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1. Bevezetés 

 Napjaink egyik legfontosabb globális környezetvédelmi gondja a mérgező szerves 

vegyületek széleskörű elterjedtsége a vízi környezetben. A felszíni vizek elszennyeződése 

különösen aggasztó, mivel ennek következtében a vegyi anyagok a kibocsátásuk helyszínétől 

nagy távolságra is eljuthatnak, károsíthatják a vízi ökoszisztémát, valamint megjelenhetnek az 

ivóvízben, nagy egészségügyi kockázatot okozva ezzel.  

 A felszíni vizekben előforduló szerves szennyezők nagy csoportját a fenol különböző 

– részben antropogén eredetű – származékai alkotják. A klór-, nitro- és alkil-fenolokat, 

valamint a biszfenol-A-t és a triklozánt széleskörűen alkalmazzák világszerte az ipari termelés 

számos területén alapanyagként vagy kísérővegyületként. E vegyületek közvetlenül, 

leggyakrabban szennyvíztisztítók elfolyó vizével, vagy közvetve, bizonyos felületaktív 

anyagok, gyógyszerek, pigmentek és növényvédő szerek bomlása révén juthatnak a vízi 

környezetbe. Mivel számos fenolszármazékról bebizonyosodott, hogy az élőlények endokrin 

rendszerét károsító hatású és toxikus a vízi élővilág egyes tagjaira, ezért az elmúlt néhány 

évtizedben egyre nagyobb figyelmet kapott jelenlétük a felszíni vizekben. Jelentőségüket – 

mint vízszennyezők – jelzi, hogy több fenolvegyület is szerepel az EPA, illetve az Európai 

Unió elsődleges szennyezőket tartalmazó listáján.  

 Míg a különböző fenolszármazékok koncentrációjáról a vízi környezet oldatfázisában 

egyre több adat áll rendelkezésre az analitikai módszerek fejlődésének köszönhetően, 

egyelőre kevesebb figyelem irányult a szuszpendált lebegőanyag (SPM) fenoltartalmának 

vizsgálatára, annak ellenére, hogy bizonyos fenolvegyületek nagy hidrofobicitásuk 

következtében hajlamosak lehetnek az SPM-hez kötődni. 

 Annak érdekében, hogy az eddiginél pontosabb képet kaphassunk a fenolszármazékok 

jelenlétéről a vízi környezetben, olyan analitikai módszerekre van szükség, melyekkel ezek a 

vegyületek a legkülönfélébb vízminták oldatfázisában és szuszpendált lebegőanyagában – a 

ng/L koncentrációtartományban is – megfelelő pontossággal és reprodukálhatósággal, 

lehetőleg költséghatékonyan mérhetők.  
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2. Célkitűzések 

Doktori munkám céljai voltak:  

1) Gázkromatográfiás-tandem tömegspektrometriás, szilárdfázisú és  ultrahanggal segített 

oldószeres extrakcióra épülő analitikai módszer fejlesztése 26 kiválasztott fenolszármazék 

egyidejű elemzésére különböző vízminták oldatfázisában  és szuszpendált lebegőanyagában. 

A módszernek alkalmasnak kell lennie a vizsgált vegyületek oldatfázis és SPM közötti 

megoszlásának meghatározására.  

 A módszerfejlesztés részfeladatai: 

a. Származékképzési tanulmány. A különböző hidroxilvegyületek (szacharidok,  

egyes szteroidok) származékképzésére már sikerrel alkalmazott hexametil-diszilazán 

(HMDS) hatékonyságának összevetése más szililező szerekkel a vizsgált fenolok 

trimetil-szilil (TMS), illetve terc-butil-dimetil-szilil (tBDMS) származékainak 

előállítására.  

b. Fragmentációs tanulmány. A fenolok TMS- és tBDMS-származékainak 

tömegspektrometriás vizsgálata, szelektív fragmentum ionjaik (SFI) azonosítása. 

Megfelelő prekurzor és produktum ionok kiválasztása és a tömegspektrométer 

működési paramétereinek optimálása a célvegyületek tandem tömegspektrometriás 

méréséhez. 

c.  Az optimált módszer analitikai teljesítményjellemzőinek meghatározása. 

