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3. RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

rövidítés angol megfelelő magyar megfelelő vagy magyarázat 

„A”  modellanyag Food simulant A 10% (V/V) etil-alkohol 

„B” modellanyag Food simulant B 3% (m/V) ecetsav 

„C”  modellanyag Food simulant C 20% (V/V) etil-alkohol 

„D1” modellanyag Food simulant D1 50% (V/V) etil-alkohol 

„D2” modellanyag Food simulant D2 növényi olaj 

„E” modellanyag Food simulant E poli(2,6-difenil-p-fenilén-oxid) 

APCI 
Atmospheric Pressure 

Chemical Ionization 
légköri nyomású kémiai ionizáció 

APPI 
Atmospheric Pressure 

Photoionization 
légköri nyomású fotoionizáció 

CE Collision Energy ütközési energia 

CEP Collision Entrance Potential ütközési cella belépő potenciál 

CUR Curtain Gas függöny gáz 

CXP Collision Exit Potential ütközési cella kilépő potenciál 

DAD Diode Array Detector diódasoros detektor 

DBPD Diphenylbutadiene difenil-butadién 

DLLME 
Dispersive Liquid-Liquid 

Microextraction 

diszperzív folyadék-folyadék 

mikroextrakció 

DP Declustering Potential deklaszterelő potenciál 

EGK 
European Economic 

Community 
Európai Gazdasági Közösség 

EP Entrance Potential belépő potenciál 

EP 
Polyethylene and 

Polypropylene Copolymer 
polietilén és polipropilén kopolimer 

ESI Electrospray Ionization elektroporlasztásos ionizáció 

ESL Extended-Shelf-Life Milk megnövelt eltarthatóságú tej 

EU European Union Európai Unió 

FID Flame Ionization Detector lángionizációs detektor 

FP Focusing Potential fókuszáló potenciál 

GC Gas Chromatography gázkromatográfia 

GS1 Ion Source Gas 1 ionforrás gáz 1 

GS2 Ion Source Gas 2 ionforrás gáz 2 

HDPE High Density Polyethylene nagy sűrűségű polietilén 

HPLC 
High Performance Liquid 

Chromatography 

nagy hatékonyságú 

folyadékkromatográfia 

IS IonSpray Voltage kapilláris feszültség 
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rövidítés angol megfelelő magyar megfelelő vagy magyarázat 

LC50 Lethal Concentration 50 

halálos koncentráció 50, az a 

koncentráció, aminek a hatására a 

populáció fele elpusztul 

LD50 Lethal Dose 50 
halálos dózis 50, az a dózis, aminek a 

hatására a populáció fele elpusztul 

LDPE Low Density Polyethylene kis sűrűségű polietilén 

LLE Liquid-Liquid Extraction folyadék-folyadék extrakció 

LOD Limit of Detection kimutatási határ 

LOQ Limit of Quantitation meghatározási határ 

MAE 
Microwave Assisted 

Extraction 
mikrohullámmal támogatott extrakció 

MDPE 
Medium Densitiy 

Polyethylene 
közepes sűrűségű polietilén 

MEEKC 
Microemulsion Electro 

Kinetic Chromatography 

mikroemulziós elektrokinetikus 

kromatográfia 

MRM 
Multiple Reaction 

Monitoring 
többszörös ionfolyamat követés 

MS Mass Spectrometry tömegspektrometria 

MSPD 
Matrix Solid Phase 

Dispersion 
mátrix szilárd fázisú diszperzió 

NC Nebulizer Current 
korona kisüléses tűre kapcsolt 

áramerősség 

PC Polycarbonate polikarbonát 

PE Polyethylene polietilén 

PET Polyethylene Terephtalate polietilén-tereftalát 

PLE Pressurized Liquid Extraction nyomással támogatott extrakció 

PP Polypropylene polipropilén 

PS Polystyrene polisztirol 

PVC Polyvinylchloride polivinilklorid 

SBSE Stir Bar Sorptive Extraction keverőbabás extrakció 

SFC 
Supercritical Fluid 

Chromatography 
szuperkritikus fluid kromatográfia 

SFE Supercritical Fluid Extraction szuperkritikus fluid extrakció 

SIM Selected Ion Monitoring kiválasztott ion követése 

SKH Specific Migration Limit specifikus kioldódási határérték 

SPE Solid Phase Extraction szilárd fázisú extrakció 

SRM 
Selected Reaction 

Monitoring 
kiválasztott ionfolyamat követése 

TEM Temperature 
hőmérséklet (ionforrás gáz 2 

hőmérséklete) 

UV Ultraviolet ultraibolya 



 
 

4. BEVEZETÉS 

Egyik alapvető szükségletünk a táplálkozás. Mai társadalmunkban azonban nem 

mindenki maga neveli a háziállatát vagy gondozza a kertjében a zöldségeit, gyümölcseit. 

Manapság a szükséges élelmiszereket különböző boltokban szerezzük be. A termékek 

minőségük védelmének érdekében gyakran zárt, műanyag csomagolásokban kerülnek 

forgalomba. Ezen csomagolóanyagok szükségessége kétségtelen, azonban gondolni kell arra is, 

hogy a műanyagokból számos káros anyag oldódhat ki, kerülhet át az élelmiszerekbe. 

Egyes adalékanyagok (például fénystabilizátorok, antioxidánsok) műanyagokban való 

alkalmazása szinte elkerülhetetlen, hiszen ezen anyagok alkalmazása szükséges a műanyagok 

degradáció elleni védelméhez, már a gyártás és formálás majd a későbbi felhasználás során 

egyaránt. Ebből kifolyólag megjelenésükre számítani lehet bármilyen olyan élelmiszerben, 

amely érintkezésbe került műanyaggal.  

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról a 10/2011/EU rendelet értekezik 

[1]. Doktori kutatásaim során ebben a rendeletben [1] szereplő öt antioxidánssal (Irgafos 168, 

Irganox 1010, Irganox 3114, Irganox 3790 és Irganox 565) és hat fénystabilizátorral  

(Cyasorb UV-1164, Tinuvin P, Tinuvin 234, Tinuvin 326, Tinuvin 327 és Tinuvin 1577) 

dolgoztam. A rendelet alapján az élelmiszerekkel rendeltetésszerű használat során érintkezésbe 

kerülő műanyagokból kioldódás vizsgálatokat kell végezni. A kioldódás vizsgálatok 

elvégzéséhez a rendelet az egyes élelmiszerekhez azok fizikai-kémiai tulajdonságaik alapján 5 

féle modelloldat és egy szilárd modellanyag valamelyikét vagy ezek kombinációját rendeli. A 

rendelet apró részletekre kiterjedően, pontosan definiálja, hogy milyen körülmények között kell 

a kioldódás vizsgálatot elvégezni a modellanyagba vagy az élelmiszerbe. Felmerül ugyanakkor 

a kérdés, hogy vajon az összesen 6 féle modellanyag megfelelően tükrözheti-e a rengeteg 

különböző típusú élelmiszert.  

Meglepő módon kevés publikáció foglalkozik műanyag adalékanyagok élelmiszerbe és 

modellanyagba történő kioldódásának összehasonlításával. A. Sanches Silva és munkatársai [2] 

difenil-butadiént (DPBD) vizsgálva megmutatták, hogy a narancslét helyettesítő modellanyag 

(3% (m/V)-os ecetsavas oldat) alulbecsülheti a tényleges kioldódást a narancsléhez képest, 

valószínűleg az üdítőben levő növényi rostok miatt. Reinas és munkatársai [3] Irgafos 168 és 

Irganox 1076 migrációját vizsgálták rizsben és az azt helyettesítő modellanyagban, Tenaxban. 

Azt tapasztalták, hogy a célvegyületek lassabban migrálnak rizsbe, mint Tenaxba. Ezek alapján 

bizonyos esetekben a kioldódás mértéke különböző az élelmiszer és a modellanyag esetén, így 

a modellanyag jóságának ellenőrzése feltétlenül szükséges. Ez különösen igaz lehet egy olyan 
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komplex, kolloid rendszer esetén, mint a tej, melyhez a rendelet 50% (V/V) etil-alkoholt rendel, 

mint modellanyagot. 

A rendelet a kioldódás vizsgálatok elvégzéséhez érintkezési időt és érintkezési 

hőmérsékletet is definiál az egyes élelmiszer típusokhoz, illetve a hozzá tartozó 

modellanyaghoz. Ezen érintkezési idő általában a legrosszabb esetet szimulálja, azonban ha a 

termék tárolási ideje 3 és 30 nap közötti, akkor a rendelet csupán 10 napos vizsgálati időt ír elő. 

Az ESL (Extended-Shelf-Life) tejek ebbe a kategóriába tartoznak, ugyanis felbontás nélkül 

egyes ESL tejek több, mint tíz napon keresztül megőrzik szavatosságukat. Ebből kifolyólag, ha 

kizárólag tíz nap tárolás után kell a mérést elvégezni, könnyen lehet, hogy a valóságban a 

fogyasztó nagyobb expozíciónak van kitéve. Ugyanakkor ha kevesebb mint tíz nap érintkezési 

idő elegendő a kioldódás korrekt vizsgálatához, akkor az hatalmas gazdasági előnyökkel járhat. 

Ezen okokból kifolyólag célszerű a megfelelő érintkezési idő meghatározása. 

