 1610 180  0 3 97 

benzo[k]fluorantén <LOQ 1310 105  0 25 75 

benzo[a]pirén <LOQ 800 86  0 28 72 

indeno[1,2,3-c,d]pirén <LOQ 900 110  0 11 89 

dibenzo[a,h]antracén <LOQ 245 54  0 39 61 

benzo[g,h,i]perilén <LOQ 970 140  0 8 93 
        

oxo-PAH-ok        

1,4-naftokinon <LOQ 65 50  0 25 75 

9-fluorenon <LOD 135 <LOQ  3 89 8 

antrakinon <LOD 2460 95  3 44 53 

6H-benzo[c,d]pirén-6-on <LOQ 1805 205  0 25 75 
        

nitro-PAH-ok        

1-nitronaftalin <LOD <LOD <LOD  100 0 0 

2-nitronaftalin <LOD <LOD <LOD  100 0 0 

5-nitroacenaftén <LOD <LOD <LOD  100 0 0 

2-nitrofluorén <LOD <LOD <LOD  100 0 0 

nitrofenantrének <LOD <LOD <LOD  100 0 0 

nitroantracének <LOD 175 <LOD  83 14 3 

1-nitropirén <LOD <LOD <LOD  100 0 0 

3-nitrofluorantén <LOD <LOQ <LOD  53 47 0 

6-nitrokrizén <LOD <LOQ <LOD  69 31 0 
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7.2. PAH-OK MEGHATÁROZÁSA CSECSEMŐTÁPSZERBŐL GC-MS/MS TECHNIKÁVAL 

7.2.1. Tandem tömegspektrometriás módszerfejlesztés 

 A PAH-ok mérését MRM módban végeztem. Ehhez felhasználtam az aeroszolos 

módszer eredményeit is. Az anyaionoknak az aeroszolos módszer SIM célionjait választottam. 

Azoknál a vegyületeknél, ami az aeroszolos módszerben nem szerepelnek, anyaionnak szintén 

a molekulaiont választottam. A lányionok kiválasztásához termékion analízist végeztem, az 

ütközési energiát (CE) 5 V és 60 V között változtatva. Két MRM átmenetet választottam úgy, 

hogy legyen olyan átmenet, ami kis ütközési energiánál, illetve egy olyan, ami nagy energiánál 

intenzív. A kísérletekhez splitless módban 1 μL-t injektáltam egy minden PAH-ra nézve 

5 μg·mL-1 koncentrációjú oldatból. 

Az MRM optimálás eredményét a 23. táblázat tartalmazza. A kiválasztott ionátmenetek 

minden esetben 5 V-nál és 60 V-nál bizonyultak legintenzívebbnek, ezért ezeket választottam 

az ütközési energiáknak. Kis ütközési energiánál a PAH molekulaionok egyben maradnak, míg 

nagy ütközési energiánál már kisebb tömegű fragmensek is keletkeznek. Várhatóan a zavaró 

komponensek is hasonló viselkedéssel jellemezhetők, ezért a nagy ütközési energiájú átmenet 

szelektívebb lesz. 

 

23. táblázat: A kiválasztott ionátmenetek kis és nagy ütközési energiánál 

Vegyület 

MRM átmenetek 

kis ütközési energia 

(CE = 5 V) 

nagy ütközési energia 

(CE = 60 V) 

benzo[c]fluorén 216 → 215 216 → 213 

benzo[a]antracén 228 → 228 228 → 226 

ciklopenta[c,d]pirén 226 → 226 226 → 224 

krizén 228 → 228 228 → 226 

5-metilkrizén 242 → 242 242 → 240 

benzo[b]fluorantén 252 → 252 252 → 250 

benzo[k]fluorantén 252 → 252 252 → 250 

benzo[j]fluorantén 252 → 252 252 → 250 

benzo[a]pirén 252 → 252 252 → 250 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 276 → 276 276 → 274 

dibenzo[a,h]antracén 278 → 278 278 → 276 
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23. táblázat (folyt.): A kiválasztott ionátmenetek kis és nagy ütközési energiánál 

Vegyület 

MRM átmenetek 

kis ütközési energia 

(CE = 5 V) 

nagy ütközési energia 

(CE = 60 V) 

benzo[g,h,i]perilén 276 → 276 276 → 274 

dibenzo[a,l]pirén 302 → 302 302 → 300 

dibenzo[a,e]pirén 302 → 302 302 → 300 

dibenzo[a,i]pirén 302 → 302 302 → 300 

dibenzo[a,h]pirén 302 → 302 302 → 300 

benzo[a]antracén-d12 240 → 240 240 → 236 

krizén-d12 240 → 240 240 → 236 

benzo[b]fluorantén-d12 264 → 264 264 → 260 

benzo[k]fluorantén-d12 264 → 264 264 → 260 

benzo[a]pirén-d12 264 → 264 264 → 260 

indeno[1,2,3-c,d]pirén-d12 288 → 288 288 → 284 

dibenzo[a,h]antracén-d14 292 → 292 292 → 288 

benzo[g,h,i]perilén-d12 288 → 288 288 → 284 

dibenzo[a,i]pirén-d14 316 → 316 316 → 312 

 

7.2.2. A gázkromatográfiás módszerfejlesztés eredményei 

7.2.2.1. Nagytérfogatú injektálás 

Az aeroszol minták módszerfejlesztéséhez hasonlóan, ennél a módszernél is az 

injektálási és lefúvatási sebességet optimáltam a kétlépcsős lefúvatású LVI módszerhez. Bár 

ebben az esetben is n-hexános oldatból injektálom a PAH-okat, az aeroszolos LVI módszert 

változtatás nélkül nem vehettem át. Ennek oka, hogy más gázkromatográfot és más dimenziójú 

kromatográfiás oszlopot használtam, amik befolyásolták az ideális paraméterek 

megválasztását. Ezen felül eltérő a komponenslista is, a naftalin és a 3 gyűrűs PAH-ok helyett 

6 gyűrűs PAH-ok szerepelnek a vizsgálandó vegyületek között. Ezek más paraméterek mellett 

injektálhatók megfelelően. 

