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1. 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. 

                                                 
[1] IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, List of Classifications, Volume 1-119 

[2] T.E. McGrath, J.B. Wooten, W.G. Chan, M.R. Hajaligol, Food Chem. Toxicol. 45 (6) (2007) 1039–1050 

[3] Donata Lerda, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Factsheet, 4th Edition, 2011 

[4] Az Európai Bizottság 835/2011/EU rendelete, 2011 

[5] Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve, 2004 
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2. 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. 

 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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3. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

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

FRAKCIÓBÓL 

A légköri PM2.5 aeroszol minták előkészítési módszerének kifejlesztése során fontos 

tényező volt a minták korom tartalma. A szakirodalomban megtalálható Soxhlet-extrakciós és 

szilárdfázisú extrakciós módszerek helyett ultrahanggal támogatott szilárd-folyadék extrakciót 

alkalmaztam, extrahálószerként n-hexánt használtam. Ezt követően az extraktum 

korommentesítését desztillált víz segítségével folyadék-folyadék extrakcióval valósítottam 

meg. A szilárd-folyadék extrakció esetén optimáltam az ismétlések számát és a szükséges 

oldószer mennyiségét. 

A 16 PAH, 4 oxo-PAH és 11 nitro-PAH mennyiségi meghatározáshoz a PAH-ok és 

oxo-PAH-ok esetén nagytérfogatú injektálást alkalmazó GC-MS, nitro-PAH-ok esetén 

UHPLC-MS/MS módszert használtam. A gázkromatográfiás elválasztást egy Agilent 6890N 

gázkromatográffal végeztem egy Restek Rxi-5MS kapilláris oszlopon. A detektálás 

elektronütközéses ionforrással szerelt Agilent 5973 inert tömegspektrométerrel történt szelektív 

ionkövetés módban. A nagytérfogatú injektálást egy CTC Combi PAL automatikus 

mintaadagoló és egy Gerstel CIS4 programozhatóan fűthető injektor használatával valósítottam 

meg. A folyadékkromatográfiás elválasztást egy Waters Acquity ultranagy hatékonyságú 

folyadékkromatográffal végeztem, Waters CSH Phenyl-Hexyl kolonna segítségével. A 

detektálást egy atmoszférikus nyomású kémiai ionizációs ionforrással ellátott AB Sciex API 

2000 hármas kvadrupol tömegspektrométerrel végeztem MRM üzemmódban, negatív 

ionizációs módban. Eluensként ultratiszta vizet és acetonitrilt használtam. Az aeroszol minták 

begyűjtése Digitel DHA-80 nagytérfogatú aeroszol mintavevővel történt. 

A GC-MS módszerfejlesztés során optimáltam a nagytérfogatú injektálás paramétereit 

(lefúvatási sebesség, injektálási sebesség), meghatároztam az oszloptermosztát megfelelő 

felfűtési sebességét, illetve kiválasztottam a követendő ionokat a szelektív ionkövetés módhoz. 

Az LC-MS/MS módszerfejlesztés során optimáltam az ionforrás paramétereit, és az MRM 

átmenetek paramétereit, beállítottam a megfelelő gradiensprogramot, illetve meghatároztam a 

maximális injektálási térfogatot. 

A kidolgozott minta-előkészítési és mérési módszert validáltam a következő 

teljesítményjellemzők vizsgálatával: linearitás, torzítatlanság, precizitás (megismételhetőség), 
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kimutatási határ, meghatározási határ, érzékenység és szelektivitás. A validálás adalékolt 

aeroszolos és aeroszol nélküli kvarc szűrőkorongokkal, illetve finomszemcsés aeroszol 

hitelesített referenciaanyaggal történt (SRM 2786). A validált módszerrel megmértem egy 3 

évet átfogó budapesti mérési kampány aeroszol mintáinak PAH, oxo-PAH és nitro-PAH 

tartalmát. 

 

3.2. PAH-OK MEGHATÁROZÁSA CSECSEMŐTÁPSZERBŐL 

 PAH-ok meghatározása csecsemőtápszerből leginkább a tápszer magas zsírtartalma 

miatt körülményes. Az általam kifejlesztett minta-előkészítési módszer első lépése 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 során az aeroszol méréseknél ismertetett GC-MS 

készülékkel is dolgoztam. 