Doktori munkám során vizsgált komponensek esetén, poláris modellanyagban végzett 

kioldódás vizsgálatok során gyakran a kimutatási határ alatti koncentrációkat  

tapasztaltak [4-7]. Kimutatási határ feletti kioldódás apoláris közegben [5, 7, 8], vagy emelt 

hőmérsékleten [9] fordult elő inkább. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a célvegyületek 

oldhatósága a 10/2011/EU rendeletben megadott vizes alapú modellanyagokban korlátozott.  

Látható tehát, hogy a 10/2011/EU rendelettel kapcsolatban vannak olyan tisztázatlan 

kérdések, melyek szükségessé teszik az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok 

kioldódásának részletesebb felderítését. 
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5. IRODALMI RÉSZ 

5.1. MŰANYAG ADALÉKANYAGOK 

Az embereket körbevevő használati tárgyak jelentős része polimerekből előállított 

műanyagból készül: kétségtelen tény, hogy világunk polimer korszakban él. 2013-ban 

299 millió tonna műanyagot állítottak elő, és ez a mennyiség évről-évre egyre csak növekszik 

[10]. 

A polimerek feldolgozásából kapott műanyagok olcsón és egyszerűen előállíthatók, sok 

közülük újrahasznosítható. Korrózió- és vegyszerállók, élettartamuk hosszú. Tulajdonságaik 

széleskörűen változtathatók: lehetnek puhák, rugalmasak akár a lágy kontaktlencsék, vagy 

lehetnek olyan kemények, hogy egy puskából kilőtt golyó sem tud átjutni rajtuk. Lehetnek  

hő-, áram- és hangszigetelők, színesek vagy akár átlátszóak. A polimerek és így a műanyagok 

tulajdonságait is alapvetően a felhasznált monomer vagy monomerek típusa és szerkezete 

határozza meg. Az előnyös tulajdonságaik, praktikus, kényelmes felhasználásuk és 

feldolgozhatóságuk azonban adalékanyagok alkalmazása nélkül sokszor nem valósítható meg. 

Adalékanyagokat különböző célokkal adhatnak a polimerekhez. Használnak lágyítókat 

rideg termoplasztokhoz, égésgátlókat, antisztatikumokat, feldolgozási segédanyagokat 

(csúsztatókat, formaleválasztókat), valamint stabilizátorokat. A felsorolt adalékanyagok közül 

a stabilizátorok azok, melyeket szinte minden műanyag tartalmaz, hiszen e vegyületek célja a 

műanyagok öregedésének lassítása mind a feldolgozás, mind pedig a későbbi felhasználás 

során. A többi adalékanyag használata csak bizonyos esetekben válhat szükségessé, ezért nem 

alkalmazzák azokat minden műanyagtípushoz. Ebből kifolyólag az élelmiszerekkel 

érintkezésbe kerülő műanyagok esetén minden esetben fennáll annak a lehetősége, hogy a 

műanyagból valamilyen stabilizátor oldódik ki az élelmiszerbe.  

5.2. STABILIZÁTOROK 

A műanyagok öregedésének megakadályozása végett gyakran használnak 

stabilizátorokat. Ezen öregedési folyamatok során a műanyagnak nem csak esztétikai értéke 

csökkenhet (pl. megsárgul, elveszíti átlátszóságát), hanem mechanikai tulajdonsága is 

változhat, azaz rideggé és törékennyé válhat, vagy megnyúlhat. A műanyagok öregedése 

legtöbb esetben azok oxidációját jelenti. Az öregedés fény (fotooxidatív degradáció), illetve 

magas hőmérséklet hatására – 100°C felett (termikus oxidáció) – felgyorsulhat. Ugyanakkor a 

műanyagok gyártása és formálása során jelentős termikus hatásra, a mindennapos felhasználás 
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során pedig a fény expozícióra lehet számítani [11, 12]. Ahhoz, hogy a műanyag öregedése 

ellen hatékonyan védekezhessünk szükséges az abban lejátszódó folyamatok minél részletesebb 

feltérképezése.  

A szerves anyagok és így a polimerek oxidációjának láncindító lépése a szabad gyökök 

keletkezése (1–3). Láncindító gyökök keletkezhetnek magas hőmérséklet, fény, mechanikai 

stressz, katalizátor maradék, gyökös iniciátor és/vagy a monomerben előforduló 

szennyeződések hatására. A kialakult gyök reakcióba léphet oxigénnel, így elegendő oxigén 

jelenlétében rövid időn belül peroxid gyök képződik (5). A peroxid gyök a polimer egy 

hidrogén atomjával hidroperoxidot és egy újabb polimer gyököt képez (6). A C-H kötés 

felszakításához energiát kell befektetni, így a láncvivő lépés sebességét ez fogja meghatározni. 

A láncelágazó lépéseknél (7–11) találhatunk monomolekuláris, pszeudomonomolekuláris, 

illetve bimolekuláris reakciókat is. Ezen láncelágazó lépések közül több csak 100°C felett válik 

jelentőssé. A lánczáró reakciók során két gyök reagál egymással, így a gyökök száma csökken 

(12–15). [11, 12] 

 

𝑅 − 𝐻 
∆ ,   ℎ∙𝜈
→    𝑅 ∙ + 𝐻 ∙           (1) 

 𝑅 − 𝑅 
∆ ,   ℎ∙𝜈
→    𝑅 ∙ + 𝑅 ∙           (2) 

𝐾𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑑é𝑘 
∆ ,   ℎ∙𝜈
→     𝑠𝑧𝑎𝑏𝑎𝑑 𝑔𝑦ö𝑘        (3) 

𝑅 − 𝐻 + 𝑂2
∆ ,   ℎ∙𝜈
→    𝑅 ∙ + 𝐻𝑂2 ∙         (4) 

𝑅 ∙  + 𝑂2  
         
→  𝑅𝑂2 ∙           (5) 

𝑅𝑂2 ∙ + 𝑅𝐻 
         
→  𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑅 ∙          (6) 

𝑅𝑂𝑂𝐻
∆ ,   ℎ∙𝜈
→     𝑅𝑂 ∙  + ∙ 𝑂𝐻          (7) 

𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑅𝐻 
∆ ,   ℎ∙𝜈
→     𝑅𝑂 ∙  + ∙ 𝑂𝐻        (8) 

2 𝑅𝑂𝑂𝐻
∆ ,   ℎ∙𝜈
→     𝑅𝑂2 ∙  + 𝑅𝑂 ∙  + 𝐻2𝑂        (9) 

𝑅𝑂 ∙  + 𝑅𝐻 
         
→  𝑅𝑂𝐻 + 𝑅 ∙         (10) 

∙ 𝑂𝐻 + 𝑅𝐻 
         
→   𝐻2𝑂 + 𝑅 ∙         (11) 

𝑅 ∙  + 𝑅 ∙ 
         
→  𝑅 − 𝑅          (12) 

𝑅 ∙  + 𝑅𝑂2 ∙ 
         
→  𝑅𝑂𝑂𝑅          (13) 

𝑅𝑂2 ∙  + 𝑅𝑂2 ∙  
         
→   𝑅𝑂𝑂𝑅 + 𝑂2           (14) 

𝑅 ∙ + 𝑅 ∙  
         
→   𝑅 − 𝑅           (15) 

  

A polimerek öregedésére, azaz a fentebb felsorolt részfolyamatok késleltetésére 

többféle módszer áll rendelkezésünkre, melyek a következőek: 

 a polimer szerkezetének megváltoztatása (pl. antioxidáns tartalmú kopolimer képzése), 

 a polimer végén levő csoportok védése, 

 fizikai stabilizálás a polimer láncok irányának rendezésével, nyújtásával (pl. szálhúzás),  
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 adalékanyagok hozzáadása. 

Az előzőleg felsorolt módszerek közül az adalékanyagok használata a legegyszerűbb, 

ezért ez a módszer terjedt el legjobban [11]. 

5.2.1. Antioxidánsok 

Adalékanyagok felhasználásával a termikus autooxidációt kétféleképpen lehet gátolni. 

Egyrészt primer antioxidánsok alkalmazásával, melyek az oxidáció során képződő szabad 

gyököket kötik meg. Másrészt szekunder antioxidánsok használatával, melyekkel a képződő 

instabil intermedierek stabil végtermékekké alakíthatók. A polimer élettartamának növelése 

érdekében sokszor a primer és a szekunder antioxidánsokat együttesen alkalmazzák. [11, 12] 

5.2.1.1. Primer antioxidánsok 

A primer, vagy más néven a lánctörő antioxidánsok a láncvivő reakciólépéseket gátolják 

meg úgy, hogy a kialakuló polimer gyökkel, illetve a peroxid gyökkel elreagálnak. Ezen 

antioxidánsokat három nagy csoportba lehet sorolni: szubsztituált fenolok, szekunder aromás 

aminok és sztérikusan gátolt aminok.  

A fenolos antioxidánsok a legszélesebb körben használt antioxidánsok. Működésüket a 

(16) egyenlet írja le, mely során a fenolból fenoxi gyök, míg a szerves peroxid gyökből 

hidroperoxid lesz. Az így képződött gyök képes további gyökökkel reagálni (rekombináció), és 

ezzel megállítani a láncreakcióval zajló oxidációt. 