Az injektált oldat koncentrációját ebben az esetben is úgy választottam meg, hogy ha 

mind a referenciaként használt splitless injektálás (25 ng·mL-1, 1 μL), mind az LVI injektálás 

(500 pg·mL-1, 50 μL) maradéktalanul az oszlopra juttatja a komponenseket, azonos 

anyagmennyiségű PAH kerül detektálásra. Az injektálási sebesség és lefúvatási sebesség 

párosítás ott ideális, ahol csúcstorzulás és csúcsszélesedés nélkül a legnagyobb csúcsterület-

arányok adódnak a splitless méréshez képest. Az injektálási térfogatot azért választottam 
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50 μL-nek (az aeroszolos módszer 100 μL-jéhez képest), mert az előkísérletek alapján úgy 

ítéltem meg, hogy ezzel az injektált mintamennyiséggel elérhető lesz a szükséges 

meghatározási határ. 

  A nagytérfogatú injektálás optimálásának eredményeit a 26. ábra tartalmazza. A relatív 

visszanyerések hasonló trendet mutatnak, mint a 6890N GC-n végzett kísérletek, a legnagyobb 

injektálási sebesség és a legkisebb lefúvatási sebesség párosítása eredményezi a legnagyobb 

relatív visszanyerést. A 100%-nál lényegesen nagyobb relatív visszanyerés értékeket az 

indokolja, hogy ugyanazokkal a beállításokkal végeztem a splitless mérést (Tinj = 320°C, 

tsplitless = 0,5 perc), mint az aeroszolos módszer esetén. A splitless idő növelésével feltehetőleg 

nem keletkeztek volna ekkora eltérések. A megfelelő LVI paraméterek megválasztását azonban 

ez ebben az esetben sem befolyásolja. 

 

26. ábra: Az összes komponensre átlagolt visszanyerés értékek a paraméterpárok esetén 

 

A csúcsalakok vizsgálata (27. és 28. ábra) rámutat arra, hogy ebben az esetben nem lép fel 

csúcsszélesedés a legnagyobb intenzitást eredményező paraméterpár esetén sem. Az 

eredmények alapján ezért 1,5 μL·s-1 injektálási sebességet választottam 120 mL·perc-1 

lefúvatási sebesség mellett a további LVI mérésekhez. Az ehhez az értékpárhoz tartozó 

precizitás értékek a 24. táblázatban találhatók. 
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27. ábra: A benzo[c]fluorén csúcsalakja különböző lefúvatási sebességeknél 1,50 μL·s-1 

injektálási sebesség mellett 50 μL LVI injektálás esetén 

 

 

28. ábra: A benzo[c]fluorén csúcsalakja különböző injektálási sebességeknél 120 mL·perc-1 

lefúvatási sebesség mellett 50 μL LVI injektálás esetén 
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24. táblázat: Az optimált nagytérfogatú injektálás teljesítményjellemzői 

Vegyület 
Relatív 

hatékonyság (%) 

Precizitás 

(RSD%, n = 3) 

benzo[c]fluorén 118 1,99 

benzo[a]antracén 117 1,89 

ciklopenta[c,d]pirén 123 1,90 

krizén 115 3,36 

5-metilkrizén 119 0,23 

benzo[b]fluorantén 121 3,94 

benzo[k]fluorantén 121 2,81 

benzo[j]fluorantén 122 3,53 

benzo[a]pirén 118 1,55 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 114 1,06 

dibenzo[a,h]antracén 123 1,68 

benzo[g,h,i]perilén 122 2,83 

dibenzo[a,l]pirén 123 2,97 

dibenzo[a,e]pirén 119 3,63 

dibenzo[a,i]pirén 121 2,70 

dibenzo[a,h]pirén 119 3,36 

 

A táblázat alapján látható, hogy a precizitás értékek azonos nagyságrendbe esnek az előzőleg 

optimált LVI módszerekkel, ezért erről a módszerről is elmondható, hogy megfelelően 

reprodukálható injektálást tesz lehetővé, tehát alkalmas a további mérések elvégézésre. 

 

7.2.2.2. Hőmérséklet-gradiens 

Az injektálás optimálása után beállítottam a felfűtési programot. Figyelmbe véve, hogy 

nagy illékonyságú, kis forráspontú PAH-ok nincsenek a célkomponensek közt, a felfűtési 

programot két különböző meredekségű hőmérséklet gradienssel kívántam megoldani. Az első 

gradiens a kezdeti 50°C-ról gyors felfűtéssel olyan hőmérsékletig tart, ameddig az első 

célkomponens (benzo[c]fluorén) az oszlopon eluálódni nem kezd. A második gradiens lassú 

felfűtést alkalmaz, hogy a szerkezeti izomerek alapvonalon szeparálhatók legyenek. 