 A 16 PAH kvantitatív meghatározásához nagytérfogatú injektálást alkalmazó 

GC-MS/MS módszert dolgoztam ki. A gázkromatográfiás elválasztást egy Agilent 7890B 

gázkromatográfon végeztem egy Restek Rxi-PAH kapilláris kolonnán. A detektálást egy 

elektronütközéses ionforrással ellátott Agilent 7010 hármas kvadrupol tömegspektrométerrel 

végeztem MRM adatgyűjtési módban. A nagytérfogatú injektálást egy Agilent 7693A automata 

mintaadagoló és egy Gerstel CIS4 programozhatóan fűthető injektor segítségével valósítottam 

meg. A GC-MS/MS módszerfejlesztés során optimáltam a nagytérfogatú injektálás 

paramétereit (lefúvatási sebesség, injektálási sebesség), meghatároztam az oszloptermosztát 

megfelelő felfűtési sebességét, illetve beállítottam az MRM átmenetek paramétereit. 

A kidolgozott minta-előkészítési és mérési módszert validáltam a következő 

teljesítményjellemzők vizsgálatával: linearitás, torzítatlanság, precizitás (megismételhetőség), 

kimutatási határ, meghatározási határ, érzékenység és szelektivitás. A validálást adalékolt 

tápszermintákkal végeztem. 
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4. EREDMÉNYEK 

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

FRAKCIÓBÓL 

A minta-előkészítési kísérletek alapján az aeroszolok méréséhez az alábbi módszer 

bizonyult a legmegfelelőbbnek [6]: 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, 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 

kromatográfiás módszerfejlesztés eredményei alapján az optimált paramétereket az 1. és a 

2. táblázat tartalmazza. 

A validálás alapján 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 

(-16,5% és 12,6% közötti) mutatnak a hivatalos dokumentációban található koncentrációktól. 

 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 mintáját 

                                                 
[6] Z. Nyiri, M. Novák, Z. Bodai, B.S. Szabó, Z. Eke, G. Záray, T. Szigeti, J Chromatogr A 1472 (2016) 88–98 
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elemezve elmondható, hogy a PAH-ok koncentrációja a legtöbb esetben elérte a detektálási 

határt, és az esetek túlnyomó többségében kvantifikálásuk is lehetséges volt. Az oxo-PAH-ok 

hasonló eredményeket szolgáltattak. A 11 nitro-PAH közül csupán három volt detektálható a 

mintákban, a meghatározási határ felett pedig csak egyszer volt jelen nitro-PAH. 

1. táblázat: A kidolgozott gázkromatográfiás 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 

Injektálási sebesség 1,35 μL·s-1  

Lefúvatási sebesség 150 mL·perc-1 

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 és kvadrupol hőmérséklet 230°C; 150°C 

 

2. táblázat: A kidolgozott folyadékkromatográfiás 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 

 

4.2. PAH-OK MEGHATÁROZÁSA CSECSEMŐTÁPSZERBŐL 

Az optimált paraméterekkel a minta-előkészítés a következőképpen zajlik [7]: 1 g 

analitikai pontossággal kimért csecsemőtápszert 12 mL-s zárható fiolába teszek, deuterált 

                                                 
[7] Z. Nyiri, M. Novák, Z. Bodai, N. Petrovics, Z. Eke, Talanta 174 (2017) 214–220 
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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 metanol eltávolítása 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 módszerfejlesztés eredményei alapján az 

ideális kromatográfiás paramétereket a 3. táblázat tartalmazza. 

A kidolgozott módszer torzítatlansága 70,3% és 129,8% között, a precizitása 0,5 RSD% 

és 24,7 RSD% között változott. A kimutatási határ vegyülettől függően 50 vagy 75 μg·kg-1-nak 

adódott, a meghatározási határ egységesen 200 μg·kg-1 volt minden vizsgált PAH-ra. 

3. táblázat: A kidolgozott gázkromatográfiás 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 

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 és kvadrupol hőmérséklet 230°C; 150°C 
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5. AZ ÉRTEKEZÉSBEN FOGLALT ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1.) Az általam kifejlesztett minta-előkészítési módszerrel egyszerűen, gyorsan lehetséges 

aeroszolok előkészítése PAH-ok, oxo-PAH-ok és nitro-PAH-ok meghatározásához. A 

szakirodalomban eddig fellelhető módszerekkel ellentétben a minta-előkészítéshez 

nincs szükség Soxhlet-extrakciós lépésre, illetve szilárdfázisú extrakciós tisztításra, 

csupán egy szilárd-folyadék extrakciót követő vizes mosásra. 

 

2.) A PAH-ok és oxo-PAH-ok meghatározásához kidolgoztam egy, a fejlesztett 

minta-előkészítési módszerhez kapcsolható nagytérfogatú injektálást alkalmazó 

gázkromatográfiás-tömegspektrometriás mérési módszert. 