 

(16) 

A szekunder aromás aminok vagy aromás diaminok rendkívül hatékony H-donorok, 

melyek reakciója során szintén hidroperoxid keletkezik a szerves peroxid gyökből. 

Működésüket a (17) egyenlet szemlélteti.  

 

(17) 

A felsorolásban utolsó primer antioxidánsokat, a sztérikusan gátolt aminokat sokszor 

nem csak antioxidánsként, hanem UV stabilizátorként is használják. Működésük során nitroxil 

gyök képződik (18), mely reakciója a polimer gyökkel csak kicsit lassabb, mint a polimer gyök 

reakciója az oxigénnel. [11, 12] 
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(18) 

5.2.1.2. Szekunder antioxidánsok 

A szekunder antioxidánsok megakadályozzák, hogy a hidroperoxidból RO· és HO· 

gyökök képződjenek. Ezek a gyökök magas hőmérséklet hatására keletkeznek és rendkívül 

reaktívak. Emiatt ezen láncvivő specieszek mennyiségének visszaszorítása kardinális kérdés az 

autooxidációs folyamatok lassításában. A szekunder antioxidánsok egyik leggyakrabban 

használt képviselői a foszfitok és a foszfonitek, melyek a hidroperoxidot alkohollá redukálják, 

miközben foszfáttá oxidálódnak (19).  

 
(19) 

Használnak még kénorganikus vegyületeket is, például tioétereket, melyek reakciója 

során szintén alkohol képződik a hidroperoxidból. Működésüket a (20) egyenlet 

szemlélteti. [11] 

 
(20) 

5.2.2. Fénystabilizátorok 

A fénystabilizátorok a fotooxidatív degradációval szemben nyújtanak védelmet. 

Alkalmazásuk azon polimereknél is gyakori, amelyek nem tartalmaznak kromofórokat, hiszen 

a gyártás során használt adalékanyagok, katalizátorok, stb. már rendelkezhetnek UV fény 

elnyelésére képes molekularészletekkel. Alkalmazásuk kromofórral nem rendelkező polimerek 

esetén azért is fontos, mivel a termikus oxidáció során képződő intermedierek (pl. 

hidroperoxidok) képesek fotooxidatív módon bomlani, és az oxidációs láncot tovább vinni. A 

fény-indukált reakciókat többféleképpen lehet lassítani. Alkalmazhatnak UV fényelnyelőket, 

kvencsereket, sztérikusan gátolt aminokat, valamint hidroperoxid bontókat. [11, 12] 
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5.2.2.1. UV fényelnyelők 

Az UV fényelnyelő anyagok általában színtelen, 300-400 nm-en nagy moláris 

extinkciós koefficienssel rendelkező anyagok. Jelentőségük abban rejlik, hogy a műanyag 

helyett nyelik el az UV fény energiáját. Ilyenkor ezen stabilizátorok gerjesztett állapotba 

kerülnek, majd valamilyen intramolekuláris folyamat során relaxálódnak és visszatérnek a 

kiindulási állapotukba (21). 

Az UV fényelnyelő anyagok szerkezetére jellemző, hogy bennük intramolekuláris 

hidrogénkötés alakulhat ki, például o-hidroxibenzofenonok, 2-(2-hidroxifenil)benztriazolok,  

2-(2-hidroxifenil)-1,3,5-triazinok, oxanilidek, fajhéjsav származékok vagy szalicilátok esetén. 

A kialakult intramolekuláris hidrogénkötésen keresztül fény hatására az enol forma oxová 

tautomerizálódik. Az enol formába történő visszaalakuláskor az energia általában hőként, egyes 

esetekben a molekula belső rezgéseként és/vagy forgásaként távozik. [11] 

 

 

(21) 

5.2.2.2. Kvencserek 

A kvencserek (Q) olyan anyagok, melyek képesek átvenni a műanyagban található 

kromofórok (K) által elnyelt energiát, majd azt hő vagy sugárzás formájában leadni. A 

folyamatot a (22-25) egyenletek mutatják be.  

𝐾 +  ℎ ∙ 𝜈  
           
→   𝐾 ∗           (22) 

𝐾 ∗ + 𝑄  
           
→   𝐾 + 𝑄 ∗           (23) 

 𝑄 ∗  
           
→    𝑄 + ∆          (24) 

𝑄 ∗  
           
→    𝑄 +  ℎ ∙ 𝜈′              (25) 

Az energiatranszfer két mechanizmussal írható le. Az első mechanizmus dipól-dipól 

kölcsönhatáson alapul, melyet nagy távolságú energiaátadásnak vagy Förster mechanizmusnak 

is neveznek. Ilyenkor a gerjesztett kvencser szinglett állapotban van. A távolság a kvencser és 

a polimerben levő kromofór között 5, de akár 10 nm is lehet. A második mechanizmust 

érintkezési, ütközési vagy kicserélési energiaátadásnak hívják. Hatékony energiaátadás akkor 

játszódik le, ha a kvencser és a kromfór között a távolság nem haladja meg a 1,5 nm-t. Mivel a 

triplett állapot élettartama lényegesen nagyobb, mint a szingletté, energiaátadás nagyobb 

valószínűséggel a triplett állapottal következik be. [11] 
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A műanyagok védelmének érdekében gyakran használnak kvencsereket, ugyanis azok 

hatékonysága független a műanyag vastagságától. A leggyakrabban alkalmazott kvencserek 

nikkel tartalmú vegyületek. [11, 12] 

5.2.2.3. Egyéb fénystabilizátorok 

Mivel az UV fény hatására lejátszódó oxidáció hasonló lépéseket tartalmaz, mint a 

termikus oxidáció, ezért a már ismertetett antioxidánsok és az azokhoz hasonló vegyületek is 

hatékony ellenszerei lehetnek a fény hatására bekövetkező oxidációs folyamatoknak. 

Hidroperoxid bontóként gyakran alkalmaznak kén tartalmú fém komplexeket, például  

dialkil-ditiokarbonátokat, dialkil-ditiofoszfátokat vagy tiobiszfenolátokat. Ezen kívül 

használnak sztérikusan gátolt aminokat, gyökfogókat, hidroxilaminokat, illetve általában ezek 

valamilyen kombinációját. [11, 12] 

5.3. ÉLELMISZEREKKEL ÉRINTKEZÉSBE KERÜLŐ MŰANYAGOKRÓL SZÓLÓ 

EURÓPAI UNIÓS RENDELET  

Európában 1980-ban, az Európai Gazdasági Közösség adta ki az első irányelvet 

(80/590/EGK) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és 

műanyag tárgyak összetevőinek kioldódás vizsgálatáról. A következő évek során a témában 

számos irányelv és rendelet látott napvilágot. Jelenleg a 2011-es (10/2011/EU) rendelet van 

érvényben [1], mely gyakorlatilag az előző években kiadott irányelvek és rendeletek 

összegzése, a korábbi módosítások gyűjteménye, illetve a feleslegesek hatályon kívül 

helyezése.  

Ezen 10/2011/EU rendeletben találhatunk egy fogalomtárat, melyben többek között 

definiálnak úgynevezett élelmiszer-utánzó modellanyagot, összkioldódási határértéket 

valamint specifikus kioldódási határértéket (SKH). Az élelmiszer-utánzó modellanyag „az 

élelmiszert utánzó vizsgálati közeg; az élelmiszer-utánzó modellanyag a viselkedése 

tekintetében az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból való kioldódódást utánozza”. 

Az összkioldódási határérték „az anyagból vagy tárgyból az élelmiszer-utánzó modellanyagba 

kerülő nem illékony anyagok maximális megengedett mennyisége”. Az összkioldódás vizsgálat 

során „az élelmiszer-utánzó modellanyagokba átkerülő mennyiség nem haladhatja meg a 10 

milligrammot az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felszín egy négyzetdeciméterére számítva 

(mg/dm2)”. Az összkioldódással szemben a SKH „az anyagból az élelmiszerbe vagy az 

élelmiszerutánzó modelloldatba kerülő anyag maximális megengedett mennyisége” „A SKH az 
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élelmiszer 1 kilogrammjában levő anyag milligrammban megadott mennyiségét fejezi ki 

(mg/kg)”.  

A SKH pontos megértéséhez szükséges tudni, hogy ezen rendelet alapján a 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban és a műanyag tárgyakban levő műanyag 

rétegek előállítására kizárólag a rendelet első mellékletében megállapított uniós jegyzékben 

szereplő anyagok használhatóak fel. Ezen jegyzék monomereket, adalékanyagokat, 

polimerizációt segítő anyagokat és mikrobiális fermentációból származó makromolekulákat 

tartalmaz. Ezen mellékletben közel ezer vegyület található, melyek közül több egyénileg 

meghatározott SKH-kel rendelkezik. Azon vegyületek esetében, melyekre a rendelet nem 

határoz meg SKH-t a kioldódás maximálisan megengedett mértéke 60 mg/kg (élelmiszerre 

vonatkoztatva), illetve 10 mg/dm2 (az anyag felületére vonatkoztatva), mely pontosan 

megegyezik az összkioldódási határértékkel. 

A különféle élelmiszerekbe történő kioldódás vizsgálata igen összetett feladat. 