A felfűtési program két különböző meredekségű szakaszára a következő eredmények 

adódtak: A vizsgált paraméterek alapján az az ideális eset, ha a felfűtési gradiens meredekebb 

szakasza 260°C-ig tart, majd onnan 4°C·perc-1-cel érem el a 335°C-t. Ezzel a gradienssel az 

utolsó komponens, a dibenzo[a,h]pirén 41 percnél eluálódik. Ezért a végső izoterm szakaszt 
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úgy választottam meg (21,05 perc), hogy a teljes kromatográfiás program 50 perc legyen, így 

az esetlegesen jelen lévő nagyon magas forráspontú anyagok (például nyomnyi mennyiségben 

visszamaradó trigliceridek) is eluálódhatnak. Azért ilyen hosszú ideig hagyom a végső 

hőmérsékleten a kolonnateret, mert a használt 60 méteres oszlopon az alkalmazott 

1,3 mL·perc-1 áramlási sebesség mellett a holtidő is több, mint 3 perc, a magas forráspontú 

anyagok pedig nem várhatók, hogy 335°C-n a holtidő közeli idővel haladjanak végig az 

oszlopon. 

Bár célom az volt, hogy minden komponens alapvonalon elválasztható legyen, de ez 

nem teljesült. Semmilyen paraméterezéssel sem tudtam megoldani a benzofluorantének 

alapvonalon történő elválasztását, annak ellenére sem, hogy speciális, PAH-ok számára 

kifejlesztett kolonnával dolgoztam. A teljes elválasztás hiányának ellenére (29. ábra) egyéni 

mennyiségi meghatározásuk lehetséges, bár ez a részleges elválás nyilvánvalóan növeli ezen 

anyagok meghatározásának bizonytalanságát. Ez azért is fontos, mert a 835/2011 rendelet 

szerint csak a benzo[b]fluorantén mennyisége számít a határértékbe, a másik két izomer 

koncentrációja ebből a szempontból nem mérvadó. 

 

29. ábra: A benzofluorantének elválása 4°C·perc-1 felfűtés mellett. 
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7.2.2.3. A kidolgozott gázkromatográfiás módszer 

A fent ismertetett eredmények alapján a gázkromatográfiás módszer paramétereinek 

összefoglalását a 25. táblázat tartalmazza. Ezt a módszert használtam a minta-előkészítés 

fejlesztése során és a validáláshoz is. A módszer előnye a nagy felvihető mintamennyiség és az 

MS/MS szelektivitása, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy kiemelkedő kimutatási és 

meghatározási határokat érjek el. A speciális kolonnának köszönhetően pedig biztosított az 

izomerek szétválasztása is a benzofluorantének kivételével. 

 

25. táblázat: A kidolgozott GC-MS/MS módszer 

Oszlop típusa Restek Rxi-PAH (60 m × 0,25 mm × 0,10 μm) 

Oszloptermosztát 

hőmérséklet programja 

50°C (6 perc) → 50°C·perc-1 → 260°C (0 perc) → 

4°C·perc-1 → 335°C (21,05 perc) 

Vivőgáz áramlási sebessége 

az oszlop irányába 
0 mL·perc-1 (injektálás befejeztéig) → 1,3 mL·perc-1 

Injektálás típusa nagytérfogatú injektálás 

Injektálási sebesség 1,5 μL·s-1 

Lefúvatási sebesség 120 mL·perc-1 

Split szelep állása 
nyitva (injektálás befejeztéig) → 

zárva (kolonnafelfűtés kezdetéig) → nyitva 

Injektor hőmérsékleti 

programja 

10°C (injektálás befejeztéig) → 12°C·s-1 → 

70°C (3 perc) → 12°C·s-1 → 335°C (10 perc) 

Injektálási térfogat 50 μL 

Detektálás 
tandem tömegspektrometriás, 

többszörös ionfolyamat követés (MRM) 

Ionizáció elektronütközéses ionizáció, 70 eV 

Ionforrás hőmérséklete 230°C 

Kvadrupol hőmérséklete 150°C 
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7.2.3. A minta-előkészítés optimálásának eredményei 

7.2.3.1. Észteresítés 

Ahhoz, hogy a mintát karbamidos klatrátképzésnek vethessem alá, a zsírokat 

zsírsav-észterekké kellett alakítanom. Az észteresítésnél számos paramétert megvizsgáltam. 

Optimáltam a reakciópartnert, a katalizátorként használt nátrium-hidroxid oldat töménységét, a 

reakcióidőt és a n-hexános tápszer extraktum és az észterező elegy térfogatarányát. 

A csecsemőtápszerben jelen lévő, n-hexánnal extrahálható komponensek SCAN 

módban felvett totálion kromatogramja a 29. ábrán látható. A kromatogram igazolta a 

várakozásaimat, jelentős csúcsintenzitású triglicerid csúcsok jelentkeztek. Ezek nem csak 

mennyiségüknél fogva okoznak problémát. A kromatogram végén látható utolsó komponensek 

már elmosódó, nagyon hosszan eluálódó csúcsokban jelentkeznek, ami azt jelenti, hogy nagyon 

magas forráspontjuk, ezért az oszlopról való eltávolításuk is körülményes. Feltételezhető 

továbbá, hogy ennél magasabb forráspontú trigliceridek is jelen vannak, amik már az oszlopról 

nem is eluálhatók le. Az extraktum megtisztítása ezektől a komponensektől ezért mindenképpen 

szükségszerű. A triglicerideken kívül olajsav és hexadekánsav van jelen az extraktumban. Ezek 

sem mennyiségileg, sem kromatográfiás szempontból nem okoznak problémát, ezért ezek 

eltávolítására célirányosan nem törekedtem. 