 

3.) Ugyanezen minta-előkészítési módszerhez kidolgoztam egy folyadékkromatográfiás-

tandem tömegspektrometriás mérési módszert nitro-PAH-ok analíziséhez. 

Nitro-PAH-ok meghatározására ilyen analitikai módszert korábban nem alkalmaztak 

aeroszolokhoz. 

 

4.) A minta-előkészítési és mérési módszerek előzetes, átfogó validálása után 

meghatároztam 36 budapesti aeroszol minta PAH, oxo-PAH és nitro-PAH tartalmát. 

Ilyen átfogó PAH mérés budapesti aeroszol mintákból korábban még nem valósult meg. 

 

5.) Az Európai Unió által kiemelt fontosságúnak tartott 16 PAH-ra minta-előkészítési 

eljárást dolgoztam ki anyatejpótló csecsemőtápszerből. A minta magas zsírtartalmának 

szelektív eltávolítását észteresítést követő karbamidos klatrátképzéssel valósítottam 

meg. A karbamidos klatrátképzés alkalmazása az analitika e területén újszerűnek 

számít, korábban hasonló alkalmazásáról nem számol be a szakirodalom. 

 

6.) A minta-előkészítési módszert nagytérfogatú injektálást alkalmazó gázkromatográfiás-

tandem tömegspektrometriás analízissel kombináltam és validáltam. A meghatározási 

határ egységesen 200 ng·kg-1-nak adódott, amivel elérhető a 835/2011 Európai Uniós 

rendeletben megszabott, tápszerekre érvényes 1 μg·kg-1-os határérték 4 PAH összegére. 

A módszer nagy előnye, hogy nem csupán a rendeletben szereplő 4 PAH 

meghatározását teszi lehetővé, hanem az Európai Unió által kiemelt fontosságúnak 

tartott mind a 16 PAH meghatározható vele. A fellelhető szakirodalom alapján 

elmondhatom, hogy erre folyadékkromatográfiás módszerek sem álltak rendelkezésre 

ebből a mintatípusból.  



–  10  – 

6. AZ ÉRTEKEZÉS ANYAGÁBÓL KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK 

6.1. CIKKEK 

Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in infant formula using solid state 

urea clathrate formation with gas chromatography – tandem mass spectrometry  
Zoltán Nyiri, Márton Novák, Zsolt Bodai, Noémi Petrovics, Zsuzsanna Eke  

Talanta, 2017, 174, 214-220, DOI: 10.1016/j.talanta.2017.05.065 

Determination of particulate phase polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitrated 

and oxygenated derivatives using gas chromatography–mass spectrometry and liquid 

chromatography–tandem mass spectrometry  
Zoltán Nyiri, Márton Novák, Zsolt Bodai, Bálint Sámuel Szabó, Zsuzsanna Eke, Gyula Záray, 

Tamás Szigeti  

Journal of Chromatography A, 2016, 1472, 88-98, DOI: 10.1016/j.chroma.2016.10.021 

 

6.2. ELŐADÁSOK 

PAH-ok meghatározása csecsemőtápszerből karbamidos klatrátképzésen alapuló 

minta-előkészítés után  
Nyiri Zoltán, Eke Zsuzsanna  

XLVII. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam  

2017. január 25-27., Szeged, Magyarország 

Veszélyes-e levegőt vennünk? – Policiklusos aromás szénhidrogének és származékaik 

meghatározása aeroszolból kapcsolt technikákkal  
Nyiri Zoltán, Szigeti Tamás, Bodai Zsolt, Novák Márton, Eke Zsuzsanna  

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2016  

2016. november 9-11., Kecskemét, Magyarország  

 

6.3. POSZTEREK 

Determination of PM2.5-bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Oxygenated 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an urban environment  
Zoltán Nyiri, Tamás Szigeti, Márton Novák, Bálint Sámuel Szabó, Zsuzsanna Eke  

40th International Symposium on Capillary Chromatography and 13th GCxGC Symposium  

2016. május 30.-június 3., Riva del Garda, Olaszország 

Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in infant formula by gas 

chromatography-mass spectrometry 

Zoltán Nyiri, Dávid Nagy, Márton Novák, Zsolt Bodai, Zsuzsanna Eke  

21st International Symposium on Separation Sciences  

2015. június 30.-július 3., Ljubljana, Szlovénia 

PAH-ok, nitro-PAH-ok és oxo-PAH-ok meghatározása budapesti PM2.5 méretfrakciójú 

aeroszol mintákból  
Nyiri Zoltán, Novák Márton, Bodai Zsolt, Szigeti Tamás, Mihucz Viktor Gábor, Eke Zsuzsanna  

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2014  

2014. november 12-14., Egerszalók, Magyarország 

 