Élelmiszertípusonként és komponensenként (vagy komponens családonként) különböző 

analitikai módszerek fejlesztését követelné meg, ami rendkívül idő- és pénzigényes folyamat 

lenne. A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az élelmiszer minták vizsgálata helyett 

élelmiszer-utánzó modellanyagokba határozzuk meg a kioldódást. A rendeletben 6 db 

modellanyag szerepel, melyeket betűjeleikkel együtt az 1. táblázatban tüntettem fel.  

 

1. táblázat – A 2011/10/EU rendeletben szereplő modellanyagok listája [1]. 

Élelmiszer-utánzó modellanyag Rövidítés 

10% (V/V) etil-alkohol „A” élelmiszer-utánzó modellanyag 

3% (m/V) ecetsav „B” élelmiszer-utánzó modellanyag 

20% (V/V) etil-alkohol „C” élelmiszer-utánzó modellanyag 

50% (V/V) etil-alkohol „D1” élelmiszer-utánzó modellanyag 

növényi olaj (*) „D2” élelmiszer-utánzó modellanyag 

poli(2,6-difenil-p-fenilén-oxid), szemcseméret: 

60–80 mesh, pórusméret: 200 nm 
„E” élelmiszer-utánzó modellanyag 

(*) Bármilyen alábbi zsírsav-összetételű növényi olaj: 

A zsírsavláncban lévő 

szénatomok száma: telítetlen 

kötések száma 

6-12 14 16 18:0 18:1 18:2 18:3 

A zsírsav-összetétel tartománya 

a metilészterek 

tömegszázalékában kifejezve, 

gázkromatográfiás méréssel 

<1 <1 1,5-20 <7 15-85 5-70 <1,5 
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Az A, B és C modellanyagok hidrofil karakterű, a D1 és a D2 lipofil, míg az E száraz 

élelmiszerek helyettesítésére használható. A 10/2011/EU rendelet III. mellékletének  

2. táblázata az egyes élelmiszerek, illetve élelmiszer kategóriák esetén ajánlott 

modellanyagokat tételesen felsorolja. A modellanyagok besorolásánál az élelmiszerek fizikai-

kémia tulajdonságait vették figyelembe. Az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból való 

kioldódást néha több modellanyaggal is meg kell vizsgálni. Áttetsző gyümölcsleveket például 

a B és a C oldatokkal kell modellezni. Azonban a B modellanyaggal a kioldódás vizsgálat 

elhagyható, ha az élelmiszer pH-ja nem haladja meg a 4,5 értéket.  

D2 modellanyag esetén az eredmény sokszor felülbecsli az élelmiszerbe való kioldódás 

mértékét, ezért bevezettek egy ún. zsírredukciós faktort (Fat Reduction Factor, FRF). Ezen 

zsírredukciós faktor alkalmazása pusztán annyit jelent, hogy adott élelmiszer esetén a 

modellanyagba a kioldódás vizsgálat során kapott eredményt az élelmiszer zsírtartalmától 

függően egy konstanssal el kell osztani.  

A rendeletben a modellanyagokon túl a kioldódás vizsgálatok körülményeire is 

találhatunk útmutatást. A tárolás idejét és hőmérsékletét úgy kell megválasztani, hogy az a 

várható legkedvezőtlenebb körülményeket modellezze, így kisebb eséllyel becsüljük alá az 

élelmiszerbe való beoldódást. Tehát, ha egy élelmiszert például a csomagolásban kell megfőzni, 

akkor a kioldódás vizsgálat során is így kell eljárni. A 10/2011/EU rendelet V. mellékletének 

2. fejezetében szerepelő, az érintkezési időre illetve az érintkezési hőmérsékletre vonatkozó 

táblázatokat a dolgozat 2. és 3. táblázatai mutatják be. 
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2. táblázat – A 2011/11/EU rendeletben meghatározott érintkezési idők [1]. 

Érintkezési idő a várható 

legkedvezőtlenebb felhasználási 

körülmények között 

Vizsgálati idő 

t ≤ 5 perc 5 perc 

5 perc ˂ t ≤ 0,5 óra 0,5 óra 

0,5 óra ˂ t ≤ 1 óra 1 óra 

1 óra ˂ t ≤ 2 óra 2 óra 

2 óra ˂ t ≤ 6 óra 6 óra 

6 óra ˂ t ≤ 24 óra 24 óra 

1 nap ˂ t ≤ 3 nap 3 nap 

3 nap ˂ t ≤ 30 nap 10 nap 

több, mint 30 nap 
Lásd a különleges 

körülmények(*) 

(*) A 30 napot meghaladó érintkezési idők esetén lényegében a valós tárolási hőmérsékletnél 

nagyobb hőmérsékleten kell végezni a kioldódás vizsgálatot. A 30 napot meghaladó 

érintkezési időnél előírt speciális körülményekről a rendelet V. mellékletének 2.1.4 alfejezete 

rendelkezik. 

 

3. táblázat – A 2011/11/EU rendeletben meghatározott érintkezési hőmérsékletek [1]. 

Érintkezési idő a várható 

legkedvezőtlenebb 

felhasználási körülmények 

között 

Vizsgálati feltételek 

Érintkezési hőmérséklet Vizsgálati hőmérséklet 

T ≤ 5°C 5°C 

5°C ˂ T ≤ 20°C 20°C 

20°C ˂ T ≤ 40°C 40°C 

40°C ˂ T ≤ 70°C 70°C 

70°C ˂ T ≤ 100°C 100°C vagy reflux hőmérséklet 

100°C ˂ T ≤ 121°C 121°C(*) 

121°C ˂ T ≤ 130°C 130°C(*) 

130°C ˂ T ≤ 150°C 150°C(*) 

150°C ˂ T ˂ 175°C 175°C(*) 

T > 175°C 

A hőmérsékletnek a valós 

hőmérsékletre történő állítása 

az élelmiszerrel érintkező 

felületen (*) 

* „Ez a hőmérséklet csak a „D2” és az „E” élelmiszer-utánzó modellanyag esetében 

használandó. A nyomás alatt hevített készítmények esetében elvégezhető a nyomás alatti 

kioldódás megfelelő hőmérsékleten végrehajtott vizsgálata. Az „A”, „B”, „C” vagy „D1” 
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élelmiszer-utánzó modellanyagok esetében a vizsgálat a 100°C hőmérsékleten vagy a reflux 

hőmérsékleten végzett, az 1. táblázatban szereplő körülményeknek megfelelően kiválasztott 

idő négyszeres tartamáig tartó vizsgálattal helyettesíthető.” [1] 

5.4. CÉLVEGYÜLETEK 

A doktori munkám tárgyát képező 6 UV stabilizátor és 5 antioxidáns adatait (CAS szám, 

SKH-ek, logP értékek) a 4. táblázatban foglaltam össze. Mivel a komponensek IUPAC nevei 

egyes esetekben rendkívül hosszúak, ezért a dolgozat folyamán a leggyakrabban előforduló – 

többek között a BASF által használt elnevezéseket használom. Ezen fantázianeveket az 

egyértelmű azonosítás érdekében a CAS számokkal együtt a 4. táblázatban tüntettem fel. A 

komponensek szerkezeti képleteit és IUPAC neveit a dolgozat 1. mellékletében mutatom be.  

 

4. táblázat – A doktori munkám során vizsgált komponensek adatai. 

Név CAS szám Felhasználás SKH 2011 / mg·kg-1 LogP a 

Cyasorb UV-1164 2725-22-6 Fénystabilizátor 5 11,43 

Irgafos 168 31570-04-4 Antioxidáns 60 15,71 

Irganox 1010 6683-19-8 Antioxidáns 60 19,29 

Irganox 3114 27676-62-6 Antioxidáns 5 13,17 

Irganox 3790 40601-76-1 Antioxidáns 6 12,75 

Irganox 565 991-84-4 Antioxidáns 30 13,37 

Tinuvin 1577 147315-50-2 Fénystabilizátor 0,05 8,59 

Tinuvin 234 70321-86-7 Fénystabilizátor 2 8,41 

Tinuvin 326 3896-11-5 Fénystabilizátor 30 b 5,33 

Tinuvin 327 3864-99-1 Fénystabilizátor 30 b 6,49 

Tinuvin P 2440-22-4 Fénystabilizátor 30 b 3,19 
a MarvinSketch-csel számolt értékek 

b összegparaméter a három vegyületre 

 

A vizsgált vegyületekre meghatározott SKH-ek általában 2 mg/kg vagy afeletti értékek. 

ez alól kivétel a Tinuvin 1577, melynél a SKH 0,05 mg/kg. A számolt logP értékek az utolsó 

három fénystabilizátort (Tinuvin P-t, Tinuvin 326-ot, Tinuvin 327-et) leszámítva elég magasak. 