2)  Az eljárás alkalmazása különböző eredetű vízminták fenolszármazék-tartalmának 

 meghatározására. 

a. A Balaton fenolszennyezettségének feltérképezése, a szennyezettség 

 esetleges szezonális változásának nyomon követése. 

b. A Dél-pesti Szennyvíztisztító befolyó és elfolyó szennyvizének elemzése. 

c. A Duna-víz elemzése. 

d. Vezetékes ivóvíz elemzése. 
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3. Alkalmazott módszerek és eszközök 

3.1. Törzs- és munkaoldatok 

 A vizsgált vegyületek analitikai pontossággal mért részleteit metanolban oldva kaptam 

a munkám során használt törzsoldatokat (1-1,2 mg / mL). Ezen oldatok ezerszeres metanolos 

hígításaiból készítettem a 26 fenolszármazék közös munkaoldatát, majd ebből a 

munkaoldatból – vagy szükség esetén további hígításaiból – vettem ki a mérések során 

használt standard oldatok készítéséhez szükséges mennyiségeket.  

3.2. Mintavétel 

 Minden minta sötét üvegedényekben érkezett a laboratóriumba, feldolgozásuk a 

beérkezésüktől számított 24 órán belül megkezdődött. 

3.2.1. Balaton-víz 

 A Balaton-víz mintákat az MTA Balatoni Limnológiai Intézetének munkatársai 

gyűjtötték két mintavételi kampány során, 2014 áprilisában és októberében, a tó nyugati és 

keleti medencéjének fontosabb befolyói közelében, a parti zónában és a nyílt vízen kijelölt 

mintavételi pontokon. A nyugati és keleti medencében kiválasztott 10-10 mintavételi pontnál 

oszlop mintavevővel gyűjtött 2,5 L-es vízmintákat egyesítették, így medencénként egy-egy 25 

L-es kompozit vízmintát kaptunk. 

3.2.2. Szennyvíz 

 A vizsgált befolyó és elfolyó szennyvízminták a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepről 

származó 24 órás átlagminták voltak. 

3.2.3. Duna-víz 

 A Duna-víz mintákat a Petőfi híd budai hídfője közelében vételeztem (1646. 

folyamkilométer).   

3.2.4. Ivóvíz 

 Az ivóvízmintákat az ELTE TTK Lágymányosi tömbjének (1117, Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/A) vezetékes ivóvízhálózatából vettem. 

3.3. Minta-előkészítés 

3.3.1. A vízminták oldatfázisának szilárdfázisú extrakciója 

 A mintákat (25 mL-3 L) alapos homogenizálás után 1,6 µm pórusátmérőjű üvegszál-

szűrőpapíron szűrtem át, hogy a minták szuszpendált lebegőanyagát az oldatfázistól 
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elválasszam. Mivel az ivóvízminták SPM-tartalma az előzetes vizsgálatok alapján 

elhanyagolhatóan kicsinek bizonyult, ezért ezeket a mintákat szűrés nélkül dolgoztam fel.  

 A szűrletek pH-ját tömény sósavval pH 3±0,1-re állítottam be a szilárdfázisú extrakció 

(SPE) előtt. Az extrakció során vákuumkádon, 4-5 mL/perc áramlási sebességgel szívattam át 

a szűrleteket az előzetesen rendre 5 mL hexánnal, 5 mL etil-acetáttal, 10 mL metanollal, végül 

10 mL desztillált vízzel kondicionált SPE-tölteteken. A mintafelvitelt követően a tölteteket 

vákuum segítségével 45 percen keresztül szárítottam. Az elúciót hexán:etil-acetát:metanol 

1:1:2 térfogatarányú elegyének 2×2 mL-ével végeztem. Az eluenseket teflonbetéttel ellátott 

csavarmenetes kupakkal rendelkező üveg kémcsövekbe gyűjtöttem. A kémcsövek tartalmához 

250 µL nátrium-hidroxidos metanol oldatot adtam (5×10
−3

 M nátrium-hidroxidra nézve) a 

bepárlás során fellépő anyagveszteség kiküszöbölésére, majd az oldatokat rotációs 

vákuumbepárló segítségével szárazra pároltam. 