 

29. ábra: Az n-hexánnal extrahált tápszer minta SCAN totálion kromatogramja 1 μL minta 

10:1 split injektálása esetén 
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A trigliceridek eltávolításának első lépése zsírsav-monoészterekké alakításuk volt. Az 

észteresítéshez reakciópartnerként metanolt alkalmazva a trigliceridek 10:1 split injektálás 

esetén detektálási szint alá kerültek (30. ábra). Reakciópartnerként etanolt használva viszont, 

bár jelentős mennyiségű zsírsav-etilészter jelent meg, 45 perc észteresítés ellenére is 

detektálhatók maradtak a trigliceridek. Ennek megfelelően az etilészter csúcsok intenzitása is 

elmaradt a zsírsav-metilészterekhez (Fatty Acid Methylester, FAME) képest. Ideális 

reakciópartnernek így a metanolt tekintettem. 

 

30. ábra: Metanollal átészterezett tápszer minta SCAN totálion kromatogramja 1 μL minta 

10:1 split injektálása esetén 

 A katalizátorként alkalmazott nátrium-hidroxid oldat töménységének vizsgálatakor 

megállapítottam, hogy a töményebb oldat gyorsabb reakciót tesz lehetővé. Amennyiben 2 

mol·L-1-es oldatot használtam 1 mol·L-1-es helyett, körülbelül 20%-kal nagyobb csúcsterületek 

tapasztaltam 15 perc észterezési reakció után. Töményebb oldattal nem tudtam kísérleteket 

végezni, mert a lúgoldatot a metanollal összeöntve csapadékképződést tapasztaltam. Ezért bár 

a nátrium-hidroxid nagyobb mennyiségben van jelen, mivel szilárd formában kiválik, nem 

kapok töményebb oldatot. A PAH-ok szempontjából a lúg töménysége nem lényeges szempont, 

mert nincs olyan funkciós csoportjuk vagy szerkezeti részletük, ahol az észterező elegy 

módosítást hajthatna végre, ezért a 2 mol·L-1-es oldat használata mellett döntöttem. 

A reakcióidő vizsgálatából megállapítottam, hogy 30 perc az optimális reakcióidő. 

Ekkor több, mint 25%-kal nagyobb intenzitású csúcsok adódnak, mint a 15 perces reakció után. 
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Ellenben a 45 perces és a 30 perces reakciók között nincs számottevő különbség a 

csúcsterületekben (31. ábra). Ezért felesleges a reakciót tovább folytatni fél óránál. 

 

31. ábra: A reakcióidő hatása a FAME-k konverziójára. A kapott csúcsterületeket 

vegyületeként a legnagyobb intenzitású csúcshoz viszonyítottam. A hibasávok RSD%-ot 

jelölnek (n = 3)  

  

 

32. ábra: Az extraktum-észterező elegy térfogatarányának hatása a FAME-k konverziójára. A 

kapott csúcsterületeket vegyületeként a legnagyobb intenzitású csúcshoz viszonyítottam. A 

hibasávok RSD%-ot jelölnek (n = 3) 
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Az n-hexános extraktum-észterező elegy helyes arányának 6 mL extraktum és 4 mL 

észterező elegy bizonyult, ebben az esetben voltak a legnagyobbak a csúcsterületek. A 

legkisebb értékeket a 4 mL extraktum és 6 mL észterező elegy aránynál tapasztaltam. (32. 

ábra). 

 

7.2.3.2. Karbamidos klatrátképzés 

 A trigliceridek eltávolításának következő lépése a zsírsav-metilszéterek szelektív 

csapdázása volt karbamidos klatrátképzés segítségével. A klatrátképzési idő vizsgálatánál azt 

állapítottam meg, hogy a vizsgált klatrátképzési idők között jelentős különbség nem 

tapasztalható a visszamaradt FAME-k mennyiségében (33. ábra). Ennek magyarázata lehet, 

hogy már 5 percnél hamarabb beáll az egyensúly a rendszerben. Ezt további mérésekkel nem 

ellenőriztem. Az 5 perc a teljes minta-előkészítés elvégzéshez szükséges időhöz képest már 

kifejezetten rövid idő, ezért elfogadtam ezt optimális értéknek. 

 A karbamid tömegének növelése (állandó mennyiségű észterezett extraktum 

alkalmazása mellett) növelte a FAME-k eltávolításának a mértékét. A 1,5 g karbamiddal kezelt 

minták kromatogramjain ötször kisebb csúcsterületeket tapasztaltam, mint az 1 g-mal 

kezelteknél. A 0,5 g-os esethez viszonyítva pedig tized akkora csúcsokat tapasztaltam, ha 1,5 g 

karbamidot használtam. Ebből egyértelműen megállapítható, hogy nagyobb tömegű 

karbamiddal érdemes dolgozni. Azonban ezt a tömeget 1,5 g-nál tovább növelni nem célszerű, 

mert a karbamid nedvesedése túl sok oldószert köt meg, ezzel rontva a PAH-ok visszanyerését. 
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A mosó n-hexán térfogatának vizsgálati eredményei a 34. ábrán láthatók. Ebben az 

esetben azért a PAH-ok visszanyerését vizsgáltam, mert az előkészítés ezen fázisában a 

csapdázott FAME mennyisége már nem változik. Ebben a munkafázisban az a cél, hogy a 

minta-előkészítés során felhasznált oldószerek minél nagyobb hányadát visszanyerjem, hiszen 

a karbamid nedvesedése által megkötött oldószer tartalmaz PAH-okat. Ennek megfelelően a 

legjobb visszanyerés értékeket 5 mL n-hexános mosás esetén értem el. A dibenzo[a,i]pirén 

kivételével minden PAH-ra 80% feletti visszanyerést sikerült így elérni. Összehasonlításként 

3 mL mosó oldószer használatával a könnyebb PAH-ok még elérik a 60%-os visszanyerést, 

2 mL esetén viszont már csak legfeljebb 50% körül értékek adódtak. 