5.4.1. A vegyületek toxikológiája 

Az általam vizsgált vegyületek toxicitásáról több forrásból lehet tájékozódni. Egyes 

esetekben rendelkezésre állnak ipari toxikológiai kísérletek eredményei, illetve ezen kívül 

tudományos cikkek is találhatóak a témában. Az interneten négy vegyületnek találtam meg az 

ipari toxikológiai adatlapját: az Irganox 1010-nek [13], a Cyasorb UV-1164-nek [14], a 
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Tinuvin 327-nek [15] és a Tinuvin 1577-nek [16]. Ezen adatlapok alapján, egereknek és 

patkányoknak orálisan adagolva Irganox 1010-et és Cyasorb UV-1164-et, az LD50 érték 

nagyobb volt, mint 5 g/kg, míg a Tinuvin 327 és a Tinuvin 1577 esetén ezen LD50 érték nagyobb 

volt, mint 2 g/kg. A dermális expoziciós kísérletek során az LD50 Cyasorb UV-1164 esetén 

2 g/kg-nál nagyobbnak adódott, míg a Tinuvin 1577-nél ezen érték 1,333 g/kg-nál volt 

nagyobb. Nyulakon végzett bőr- és szemirritációs kísérletek során az állat bőrét nem, a szemét 

enyhén irritálta az Irganox 1010, a Cyasorb UV-1164 és a Tinuvin 1577. Tinuvin 327 

alkalmazása esetén enyhe bőr és szemirritációt tapasztaltak. Tengerimalacoknál bőrrel való 

érintkezés során nem tapasztaltak érzékenységet. Cyasorb UV-1164-nél az orális adagolás 

során patkányoknál csökkent aktivitást és egy állat esetén hasmenést tapasztaltak. Tinuvin 1577 

orális adagolása során a patkányoknál a következő tüneteket tapasztalták: szőrmerevedés, 

görnyedt testtartás, nehéz légzés és csökkent mozgás-aktivitás, mely tünetekből az állatok 7 

napon belül felépültek az expozíciót követően. Tinuvin 327 esetén zebra halaknál az LC50 érték 

nagyobb volt 100 mg/L–nél. Az itt felsorolt komponensekről összességében elmondható, hogy 

az LD50 értékek alapján ezen vegyületek méregkategóriába nem sorolhatók [17], azaz enyhén 

toxikus vagy nem toxikus anyagnak minősíthetőek [13].  

Az általam feldolgozott tudományos cikkek többsége a Tinuvin P hatásaival 

foglalkozik. Patkánymájból preparált S9 frakción végzett kísérletek alapján sem a  

Tinuvin P-nek, sem pedig a hasonló szerkezetű Tinuvin 328-nak nem volt mutagén hatása [18]. 

Ikarashi és munkatársai Tinuvin P egerekre való hatását vizsgálták. 2%-os Tinuvin P oldattal 

kenegették az egerek füleit, de nem tapasztaltak bőrirritációt, sem a fülek vastagodását vagy a 

nyirokcsomók növekedését. Fülvastagodást Tinuvin P hatására külsőleg csak az anyag 

intradermális bejuttatása után tapasztaltak. Intradermális adagolás után az egerek fülét más 

anyagokkal, többek között az általam is vizsgált Tinuvin 234, 326 és 327 vegyületekkel is 

bedörzsölték, de ezekben az esetekben sem tapasztaltak sem bőrirritációt, sem pedig a fül 

megvastagodását [19]. Yamano és munkatársai sem tapasztaltak bárminemű dermális 

elváltozást a Tinuvin P esetében [20]. 

Az állatkísérleteken túl található az irodalomban néhány esettanulmány is, melyekben 

humán allergiás reakciókról számolnak be. Tinuvin P műanyag óraszíj [21], spandex szalagos 

alsónemű [22] és arc kozmetikai termék [23] használata esetén váltott ki allergiás bőrreakciót. 

Az egyik esettanulmány Tinuvin P-t tartalmazó sztóma zsák használata után, a zsák kivezetése 

körüli bőrirritációról számolt be [24]. Az itt felsorolt esetek egyediek, előfordulásuk nem túl 

gyakori és az expozíció megszűnésével a tünetek is megszűntek. 
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5.5. ANALITIKAI MÓDSZEREK 

Számos tudományos publikáció található a média által felkapott adalékanyagok és 

monomerek meghatározására, például a biszfenol A-ra [25-29], melaminra [30-34] vagy a 

műanyag lágyítóként használt ftalátokra [35-39]. Az általam vizsgált komponensek bár szinte 

minden műanyagban előfordulhatnak, lényegesen kevesebb analitikai témájú publikáció 

foglalkozik velük. A publikált módszerek többsége standard oldatok mérésére [40, 41], 

modellanyagból [4-9, 42, 43] vagy műanyagból [44-54] történő meghatározásra alkalmas. 

Kutatásaim során alig találtam olyan publikációt, mely élelmiszerbe történő kioldódással 

foglalkozna ezen komponensek esetén [3]. Mivel az élelmiszerek többsége manapság műanyag 

csomagolásban van, célszerű lenne ezen komponensek élelmiszerekből történő 

meghatározására is módszereket kidolgozni. 

A célvegyületek egy csoportját képező UV fényelnyelőket nem csak a műanyag, hanem 

a kozmetikai ipar is használja, például naptejekhez. Fontos megemlíteni, hogy 

fénystabilizátorok meghatározására környezeti mintákból – többek között például felszíni 

vizekből – számos publikáció található, melyeket az 5. táblázatban mutatok be. UV 

fényelnyelők környezeti mintákból történő meghatározására egy viszonylag friss összefoglaló 

publikáció is olvasható S. Montesdeoca-Esponda és munkatársaitól [55].  

A dolgozatom célkomponenseit képező fénystabilizátorokat és antioxidánsokat 

általában folyadékkromatográfiásan (HPLC) [4, 5, 7, 9, 40-49, 56-59] vagy 

gázkromatográfiásan (GC) [3, 6, 8, 50, 60-64] határozzák meg, de mikroemulziós 

elektrokinetikus kromatográfiára (MEEKC) [51] és szuperkritikus fluid kromatográfiás 

módszerre (SFC) [52-54] is találhatunk példát az irodalomban. Az általam feldolgozott 

tudományos publikációkat, amelyek ezen komponensek meghatározásával foglalkoznak, a már 

említett 5. táblázatban foglaltam össze. A táblázat tartalmazza az egyes komponensek adott 

mintából történő meghatározása esetén használt minta-előkészítési és elválasztástechnikai 

módszereket is. 
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5. táblázat – A célkomponensek meghatározására alkalmas analitikai módszerek irodalmi előzményeinek összefoglalása.  

 

Célkomponens Minta típusa Mérési módszer Minta-előkészítés Hivatkozás 

Tinuvin P, Tinuvin 234, Tinuvin 326, 

Tinuvin 1577, Irganox 1010, Irgafos 

168, Cyasorb-UV 1164 

A, B, C és D1 modelloldatokból HPLC-UV 
folyadék–folyadék extrakció 

(LLE) hexánnal 
[7] 

Tinuvin 326, Irganox 1010, Irgafos 168 
desztillált vízből, 3% (m/V) ecetsavas, 

10% (V/V) etanolos vízből, olajból 
HPLC-UV C18 SPE, olaj minta hígítása [42] 

Irganox 1010, Irgafos 168 

LDPE, HDPE, PP, PVC, PET-ből 

migráció desztillált vízbe, 3% (m/V) 

ecetsavas, 10% (V/V) etanolos vízbe és 

olívaolajba 

HPLC-UV C18 SPE, olaj minta hígítása [5] 

Irganox 1010, Irgafos 168 PP-ból és HDPE-ből  HPLC-UV 

műanyagdarab mikrohullámmal 

támogatott oldása etil-acetát és 

hexán eleggyel, szűrés 

[44] 

Irganox 1010, Irgafos 168 PE-ből HPLC-UV 

műanyag feloldása acetonitril és 

kloroform eleggyel 100°C-on, 

szűrés, víz hozzáadása majd 

diszperzív folyadék-folyadék 

mikroextrakció (DLLME) 

[45] 

Irganox 3114 

desztillált vízből, 3% (m/V) ecetsavas, 

15% (V/V) és 95% (V/V) etanolos 

oldatból 

HPLC-UV 

desztillált víz, 3% (m/V) 

ecetsavas, 15% (V/V) etanolos 

oldatok kétszeres hígítása 

tetrahidrofuránban  

[43] 

Irganox 1010, Irgafos 168, Irganox 3114 referencia anyagból optimálás HPLC-MS/MS  [40] 

Irganox 565, Irganox 1010, Irgafos 168, 

Irganox 3114, Tinuvin 326, Tinuvin 327 
referencia anyagból optimálás HPLC-MS/MS  [41] 

Irganox 3114, Irganox 3790, Irgafos 168 PP-ből HPLC-MS/MS 

műanyag feloldása toluolban, 

polimer kicsapása metanollal, 

szűrés, szárazra bepárlás, majd 

visszaoldás 

[46] 
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Célkomponens Minta típusa Mérési módszer Minta-előkészítés Hivatkozás 

Tinuvin P, Tinuvin 326, Irganox 1010, 

Irgafos 168 
PC-ból 

HPLC-

UV/FLD 

műanyag feloldása 

diklórmetánban, majd polimer 

kicsapása metanollal, szűrés 

[47] 

Irganox 1010, Irgafos 168 PE-ből HPLC-UV 
DLLME (acetonitrillel és 

széntetrakloriddal) 
[48] 

Tinuvin 326, Tinuvin 327 PS-ból HPLC-UV 
Diklórmetánban feloldás, majd 

szűrés 
[49] 

Irganox 1010 PP-ből kioldódás vízbe 
HPLC-UV, 

HPLC-MS 

LLE hexánnal négyszer, bepárlás 

0,5 ml-re, majd 5 ml acetonitril 

hozzáadása után bepárlás 1 ml-re 

[9] 