3.3.2. A vízminták szuszpendált lebegőanyagának ultrahanggal segített extrakciója 

 A vízminták szűrését követően a szűrőpapírokon megkötött szuszpendált 

lebegőanyagot tömegállandóságig szárítottam, ezt követően a szűrőpapírokat 5×5 mm-es 

darabokra vágtam, majd a darabokat 150 mL térfogatú főzőpoharakba helyeztem. Az 

ultrahanggal segített extrakcióhoz az SPE-eljárásnál is használt hexán:etil-acetát:metanol 

1:1:2 térfogatarányú oldószerelegyet használtam. Első lépésben a főzőpoharakba 40-40 mL 

oldószerelegyet öntöttem, majd a poharakat 20 percen át ultrahangkádban szonikáltam. Ezt a 

lépést még kétszer megismételtem 20-20 mL friss oldószereleggyel. Az egyes extrakciós 

lépések után a felülúszó extraháló elegy-részleteket üvegszál-szűrőpapíron átszűrtem, majd az 

utolsó lépés után a szűrleteket egyesítettem. Az így kapott minta-törzsoldatok részleteit 

szárazra pároltam 250 µL nátrium-hidroxidos metanol oldat (5×10
−3 

M nátrium-hidroxidra 

nézve) hozzáadását követően, az SPE-eluensekre vonatkozó eljárás szerint (3.3.1. fejezet).  

3.3.3. Származékképzés 

 A standard oldatok készítéséhez a fenolszármazékok munkaoldatából (3.1. fejezet) 

kémcsövekbe kimért részleteket 250 µL nátrium-hidroxidos metanol oldat (5×10
−3 

M 

nátrium-hidroxidra nézve) hozzáadása után az előző két fejezetben ismertetett módon szárazra 

pároltam. A bepárlási maradékhoz először 125 µL piridint, majd a trimetil-szilil származékok 

előállításához 225 µL hexametil-diszilazánt (HMDS) és 25 µL trifluor-ecetsavat, vagy 250 µL 

trimetil-szilil-N,N-dimetil-karbamátot (TMSDMC), vagy ugyanennyi N,O-bisz(trimetil-szilil)-

trifluor-acetamidot (BSTFA), vagy N-metil-N-(trimetil-szilil)-trifluor-acetamidot (MSTFA), 

míg a terc-butil-dimetil-szilil származékok előállításához 250 µL N-metil-N-(terc-butil-
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dimetil-szilil)-trifluor-acetamidot (MTBSTFA) adtam. A származékképzési tanulmányhoz 

készített standard oldatokat 70 °C-on 90 percen át, míg a vízminták méréséhez készített 

standard oldatokat 70 °C-on 30 percen át reagáltattam. A mintaoldatok származékképzése a 

standard oldatokéval hasonló módon zajlott, de ekkor az SPE-eluensek és az SPM-

extraktumok bepárlási maradékai a 125 µL piridin hozzáadása után kizárólag 225 µL 

hexametil-diszilazán és 25 µL trifluor-ecetsav elegyével lettek származékolva. A reakció 70 

°C-on 30 percig tartott. A reakcióidő letelte után az oldatokból mikroliteres fecskendőkkel 

150 uL-eket mértem át szeptummal ellátott, 300 µL térfogatú edényekbe, végül pedig ezekből 

az edényekből injektáltam 1-1 µL oldatot a gázkromatográfba. 

3.4. GC-MS analízis 

 A méréseket automata mintaadagolóval és programozható injektorral ellátott, 

ioncsapda-analizátoros Varian 240 GC-MS/MS gázkromatográf-tömegspektrométerrel 

végeztem. A mintabevitel „on-column” üzemmódban történt, az injektálási térfogat minden 

esetben 1 µL volt. SGE forte BPX-5 típusú, 30 m×0,25 mm-es fizikai paraméterekkel és 0,25 

µm filmvastagsággal jellemezhető kapilláris kolonnát alkalmaztam a vegyületek trimetil-szilil 

(TMS), illetve terc-butil-dimetil-szilil (tBDMS) származékainak elválasztásához. 