 

 

33. ábra: A klatrátképzési idő hatása a FAME-k konverziójára. A kapott csúcsterületeket 

vegyületeként a legnagyobb intenzitású csúcshoz viszonyítottam. A hibasávok RSD%-t 

jelölnek (n = 3) 

A klatrátképzési eljárás ismétlésére szükség volt. Az eddig ismertetett optimált paraméterek 

alkalmazása ellenére a GC-MS/MS mérésre szánt oldatban kis mennyiségben még mindig 

voltak FAME-k. Mennyiségük kevesebb, mint az eredeti csúcsterületek 1%-a, tehát az eljárás 

alkalmazható FAME-k eltávolítására, azonban ezek a minimálisan visszamaradó FAME-k a 

nagytérfogatú injektáláshoz még mindig jelentős mennyiségben vannak jelen. A klatrátképzést 

ismételve a maradék FAME-k is eltűntek a kromatogramról, így már alkalmas volt a minta az 

LVI injektáláshoz. Ennek megfelelően egyszeri ismétlést alkalmaztam a módszerben. 
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34. ábra: A mosó n-hexán térfogatának hatása a PAH-ok visszanyerésére. A hibasávok 

RSD%-ot jelölnek (n = 3) 

Az optimált paraméterekkel végeztem egy LVI mérést SCAN adatgyűjtéssel annak 

felmérésére, hogy a tisztított mintából látszanak-e olyan vegyületek, amik még gondot 

okozhatnak, akár mennyiségük, akár retenciós tulajdonságuk (koelúció) miatt. A felvett 

kromatogram a 35. ábrán látható. 

 

35. ábra: Előkészített tápszer minta SCAN kromatogramja 50 μL LVI injektálás esetén 

A módszer hatékonyságát mutatja, hogy a kromatogramon nem láthatók sem trigliceridek (a 

kromatogram végén egyenes az alapvonal, nem jelentkeznek elkenődő csúcsok), sem FAME-
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k. A csúcsok szimmetrikusak, nincs jele az oszlop túlterhelésének, a csúcsintenzitások sem érik 

el a detektorjel maximumát. Az egyetlen problémát a 22–26 perc között jelentkező szteránvázas 

vegyületek okozhatnák a szelektivitásban. Ezek számos PAH-hal koeluálnak, ráadásul a 

PAH-okhoz képest jóval nagyobb mennyiségben vannak jelen. Eltávolításukra nincs könnyen 

kivitelezhető, kézenfekvő megoldás, hiszen a szteránváz hasonló a PAH-ok szerkezetéhez, 

ezért még alakszelektív tisztítási lépés sem jöhet szóba. Fragmentációs mintázatuk azonban 

eltér a PAH-okétól, ezért a tandem tömegspektrométer alkalmazása megoldja ezt a problémát. 

 

7.2.3.3. A kidolgozott minta-előkészítési módszer 

 Az optimált paraméterekkel a minta-előkészítés a következőképpen zajlik: 1 g analitikai 

pontossággal kimért csecsemőtápszert 12 mL-s zárható fiolába teszek, deuterált PAH-okkal 

500 ng·kg-1 koncentrációra adalékolom, majd hozzáadok 6 mL n-hexánt, és lezárom a fiolát. 

Tíz perc szobahőmérsékleten végzett rázatás után a fiolát 3 percig centrifugálom 

2300 fordulat·perc-1-cel (470 rcf). Az oldat tisztáját egy másik zárható fiolába pipettázom át, 

hozzáadok 4 mL 90% (V/V) metanol – 10% (V/V) 2 mol·L-1 NaOH oldatot, lezárom és 60°C-on 

termosztálva 30 percig rázatom. A fiola lehűlése után a felső hexános fázist egy tiszta fiolába 

helyezem át, 0,5 g nátrium-szulfáttal szárítom, majd nitrogénáram alatt szobahőmérsékleten 

1 mL-re bepárolom. Az így kapott extraktumot zárható fiolába 1,5 g karbamiddal és 4,5 mL 

metanollal egyesítem, 10 percig szobahőmérsékleten rázatom, majd 3 percig 

2300 fordulat·perc-1-en (470 rcf) centrifugálom. Az oldatokat lepipettázom, a visszamaradó 

nedves karbamidhoz 5 mL tiszta n-hexánt adok, majd újabb 10 percig rázatom, utána 

centrifugálom. Az 5 mL n-hexánt egyesítem az előzőleg lepipettázott hexán–metanol oldattal. 

A fázisszeparáció érdekében 1 mL desztillált vizet is hozzáadok a rendszerhez, majd 

összerázom. A fázisszeparáció után a n-hexános fázist lepipettázom, 0,5 g nátrium-szulfáttal 

szárítom, nitrogénáram alatt 1 mL-re bepárlom, majd a teljes karbamidos tisztítást elvégzem 

rajta újra ugyanazokkal a paraméterekkel, mint előzőleg. A végén a mintát 1 mL-re párolom, 

ebből történik a GC-MS/MS mérés. 

 A karbamidos klatrátképzés segítségével a csecsemőtápszer a nagymennyiségű zsírtól 

hatékonyan megtisztítható. A szakirodalmi példákkal ellentétben az eljárás nem a polaritásbeli 

különbséget, hanem az alakszelektivitást használja ki. Bár karbamidos klatrátképzést már 

régóta alkalmaz a petrolkémia, PAH-ok és zsírok szeparálására élelmszermintából analitikai 
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eljárásban még nem használtak korábban. Az MS/MS detektálásnak köszönhetően pedig a 

szükséges alacsony meghatározási határok ellenére is elégséges 1 g minta feldolgozása.   