Irganox 1010, Irgafos 168 LDPE-ből kioldódás desztillált vízbe HPLC-UV 
LLE hexánnal háromszor, 

bepárlás, visszaoldás acetonitrilbe 
[4] 

Tinuvin P, Tinuvin 326, Tinuvin 327 felszíni- és szennyvízből HPLC-MS/MS Keverőbabás extrakció (SBSE) [56] 

Tinuvin P, Tinuvin 234, Tinuvin 326, 

Tinuvin 327 
halakból HPLC-MS/MS 

Gyorsított oldószeres extrakció 

hexán aceton 1:1-gyel (High 

speed solvent extractor), SPE 

(szilikagélen) elució 

diklórmetánnal, bepárlás, 

visszaoldás metanolba 

[57] 

Tinuvin P, Tinuvin 326, Tinuvin 327 üledékből és iszapból HPLC-MS/MS 

mátrix támogatott extrakció 

(MAE) acetonitrillel, szűrés, majd 

online-SPE 

[58] 

Tinuvin P, Tinuvin 234, Tinuvin 326, 

Tinuvin 327 
folyó- és szennyvízből HPLC-MS/MS 

hígítás metanollal, centrifugálás, 

online-SPE 
[59] 

     

     

     

     

     

     



23 

 

     

Célkomponens Minta típusa Mérési módszer Minta-előkészítés Hivatkozás 

Tinuvin 326, Tinuvin 327 
üledékből, szövetekből (kagyló, 

osztriga, csiga, rák, hal) 
GC-MS 

üledék fagyasztva szárítás, szövet 

Na2SO4-tal összedörzsölve 

Soxhlet-extrakció 

diklórmetán/hexán (8/1), majd 

gélkromatográfia a zsírok 

eltávolítására, töményítés után 

szilikagélen további tisztítás, 

bepárlás 

[60] 

Irgafos 168 

PP-ből kioldódás desztillált vízbe, 3% 

ecetsavas, 95% etanolos oldatból, 

olívaolajból és n-heptánból 

GC-FID 

1. műanyag feloldása 

toluolban, majd polimer kicsapása 

metanollal, szűrés, bepárlás, 

szárazra visszaoldás 

2. Soxhlet-extrakció 

klorformmal, bepárlás 

[6] 

Irgafos 168 LDPE-ből kioldódás rizsbe, Tenaxba GC-MS extrakció izooktánnal [3] 

Tinuvin P, Tinuvin 326, Tinuvin 327 beltéri porból 
GC-MS/MS 

(ioncsapda) 

Nyomással támogatott extrakció 

(PLE) 3 x hexán/diklórmetán 7/3 

90°C, 1500 psi 

[61] 

Tinuvin P, Tinuvin 326, Tinuvin 327, 

Tinuvin 234, Tinuvin 1577 

felszíni vizekből, üledékből, 

szennyvíztisztító által tisztított vízből 
GC-MS 

víz: szűrés, tandem SPE 

(Discovery DSC-18LT és DSC-

PH), majd bepárlás 

üledék: fagyasztva szárítás, majd 

ultrahanggal támogatott extrakció 

kétszer diklórmetánnal majd 

kétszer acetonnal, centrifugálás 

után a felülúszót Florosil, majd 

grafit SPE-n tisztították. Végül 

NH2 SPE- 

[62] 
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Célkomponens Minta típusa Mérési módszer Minta-előkészítés Hivatkozás 

Tinuvin P, Tinuvin 326, Tinuvin 327 üledékből, felszíni vízből 

acil 

származékként 

GC-MS 

extrakció acetonitril/hexánnal 

(6/4) bepárlás, visszaoldás 

piridinbe, majd származékképzési 

reakció. Oldószercsere, majd 

tisztítás szilika oszlopon. 

[63] 

Tinuvin P, Tinuvin 326, Tinuvin 327 üledékből GC-MS/MS 
Mátrix szilárd fázisú diszperzió 

(MSPD) majd bepárlás 
[64] 

Irgafos 168 PP-ből migráció etanolba és izooktánba GC-FID 

műanyag eltávolítása után 

modelloldat szárazra párlása, 

majd a minták visszaoldása 

kloroformba 

[8] 

Irganox 1010, Irgafos 168 
újrahasznosított MDPE-ből, HDPE-ből 

és PP-ből 
GC-MS 

Mikrohullámmal támogatva 

műanyag feloldása 

ciklohexán/izopropanol 1/1 

elegybe, majd műanyag kicsapása 

hidegen, azt követően szűrés 

[50] 

Irganox 1010, Irgafos 168 PP-ből MEEKC-UV 

műanyag feloldása toluolban, 

polimer kicsapása metanollal, 

majd szűrés és szárazra párlás, ezt 

követően visszaoldás acetonitriles 

pufferbe és szűrés ismét 

[51] 

Irganox 1010 LDPE-ből 
SFC-FID,  

SFE HPLC-UV 
online SFE-SFC [52] 

Irganox 1010 PP-ból SFC-FID online SFE-SFC [53] 

Irganox 1010 LDPE-ből SFC-FID online SFE-SFC [54] 
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Folyadékkromatográfiás meghatározások során leggyakrabban fordított fázisú 

kromatográfiát (általában C18, ritkábban C8 fázisú oszlopot) alkalmaznak, de találhatunk 

példát normál fázisú kromatográfia [49] alkalmazására is. Fordított fázisú kromatográfiás 

rendszerek esetén a metanol vagy az acetonitril mellé néha tetrahidrofuránt vagy 2-propanolt 

adnak szerves módosítóként. Ezen apoláris oldószerek használta, és a magas szerves 

összetétellel való hosszú kromatogáfiás futás összhangban van a komponensek polaritásával. A 

folyadékkromatográfiás meghatározások többségében UV vagy diódasoros detektort 

alkalmaznak. Egyszerűbb minták esetén ezek a detektálási módszerek elégséges szelektivitással 

és kimutatási határral rendelkezhetnek. Összetettebb mintákból – akár a 10/2011/EU 

rendeletben szereplő növényi olajból – történő meghatározások esetén azonban ezen detektálási 

módszerek véleményem szerint nem feltétlenül kielégítőek. A szelektivitás növelésének és a 

kimutatási határ csökkentésének érdekében sokszor tömegspektrometriás vagy tandem 

tömegspektrometriás detektálást célszerű választani. A legtöbb UV stabilizátort lehet ionizálni 

elektroporlasztásos ionforrással (ESI) [55-58], ugyanakkor irodalmi adatok alapján főleg egyes 

antioxidánsok esetén a légköri nyomású kémiai ionizációs (APCI) [40, 41, 46, 59] vagy légköri 

nyomású fotoionizációs (APPI) [40, 46] ionforrás alkalmazása lehet előnyös.  

A gázkromatográfiás mérések során az esetek többségében származékképzés nélkül 5% 

fenil- 95% metil sziloxán fázisú kollonákon választják el a vegyületeket, melyek mennyiségi 

meghatározásához lángionizációs- vagy tömegspektrometriás detektálást alkalmaznak. A 

tömegspektrometriás detektálás során ionforrásként általában elektronütközéses ionizációt 

alkalmaznak. 

5.5.1. Minta-előkészítés 

Az 5. táblázatban látható, hogy a vizsgált komponensekre minta-előkészítés 

szempontjából rendkívül széles palettát alkalmaztak már. A diszperzív folyadék-folyadék 

mikroextrakciótól (DLLME), a keverőbabás extrakción (SBSE) keresztül az online szilárd 

fázisú extrakcióig (online–SPE) számos technika előfordul. Fontos megjegyezni, hogy ezen 

módszerek többségét nem élelmiszer, pláne nem az általam vizsgálni kívánt típusú 

élelmiszermintákon (tejek és üdítők) alkalmazták.  

Mivel a célkomponenseket többek között tejből szerettem volna meghatározni, ezért 

ezen mintatípus esetén alkalmazott minta-előkészítési eljárásoknak néztem utána részletesen. 

Tejeknél, más komponenensek meghatározása során, már számos módszert alkalmaztak a 

zavaró komponensek eltávolítása végett: mátrix szilárd fázisú diszperziós technikát (MSPD) 

[65], „felhősödési pont extrakciót” (cloud point extraction-t) [66], „üreges szál-folyadék-fázisú 
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mikroextrakciót” (hollow-fiber liquid phase microextracion-t) [67], „szilárd fázisú extrakciót 

mágneses magvú mikrogömbökön” (solid phase extraction using magnetic core mesoporous 

shell microspheres) technikát [68], diszperzív szilárd fázisú extrakciót [69] és diszperzív 

folyadék-folyadék mikroextrakciót (DLLME) [70]. Tejek esetén talán a leggyakrabban használt 

minta-előkészítési módszer a mára már hagyományosnak mondható szilárd fázisú extrakció 

[65, 71-75]. Az itt felsorolt módszerek többsége idő-, eszköz-, és költségigényes folyamat a 

vizsgálni kívánt komponensek dúsítására és/vagy a zavaró komponensek eltávolítására.  

A tejek főként vizet, ásványi sókat, cukrokat, fehérjéket és zsírokat tartalmaznak [76]. 