Vivőgázként 6.0-ás tisztaságú héliumot használtam, melynek áramlási sebessége az analízis 

teljes ideje alatt 1 mL/perc volt.  

 A mérések során alkalmazott injektor-hőfokprogram a következő volt: injektálás 50 

°C-on, ennek tartása fél percig, majd fűtés 250 °C-ra 200  °C/perc sebességgel, majd a 250 °C 

tartása 3 percig. A TMS-származékok elemzésekor használt kolonnatér-hőfokprogram a 

következő volt: kiindulási hőfok 50 °C, tartva 1 percen át, utána felfűtés 140 °C-ig 10 °C/perc 

sebességgel, a 140 °C tartása 2 percig, ezt követően felfűtés 20 °C/perc sebességgel 210 °C-

ig, majd 40 °C/perc sebességgel 280 °C-ig, ennek tartása 1 percig (teljes programidő: 18,25 

perc). A tBDMS-származékok elemzésekor használt kolonnatér-hőfokprogram a fentivel 

megegyezett, de ekkor a végső, 280 °C-os hőfokot nem 1 percig, hanem 4 percig tartotta a 

rendszer (teljes programidő: 21,25 perc). 

 A transfer line, az ioncsapda és a manifold (vákuumtartály) hőfokai rendre 300°C, 

210°C és 80°C voltak. Minden mérés során elektronütközéses ionizációt (EI) használtam, az 

ionizációs energia 70 eV volt. A GC-MS/MS készülék vezérlését és az adatgyűjtést a Varian 

MS Workstation szoftver (6.9.3-as verzió) segítségével végeztem.  

 Az eredmények kiértékelése külső standard kalibrációs módszerrel történt.  
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4. Új tudományos eredmények összefoglalása 

 1. Szilárdfázisú és ultrahanggal segített oldószeres extrakción alapuló, 

gázkromatográfiás-tandem tömegspektrometriás analitikai módszert fejlesztettem 26 

fenolszármazék (különböző klór-, alkil-, nitro-fenolok, valamint triklozán és biszfenol-A) 

egyidejű meghatározására egy oldatból, különböző vízminták oldott és szuszpendált 

fázisaiban. 

 1.1. Részletes fragmentációs vizsgálatokat folytattam a célvegyületek TMS- és 

tBDMS-származékaival. Javaslatot tettem az egyes származékok szelektív fragmentum 

ionjainak (SFI) szerkezetére.  

 1.2. Származékképzési tanulmányt készítettem öt szililező reagenssel (HMDS, 

TMSDMC, MSTFA, BSTFA, MTBSTFA) a vizsgált vegyületekre elérhető érzékenység 

összehasonlítása céljából. Az eredmények alapján a célvegyületek GC-MS/MS mérésére, a 

kvantitatív reakciót biztosító, költséghatékony HMDS-reagenst választottam.  

 1.3.  Tandem-tömegspektrometriás módszert fejlesztettem a vizsgált vegyületek TMS-

származékainak analízisére, felhasználva fragmentációs vizsgálatuk eredményeit. 

Kiválasztottam a többszörös reakciókövető (MRM) adatgyűjtési módban végzett analízishez 

szükséges prekurzor, illetve produktum ionokat, valamint optimáltam az ütközés indukálta 

disszociáció (CID) paramétereit a lehető legkedvezőbb analitikai teljesítményjellemzők 

eléréséért. 

 1.4. Meghatároztam a GC-MS/(MS) módszer analitikai teljesítményjellemzőit. Az 

elérhető meghatározási határokat (LOQ) mind a pásztázó (FS), mind a szelektív ionkövető 

(SIM), mind a többszörös reakciókövető (MRM) adatgyűjtési üzemmódokban vizsgáltam: a 

legkedvezőbb értékeket a legszelektívebb MRM-üzemmódban kaptam (LOQ=0,15-14 ng/L). 