 

7.2.4 A validálás eredményei 

7.2.4.1. Szelektivitás 

A szelektivitás ellenőrzésére használt adalékolatlan és a 200 pg·mL-1 

koncentrációszintre adalékolt minták alapján elmondható, hogy a célvegyületek retenciójánál a 

kiválasztott ionátmenetek közül minden esetben a nagyobb ütközési energiájú (CE = 60 V) 

ionátmenet volt a szelektívebb (ezzel minden célkomponens és deuterált PAH szelektíven 

mérhető). Hét esetben a kis energiájú átmenet egyáltalán nem volt alkalmas a PAH-ok 

meghatározására, ugyanis ezek nem bizonyultak szelektív ionátmeneteknek. 

7.2.4.2. Linearitás és érzékenység 

A linearitás és érzékenység adatokat a 26. táblázat foglalja össze. A táblázatból látható, 

hogy a kalibrációs egyenesek illeszkedése jónak mondható, minden esetben 15% alatt marad 

az eltérés a számolt és a névleges koncentráció között. A 16-ból 10 vegyületnél 10% alatti 

különbségek adódtak. Ezek a linearitás értékek hasonlóak az eddig ismertetett módszerek 

linearitási értékeihez, így ezek is teljesen megfelelnek az elvárásoknak (minden érték 15%-nál 

kisebb eltérést mutat). Az érzékenységek közt jelentős eltérések tapasztalhatók, a legkisebb és 

a legnagyobb érzékenység között (az 5-metilkrizén és a dibenzo[a,l]pirén) ötszörös különbség 

volt tapasztalható. Ez csakúgy, mint az aeroszolos módszer esetén, nem eredményez 

különbséget az LOD és LOQ értékekben, ezeket nem az érzékenység adatokból számoltam.  
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26. táblázat: A célkomponensek érzékenysége és linearitása, kimutatási és meghatározási 

határa 

Vegyület 
Érzékenység 

(×10-3) 

Linearitás† 

(eltérés %) 

LOD 

(pg·mL-1 

/ ng·kg-1) 

LOQ 

(pg·mL-1 

/ ng·kg-1) 

benzo[c]fluorén 3,4 ≤5,5 50 200 

benzo[a]antracén 2,8 ≤8,2 50 200 

ciklopenta[c,d]pirén 1,7 ≤10,9 50 200 

krizén 3,8 ≤12,3 50 200 

5-metilkrizén 1,2 ≤2,8 50 200 

benzo[b]fluorantén 3,4 ≤11,1 50 200 

benzo[k]fluorantén 2,9 ≤9,7 50 200 

benzo[j]fluorantén 2,7 ≤4,9 50 200 

benzo[a]pirén 3,3 ≤14,2 50 200 

indeno[1,2,3-c,d]pirén 2,9 ≤13,5 50 200 

dibenzo[a,h]antracén 3,2 ≤1,7 50 200 

benzo[g,h,i]perilén 2,9 ≤8,7 50 200 

dibenzo[a,l]pirén 6,1 ≤8,0 50 200 

dibenzo[a,e]pirén 5,7 ≤8,9 75 200 

dibenzo[a,i]pirén 3,0 ≤6,6 75 200 

dibenzo[a,h]pirén 2,1 ≤14,3 75 200 
†A linearitás értékeknél a legnagyobb eltérést tűntettem fel a táblázatban.  

7.2.4.3. Kimutatási határ és meghatározási határ 

 A kimutatási és meghatározási határokat szintén a 26. táblázat tartalmazza. A kimutatási 

határ három PAH kivételével 50 ng·kg-1 volt. A kimutatási határban tapasztalható növekedés 

annak tudható be, hogy a három legutolsó komponens ideális elúciós hőmérséklete magasabb, 

mint a GC-s hőmérsékletprogram maximuma, így nagyobb mértékű csúcsszélesedést 

szenvednek a komponensek, aminek következtében romlik a kimutatási határ. A meghatározási 

határ egységesen 200 ng·kg-1-nak adódott. Ez megfelelően alacsony, mivel a 835/2011/EU 

rendeletben szereplő 4 PAH összesített meghatározási határa így 800 ng·kg-1, ami alatta van az 

1 μg·kg-1-os határértéknek. 

7.2.4.4. Torzítatlanság és precizitás 

 A torzítatlanság és precizitás (megismételhetőség) értékeket a 27. táblázat tartalmazza. 

A torzítatlanság 70,3% és 129,8% között alakult, tehát a módszer megfelel az elvárt ±30%-os 

torzítatlanság értéknek. Az átlagos torzítatlanság minden komponensre és koncentráció szintre 

6,9%-nak adódott. A legjobb torzítatlanság a dibenzo[a,l]pirén esetén volt tapasztalható 
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(átlagosan 2,5%), a legrosszabb pedig a dibenzo[a,e]pirénre. A precizitás 0,5–24,7% között 

alakult, minden komponensre és koncentrációszintre átlagosan 6,5%-os értékkel. A 

megismételhetőség a benzo[a]pirén esetén a legjobb (átlagosan 2,6 RSD%), a 

benzo[g,h,i]perilén esetén pedig a legrosszabb (átlagosan 11,7 RSD%). A feltűntetett 

80 precizitás értékből csupán 13 esetben tapasztalható 10 RSD%-nál magasabb eredmény, 

összességében pedig minden esetben megfelelnek az RSD% ≤ 25% elvárásnak. Az ismertetett 

adatok alapján látható, hogy a benzofluorantének torzítatlanság és precizitás értékei nem 

számítanak kiugrónak a többi komponenshez képest, így hiába nem valósult meg az alapvonali 

elválásuk, amennyiben (közel) azonos mennyiségben vannak jelen a mintában, meghatározásuk 

nem jár  a többi komponensre jellemzőnél nagyobb bizonytalansággal. Amennyiben eltérő 

mennyiségben lennének jelen a különböző izomerek (ezt az esetet nem vizsgáltam), ott 

feltehetőleg a kisebb koncentrációjú komponenseknél felülbecslés valósulna meg. 