A poláris összetevők, mint az ásványi sók, a cukrok és fehérjék folyadék-folyadék extrakcióval 

könnyedén eltávolíthatóak. A tej poláris összetevői az extrakció során a vizes fázisban 

maradnak, a fehérjék kicsapódnak, míg az apoláris célkomponensek a szerves fázisba kerülnek. 

A zsírok eltávolítására létezik egy kevésbé elterjedt minta-előkészítési módszer: a zsírok 

kifagyasztása [77-79].  

S.M. Goulart és munkatársai [77] tejekből pyrethroidokat határozott meg. Számos 

oldószer és oldószerelegy kipróbálása után végül acetonitrilt használtak a folyadék-folyadék 

extrakcióhoz. Az extrakció után a kapott extraktumot fagyasztóba tették -20°C-ra, majd 

12 órával később az acetonitriles fázist hideg szűrőpapíron leszűrték. P.D. Andrade és 

munkatársai [78] mikotoxinok anyatejből való meghatározása során az anyatej szerves 

oldószerrel való (0,1% hangyasavas acetonitril) szonikáltatását, majd centrifugálását követően 

a kétfázisú rendszert 12 órára fagyasztóba (-18°C-ra) tették, majd a szerves fázist 0,45 µm-es 

fecskendőszűrőn átszűrték, hogy a kifagyott zsírokat eltávolítsák. G. Rübensam és munkatársai 

[79] makrociklikus laktonokat határoztak meg tejből, szintén ezzel a minta-előkészítési 

módszerrel. A tejmintákhoz acetonitrilt és NaCl-ot adtak, majd az extrakciót követően az 

elegyet centrifugálták. A szerves felülúszót lepipettázták és 12 órára fagyasztóba tették  

(-20°C-ra). 12 óra elteltével a kifagyott zsír fölül a folyadékot egy másik centrifugacsőbe 

pipettázták, majd a zsírmentes frakcióval dolgoztak tovább a minta-előkészítés során.  

A 12 órás fagyasztási idővel ezen módszer akár hosszúnak tűnhet, ugyanakkor a 

befektetett munka szempontjából kevésbé időigényesnek ítélem meg mint például az SPE-t, 

ugyanis a kifagyasztás során a mintával nem szükséges foglalkozni. 
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5.6.  IONFORRÁSBAN FELLÉPŐ MÁTRIXHATÁS 

HPLC-MS mérések esetén a megfelelő minta-előkészítés és/vagy kromatográfiás 

módszer kidolgozása a mennyiségi meghatározás során kritikus jelentőséggel bír. A 

vizsgálandó komponensekkel együtt eluálódó vegyületek az általunk meghatározni kívánt 

komponens intenzitásának csökkenését (ionelnyomás) vagy növekedését (ionerősítés) 

okozhatják, ezáltal a kapott eredményt torzíthatják.  

ESI forrást használva az ionizáció oldatfázisban történik, így a forrásból kilépő cseppek 

is töltött részecskéket tartalmaznak. A mátrixhatás szempontjából meghatározó lépés az ion 

oldatfázisból gázfázisba kerülése. A porlasztás során kialakuló cseppeket a felületi feszültség 

tartja össze. Ezen cseppek általában valamilyen fűtött gáz hatására zsugorodnak, eltávozik az 

oldószer, így az ionok egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A folyamat addig folytatódik, míg 

az ionok annyira közel kerülnek egymáshoz, hogy a csepp szétrobban (Columb robbanás). Első 

közelítésben és ideális esetben a beszáradás és az azt követő Columb robbanás addig 

folytatódik, mígnem egyetlen ion marad vissza teljesen beszáradva, gázfázisban. Ha a 

vizsgálandó komponenssel egy olyan anyag eluálódik, mely megváltoztatja az ionizáció során 

kialakuló csepp felületi feszültségét, például valamilyen felületaktív anyag, megváltozik az 

imént leírt folyamat is, az ionok nehezebben vagy könnyebben kerülnek gázfázisba, ezáltal 

változik a célvegyületek intenzitása is. Nem csak a felületi feszültség, hanem például az aktuális 

eluensrendszer viszkozitásának változása, avagy a komponenssel együtt eluálódó nem illékony 

vegyületek is hatással lehetnek a cseppképződésre, az eluens elpárolgására vagy az ionok 

gázfázisba kerülésére. Az ionok gázfázisba kerülése után is felléphet az ionforrásban 

mátrixhatás. A kialakult ionok gázfázisban elveszíthetik töltésüket, például ha egy pozitív 

töltésű ion gázfázisban nagy bázicitású vegyülettel reagál, ezáltal csökken a jel nagysága. Ez a 

fajta mátrixhatás akár APCI akár ESI esetén is lejátszódhat. Ezzel szemben az ionok 

oldatfázisból gázfázisba kerülése során fellépő mátrixhatás APCI forrás esetén nem gyakori, 

hiszen ennél a típusú forrásnál az ionizáció általában gázfázisban történik. [80-84] 

Az ionforrásban lejátszódó mátrixhatás komponensenként és vizsgált 

mintamátrixonként más és más lehet. Mértéke függ a mátrix/célvegyület koncentrációjától, 

illetve az alkalmazott készülék és az ionforrás geometriájától, ezért minden mátrix esetén 

komponensenként és készülékenként meg kell határozni.  

5.6.1.  Mátrixhatás meghatározása 

A forrásban lejátszódó mátrixhatás számszerűsítésére többféle módszer terjedt el. Az 

ún. fecskendős módszert alkalmazva egy, a komponenst nem tartalmazó mintát (vakot) mérnek 
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meg a meghatározásra használt HPLC-MS körülmények között úgy, hogy közben egy  

T-elosztóegység és egy fecskendő pumpa segítségével a meghatározni kívánt komponenst 

folyamatosan juttatják a tömegspektrométerbe (1. ábra) [80, 81, 83, 84]. A módszer előnye, 

hogy képet kapunk arról, hol eluálódnak a zavaró komponensek. Kivitelezéséhez azonban a 

méréshez szükséges eszközökön túl további eszközökre, így például az előbb említett  

T-elosztóra és fecskendő pumpára van szükség. A mérés időigényét csökkentve, elsőre talán 

logikusnak tűnne a célkomponensek mindegyikét tartalmazó oldattal végezni a vizsgálatot. Ez 

a megoldás mégsem ideális, hiszen az analitikai mérések során legalább részben elválasztott 

komponensek ebben az esetben a fecskendőpumpából egyszerre érkeznének mindvégig és így 

egymás ionizációjának befolyásolásán keresztül torzítanák a vizsgálat eredményét. A 

vizsgálatot tehát az egyes mérendő komponensekre külön-külön célszerű elvégezni, a mérések 

közt a pumpa fecskendőjét gondosan ki kell tisztítani és természetesen ügyelni kell arra is, hogy 

a kromatogram felvétele alatt a fecskendő semmiképpen ne ürüljön ki. 

 

 

1. ábra – Mátrixhatás vizsgálata T elosztóval [84]. 
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Egy másik lehetőség, ha egy vak mintát (a meghatározni kívánt komponenst nem 

tartalmazó, általunk vizsgálni kívánt mintát) készítünk elő, majd közvetlenül az injektálás előtt 

adalékolunk a meghatározni kívánt komponenssel ismert koncentrációszinten. Ebből az 

oldatból injektálva, illetve ugyanezt az anyagmennyiséget egy standard oldatból is beinjektálva 

a kapott területek aránya a forrásban fellépő mátrixhatásra lesz jellemző. A számolás módját a 

(26) egyenlet mutatja be. A minta-előkészítés során fellépő veszteséget (visszanyerést) 

hasonlóan szokták meghatározni HPLC-MS módszereknél. Ilyenkor egy, a minta-előkésztés 

előtt, illetve egy, az injektálás előtt adalékolt minta területarányait hasonlítják össze ((27) 

egyenlet) [83, 85].  

mátrixhatás(%) =
𝐵

𝐴
∙ 100         (26) 

visszanyerés(%) =
𝐶

𝐵
∙ 100         (27) 

A (26) és a (27) egyenletben „A” a standard oldat esetén tapasztalt csúcsterület, „B” a 

standarddal a minta-előkészítés után adalékolt minta csúcsterülete és „C” a standarddal a  

minta-előkészítés elején adalékolt minta csúcsterülete. Ha a mátrixhatásra kapott érték 100%, 

akkor nincs mátrixhatás. Azonban ha ez az eredmény kisebb, mint 100%, akkor az ionizáció 

során ionelnyomás, ha pedig nagyobb, mint 100%, ionerősítés lép fel. 

A mátrixhatásról képet kaphatunk úgy is, ha a vizsgált vegyületről külső standardos 

kalibrációt és a meghatározni kívánt mátrixból mátrix illesztett kalibrációt is felveszünk, majd 

a kalibrációk meredekségeit hasonlítjuk össze [86]. A mátrixhatás ily módon ábrázolható és az 

alábbi képlettel számszerűsíthető is (28). 

𝑀á𝑡𝑟𝑖𝑥ℎ𝑎𝑡á𝑠(%) =
𝑀𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑘𝑠é𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎−𝑒𝑙ő𝑘é𝑠𝑧í𝑡é𝑠 𝑢𝑡á𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑙é𝑘𝑜𝑙𝑣𝑎

𝐾ü𝑙𝑠ő 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟á𝑐𝑖ó 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑘𝑠é𝑔𝑒
∙ 100   (28) 

Fontos különbség az előző módszerhez képest, hogy az így kapott százalékos érték a 

vizsgálni kívánt vegyület adott koncentráció tartományára jellemző. 100%-nál nagyobb érték 

itt is ionerősítést, a kisebb pedig ionelnyomást jelent.  