Az oldatfázis szilárdfázisú extrakciójának hatékonyságát fenolszármazékokkal adalékolt 

elfolyó szennyvíz és Duna-víz, valamint különböző mintatérfogatú vízminták párhuzamos 

elemzésével határoztam meg. A 26 vegyület visszanyerési hatékonyságainak átlaga elfolyó 

szennyvíz esetében 85 %, Duna-víz esetében 93 % volt. A módszer reprodukálhatóságát 

jellemző relatív tapasztalati szórások (RSD) átlagai rendre 5,3 % és 6,1 % voltak. Az SPM 

ultrahanggal segített oldószeres extrakciójának hatékonyságát Duna-vízből kiszűrt 

szuszpendált lebegőanyag extraktum több egymást követő frakciójának elemzésével 

vizsgáltam.  
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 2.     A javasolt módszert különböző eredetű vízminták fenolszármazék-tartalmának 

meghatározására alkalmaztam. 

 2.1.  Két mintavételi kampány során vett, a Balaton keleti és nyugati medencéjéből 

származó kompozit vízminták oldatfázisaiban 2-klór-, 4-klór-, 2,4-diklór-, 2,4,6-triklór-, 2-

nitro-, és 4-nitro-fenolt, valamint biszfenol-A-t, szuszpendált lebegőanyagaiban 4-klór- és 4-

nitrofenolt, 4-nonil-fenol izomereket, valamint biszfenol-A-t mértem 10,4-888 ng/L 

(oldatfázis), illetve 4,21-41,1 ng/L (SPM, a vízminta térfogatára vonatkoztatva) 

koncentrációban. 

 2.2.  A Dél-pesti Szennyvíztisztítóból származó, 24 órás befolyó és elfolyó szennyvíz-

átlagminták oldatfázisaiban 2-klór-, 4-klór-, 2,4-diklór-, 2,4,6-triklór-, 2-nitro-, és 4-nitro-

fenolt, valamint biszfenol-A-t, szuszpendált lebegőanyagaiban 4-metil-, 4-klór-, 2,4-diklór-, 

2-nitro, és 4-nitrofenolt, 4-nonil-fenol izomereket, valamint triklozánt és biszfenol-A-t 

mértem 60,5-14939 ng/L (befolyó szennyvíz, a két fázisban összesen), illetve 10,2-217 ng/L 

(elfolyó szennyvíz) koncentrációban. Az egyes vegyületekre számított eltávolítási hatásfokok 

48 % és 99 % között voltak. A befolyó és elfolyó szennyvízmintában azonosított 

fenolszármazékok összkoncentrációjának közel 84 %, illetve 29 %-a az SPM-hez kötődött. 

 2.3.  Duna-vízminta oldatfázisában 2-klór-, 4-klór-, 2,4-diklór-, és 4-nitro-fenolt, 

valamint biszfenol-A-t, míg az SPM-ben 2,4-diklór-, 2,3,4,6-tetraklór-, pentaklór-, 4-n-oktil-, 

és 4-n-nonil-fenolt, 4-nonil-fenol izomereket, valamint triklozánt és biszfenol-A-t 

azonosítottam 6,51-155 ng/L (oldatfázis), illetve 1,64-123 ng/L (SPM) koncentrációban. A 

Dunában kimutatott fenolszármazékok összkoncentrációjának közel 57 %-át az SPM-hez 

kötött vegyületek adták. 

 2.4.   Ivóvíz-minták oldatfázisaiban 2-metil-, 2,4-dimetil-, 2-klór-, 4-klór-, 2,4-diklór-, 

2,6-diklór-, 2,4,6-triklór-, 2-nitro-, és 4-nitro-fenolt mértem a 1,87-648 ng/L 

koncentrációtartományban. A különböző klór-fenolok a mintákban meghatározott 

fenolszármazékok összkoncentrációjának átlagosan 87 %-át adták.   

5. Következtetések 

 A vizsgált Balaton-víz, Duna-víz, valamint tisztítatlan és tisztított szennyvízminták  

oldatfázisainak és szuszpendált lebegőanyagainak fenolszármazék-tartalma alapján 

megállapítható, hogy a környezeti vizek szuszpendált lebegőanyaga a vízminták fontos 

összetevője, elemzése elengedhetetlen e szennyezők vízi környezetbeni mennyiségi 

megoszlásának ismeretéhez.    
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