27. táblázat: Torzítatlanság és precizitás értékek az adalékolt tápszermintákban (n = 3) 

Vegyület 

200 ng·kg-1  300 ng·kg-1  500 ng·kg-1  750 ng·kg-1  1500 ng·kg-1 

Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 

Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 

Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 

Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 

Torz. 

(%) 

Prec. 

(RSD%) 

benzo[c]fluorén 122,6 7,0  118,9 5,2  101,7 2,9  89,5 2,6  127,5 2,7 

benzo[a]antracén 116,2 3,5  125,4 13,9  103,6 2,6  97,0 2,8  108,7 0,6 

ciklopenta[c,d]pirén 129,8 4,4  120,8 11,1  116,1 5,1  126,4 4,4  120,3 3,7 

krizén 128,7 6,6  107,3 23,1  87,4 3,3  89,4 7,7  87,4 7,2 

5-metilkrizén 123,2 3,5  124,3 4,2  106,1 1,6  91,0 3,2  110,6 4,2 

benzo[b]fluorantén 119,8 8,3  121,3 14,5  108,7 7,4  124,0 11,4  101,7 4,8 

benzo[k]fluorantén 104,9 9,2  102,1 24,2  99,5 11,1  116,9 5,7  126,1 3,2 

benzo[j]fluorantén 100,6 1,9  95,2 23,7  100,3 3,7  107,0 5,3  101,9 5,4 

benzo[a]pirén 101,6 4,3  102,3 3,8  98,1 0,7  91,5 2,1  106,9 2,4 

indeno[1,2,3-cd]pirén 129,6 2,2  109,5 6,7  108,2 5,6  106,8 7,5  106,8 5,7 

dibenzo[a,h]antracén 94,1 13,1  124,5 19,8  101,6 4,5  89,2 2,4  108,2 0,8 

benzo[g,h,i]perilén 103,1 17,3  114,6 24,7  126,6 9,4  126,3 4,1  107,7 3,1 

dibenzo[a,l]pirén 100,6 3,1  95,0 11,3  100,4 4,0  98,4 5,4  105,1 3,3 

dibenzo[a,e]pirén 73,3 6,2  70,3 0,5  71,0 4,4  71,7 7,2  92,0 1,0 

dibenzo[a,i]pirén 109,8 7,9  95,8 2,0  100,7 2,2  87,3 6,5  111,5 3,2 

dibenzo[a,h]pirén 125,8 8,6   123,7 10,6   117,6 2,6   120,7 7,1   127,2 2,9 

Torz.: torzítatlanság, Prec.: precizitás  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Doktori munkám során két analitikai módszer kidolgozását valósítottam meg. Légköri 

aeroszolból az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség által kiemelt kockázatúnak tartott 16 

policiklusos aromás szénhidrogénre (PAH-ra) és 4 oxo-PAH-ra gázkromatográfiás-

tömegspektrometriás, továbbá 11 nitro-PAH-ra folyadékkromatográfiás-tandem 

tömegspektrometriás meghatározásra alkalmas módszert dolgoztam ki. Ezek mellett 

anyatejpótló csecsemőtápszerből az Európai Unió által kiemelt kockázatúnak tartott 16 PAH-ra 

gázkromatográfiás-tandem tömegspektrometriás módszert fejlesztettem ki. Mindkét mintatípus 

módszerfejlesztése során optimáltam a tömegspektrometriás, kromatográfiás és injektálási 

körülményeket. Ezután kidolgoztam a minta-előkészítési eljárást, mely aeroszol esetén 

ultrahanggal támogatott szilárd-folyadék extrakcióból, után pedig folyadék-folyadék extrakciós 

lépésből állt. A szilárd-folyadék extrakció esetén optimáltam az ismétlések számát, a szükséges 

oldószer mennyiségét. Oldószerként n-hexánt alkalmaztam. A folyadék-folyadék extrakció 

másik oldószere víz volt. A csecsemőtápszer esetén az első lépés lúgos közegű észteresítési 

reakció volt a mintaalkotó zsírok zsírsavészterekké alakítása céljából. Ezután a mintát 

karbamidos klatrátképzéses tisztításnak vetettem alá. Optimáltam az észterezési reakció 

körülményeit (lúg töménysége, reagens mennyisége, észterezési idő) és a karbamidos 

klatrátképzés körülményeit is (klatrátképzési idő, karbamid mennyisége, ismétlés 

szükségessége). 

 A módszerfejlesztés után a módszereket validáltam. A vizsgált teljesítményjellemzők a 

következők voltak: linearitás, torzítatlanság, precizitás (megismételhetőség), kimutatási határ, 

meghatározási határ, érzékenység, szelektivitás. Az aeroszolos módszer estén a validálás 

adalékolt aeroszolos és aeroszol nélküli kvarc szűrőkorongokkal, illetve finomszemcsés 

aeroszol hitelesített referenciaanyaggal történt (SRM 2786). A torzítatlanság 81,8% és 113,9% 

között, a precizitás 0,5 RSD% és 17,4 RSD% között adódott. A kimutatási határ 4,2 és 

83 pg·m-3, a meghatározási határ 42 és 167 pg·m-3 között változott. A referenciaanyagból mért 

koncentrációk csak kis eltéréseket mutatnak a hivatalos dokumentációban található 

koncentrációktól (-16,5% és 12,6% közötti eltérések). A csecsemőtápszeres módszert adalékolt 

tápszermintákkal végeztem. Itt a torzítatlanság 70,3% és 129,8% között, a precizitás 0,5 RSD% 

és 24,7 RSD% között változott. A kimutatási határ vegyülettől függően 50 μg·kg-1 vagy 

75 μg·kg-1-nak adódott, a meghatározási határ egységesen 200 μg·kg-1 volt minden vizsgált 

PAH-ra.  
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 Az aeroszolos módszer validálása után az ELTE Környezetkémiai és Bioanalitikai 

Laboratóriumának munkatársai által gyűjtött aeroszolmintákat mértem. Ezzel először nyílt 

lehetőség budapesti aeroszolból PAH-ok, oxo-PAH-ok és nitro-PAH-ok együttes mérésére a 

korábbi csak PAH-okra fókuszáló kutatások után. A három éves mérési kampány 36 mintájának 

elemzése alapján elmondható, hogy a PAH-ok koncentrációja a legtöbb esetben elérte a 

detektálási határt, és az esetek túlnyomó többségében mennyiségi meghatározásuk is lehetséges 

volt. Az oxo-PAH-ok hasonló eredményeket szolgáltattak, azonban a 11-ből csak 3 nitro-PAH 

volt detektálható a mintákban, a meghatározási határ felett pedig a 36 mintából csupán egyetlen 

esetben volt jelen nitro-PAH. 

 A csecsemőtápszeres módszer validálási eredményei alapján a kidolgozott eljárás 

lehetővé teszi a 835/2011/EU Uniós rendeletben foglalt határértékeknek való megfelelés 

ellenőrzését. Erre korábban gázkromatográfiás technikával nem volt lehetőség. További nagy 

előnye a módszernek, hogy nem csupán a rendeletben szereplő 4 PAH meghatározását teszi 

lehetővé, hanem az Európai Unió által kiemelt kockázatúnak tartott mind a 16 PAH vizsgálható 

vele. A fellelhető szakirodalom alapján elmondhatom, hogy erre folyadékkromatográfiás 

módszerek sem áltak rendelkezésre ebből a mintatípusból. 
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9. SUMMARY 

 During the course of my doctoral studies I have developed two analytical methods for 

the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and substituted PAHs. I have 

developed an analytical method for the quantitative determination of the 16 EPA priority PAHs, 

4 oxy-PAHs and 11 nitro-PAHs in particulate matter samples using gas chromatography-mass 

spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. I have also developed an 

analytical method for the determination of the 16 EU priority PAHs in infant formula utilizing 

gas chromatography-tandem mass spectrometry. I have optimized the mass spectrometric, 

chromatographic and injection parameters for both sample types. Subsequently I developed the 

sample preparation methods. Microwave assisted solid-liquid extraction followed by 

liquid-liquid extraction was used in the case of particulate matter samples. For the solid-liquid 

extraction I have optimized the extraction volume and the number of repeated extractions 

needed. I used n-hexane as extraction solvent. Water was used as the other solvent for the 

liquid-liquid extraction. In the case of the infant formula the first step of the sample preparation 

was an alkaline esterification for the conversion of fats to fatty acid esters followed by solid 

state urea clathrate formation cleanup. I have optimized the reaction conditions of the 

esterification (the concentration of the alkaline solution, the volume of the reactant (methanol) 

and the reaction time). The optimal conditions of the clathrate formation was also investigated: 

the clathrate formation time, the required amount of urea and the required repeats of the 

procedure. 

 Following the method development I have evaluated the methods for the following 

performance characteristics: trueness, precision (repeatability), limit of detection (LOD), limit 

of quantification (LOQ), selectivity, sensitivity and linearity. In the case of particulate matter 

standard reference material (SRM 2786), spiked blank and loaded filter papers were used. 

Trueness ranged between 81.8% and 113.9% while precision values were between 0.5 RSD% 

and 17.4 RSD%. LOD ranged between 4.2 and 83 pg·m-3 while LOQ ranged between 42 and 

167 pg·m-3. The concentration values obtained for the SRM only slightly differ from the values 

included in the certificate (deviations between -16.5% and 12.6%). For the infant formula 

measurements were performed with spiked infant formula samples. In this case trueness ranged 

between 70.3% and 129.8% while precision varied between 0.5 RSD% and 24.7 RSD%. 

Depending on the compounds detection limit was either 50 or 75 μg·kg-1 while LOQ was 

200 μg·kg-1 uniformly for all PAHs. 
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After the validation I have determined the PAH, oxy-PAH and nitro-PAH content of 

particulate matter samples collected by the staff of the Environmental Chemistry and 

Bioanalytical Laboratory in a 36 month timeframe. Results show that in most cases PAH levels 

exceeded the detection limit and in the vast majority of these cases PAH content could be 

quantified too. The oxy-PAHs provided similar results. However, only three out of the eleven 

nitro-PAHs could be detected in the samples and quantification could only be done in one 

instance. 

Validation results prove that the developed infant formula method can be used to assess 

whether the PAH content of the sample complies with the European Union regulation 835/2011. 

Previously this could not be achieved with a gas chromatography. Further merit of the method 

is that it allows the quantification of all the 16 EU priority PAHs as opposed to only the four 

included in the regulation. This could not be done even with a liquid chromatographic method 

beforehand.  
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