5.6.2.  Mátrixhatás kiküszöbölése 

A forrásban fellépő mátrixhatás csökkentésére és a mérési eredmények torzításának 

kiküszöbölésére több megoldás is létezik. Továbbfejleszthetjük mind a minta-előkészítési, 

mind pedig a kromatográfiás módszerünket, továbbá kipróbálhatjuk más gyártmányú 

készüléken ugyanazt a típusú ionforrást vagy esetleg választhatunk más típusú ionforrást is. 

Megoldást jelenthet a minta hígítása, belső standardos-, mátrix illesztett- vagy standard addiciós 

kalibráció alkalmazása vagy az ún. „Echo peak” technika [83].  
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5.6.2.1. Mátrixhatás kiküszöbölése kalibrációs technikákkal 

HPLC-MS mérések esetén célszerű belső standardos kalibrációt alkalmazni. Ezen 

kalibrációs módszer esetén tömegspektrometriás detektálást alkalmazva érdemes izotópjelzett 

belső standardot használni, ugyanis ilyenkor a retenciós idők teljes mértékben vagy közel 

azonosak, így ugyanaz a mátrixhatás érvényesül mind a mérni kívánt vegyületre, mind pedig a 

belső standardra. Más, nem a meghatározni kívánt vegyület izotópjelzett belső standardje 

sokszor nem követi jól az ionizáció hatékonyságát, mások a funkciós csoportok, a polaritás 

vagy a retenciós idő. Minden szempontból megfelelő, de nem izotópjelzett belső standardod 

találni sokszor nagyon nehéz feladat. Bár az izotópjelezett vegyületek drágák, célszerű az 

összes meghatározni kívánt komponensre külön-külön beszerezni azokat. A módszer 

legnagyobb hátránya tehát, hogy igen költséges.  

Egy másik kalibrációs technika, mely alkalmas lehet a mátrixhatásból adódó hibák 

kiküszöbölésére, a mátrix illesztett kalibráció. Ehhez a meghatározni kívánt komponenseket 

nem tartalmazó mintából készítünk kalibrációs sort. A különböző mennyiségben adalékolt 

mintákkal végigcsináljuk a minta-előkészítést, így az ionforrásban fellépő mátrixhatás mértéke 

a kalibrációt is terheli. A módszer hátránya, hogy minden minta típusra új kalibrációt kell 

készítenünk. 

A standard addíciós eljárás szintén jelenthet megoldást. Ezt a kalibrációs módszert 

akkor alkalmazhatjuk, ha nem áll rendelkezésre megfelelő vak, azaz a mérni kívánt vegyületet 

nem tartalmazó minta. Az egyes mintákat szét kell osztani, és a kalibrációt a mintával kell 

elkészíteni. Tehát ennél a kalibrációs módszernél minden egyedi mintához külön-külön kell 

kalibrációt készíteni. Ebből kifolyólag ez a legidőigényesebb kalibrációs módszer az itt felsorolt 

három közül. 

5.6.2.2. „Echo peak” technika 

Az „Echo peak” technika alkalmazásakor a vizsgált vegyületet, azaz a referenciát és a 

mintát kis időeltéréssel egymás után injektáljuk, azokat kromatográfiásan elválasztjuk, majd a 

referenciacsúcsot kvázi belső standardként használjuk. Egy ilyen esetre látható példa a 2. ábrán 

Gosetti és munkatársai eredményei alapján. A módszer hátránya, hogy több célvegyület 

meghatározása során a módszerfejlesztés nehézkes lehet. 
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2. ábra – „Echo peak” technika [83]. 

5.7. MIGRÁCIÓS KÍSÉRLETEK  

Az irodalomban található cikkek többségénél, ahol kioldódást vizsgáltak az idő 

függvényében, a látszólagos diffúziós állandó és nem az elégséges érintkezési idő 

meghatározása volt a cél. Ennek ellenére a publikációkból kiderül, hogy egyes esetekben 

kevesebb, mint tíz nap elegendő volt az egyensúlyi kioldódási koncentráció eléréséhez [8, 87-

89], más esetekben azonban több, mint tíz nap érintkezési idő volt szükséges [2, 3, 8, 44, 89].  

A. Sanches Silva és munkatársai [2] DPBD kioldódását vizsgálták kis sűrűségű 

polietilénből (LDPE) ketchup-ban, narancslében és 3% (m/V)-os ecetsavas modelloldatban  

5, 25 és 40°C-on. A publikációban szereplő ábrákon látható, hogy az egyensúly beállásához 

több, mint 10 nap volt szükséges. Ugyanezen kutatócsoport húsokban is meghatározta ezen 

komponenseknek LDPE-ből való kioldódása során a diffúziós állandót 5 és 25°C-on [87]. Az 

eredmények alapján egyes esetekben 10 nap elegendő volt az egyensúly eléréséhez, bizonyos 

esetekben azonban nem. A. Sanches Silva és munkatársainak [89] következő publikációjában a 
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DPBD migrációját LDPE-ből csokoládéban és margarinokban követették nyomon. Margarin 

esetén 5°C-on nem, míg 25°C-on elegendő volt 10 napos érintkezési idő az egyensúly 

beállásához. A csokoládéval végzett kísérletek során nem lehet egyértelműen meghatározni, 

hogy 10 nap alatt eléri-e az egyensúlyi koncentrációt a kioldódott DPBD. A. Sanches Silva és 

munkatársai [90, 91] fotoiniciátorok kioldódását is vizsgálták. A kioldódásokat desztillált 

vízben, 3% (m/V)-os ecetsavas, 10, 20, 30, 60 és 95% (V/V)-os etanolos modelloldatban 

vizsgálták LDPE-ből 5, 25 és 40°C-on. Az egyes komponens–modellanyag–hőmérséklet 

kombinációk esetén hol kevesebb, hol több, mint 10 nap kellett az egyensúly eléréséhez.  

Galatto és munkatársai [88] Irganox 1076 kioldódását tanulmányozták LDPE-ből  

95% (V/V) etanolba. Kísérleteik során 45 óra elegendő volt az egyensúlyi koncentráció 

eléréshez. Garde és munkatársai [8] Irgafos 168, Irganox 1076 és Hostanox SE2 kioldódását 

vizsgálták 50, 100 és 200 µm vastagságú polipropilénből (PP) heptánba és etanolba 20, 37 és 

60°C-on. Általában kevesebb, mint 10 nap elegendő volt az egyensúlyi koncentráció eléréshez.  

Marcato és munkatársai [44] Irganox 1010 és Irgafos 168 kioldódását vizsgálták olajos 

közegben (5 féle olaj keverékébe) különböző műanyagokból (PP, HDPE) 25 és 50°C-on. Az 

alacsonyabb hőmérsékleten egyik műanyagból sem érte el az egyensúlyi koncentrációt a 

kioldódott mennyiség tíz napon belül. 50°C-on az Irganox 1010 EP-ből kevesebb, mint 10 nap 

alatt kioldódott, míg az Irgafos 168 a magasabb hőmérsékleten minden műanyagból 10 nap alatt 

kioldódott.  

Reinas és munkatársai [3] LDPE-ből Tenaxba és rizsbe 23, 40 és 70°C-on Irgafos 168 

és Irganox 1076 kioldódását vizsgálta a diffúziós állandók meghatározásához. Az ábrák alapján 

általában több, mint 10 nap kellett az egyensúly eléréséig, de ezt nem lehet minden esetben 

egyértelműen leolvasni.  

Számos publikációban, a kioldódás vizsgálatok során a mérési hiba miatt nem mindig 

különíthető el egyértelműen az egyensúlyi kioldódási koncentráció értéke a növekvő értékektől, 

így példálul Sanches Silva és munkatársainak publikációjánál sem [87]. Egy, az ezen 

publikációból származó ábrát a dolgozat 3. ábráján mutatom be.  
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3. ábra – DPBD kioldódásának vizsgálata disznóhúsban 5 és 25°C-on [87]. 
 

A két szakasz elhatárolására, az elégséges érintkezési idő meghatározásához 

matematikai módszer alkalmazása szükséges. Ehhez megfelelő eszköz lehet a geostatisztikában 

gyakran alkalmazott félvariogram.  

5.7.1. Félvariogram 

A félvariogramok elkészítésében – számolásban, ábrázolásban, értékelésben – az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Általános és Alkalmazott Földtani tanszékén dolgozó Magyar 

Norbert PhD. hallgató és témavezetője, Dr. Kovács József, adjunktus segítkezett, így én csak 

röviden, tömören mutatnám be ezt a matematikai módszert. 

A félvariogram a geostatisztikában elterjedten használt függvény a paraméterek 

valamely idő vagy térbeli távolságon bekövetkező változékonyságának leírására. Számítása a 

Matheron-féle algoritmussal [92] történik, melyet a (29) egyenlet ír le, 

𝛾 (ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑁(ℎ)
𝑖=1 𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖+ℎ)]

2       (29) 

ahol N az adatpárok számát, h a távolságot (jelen esetben időt), Z a numerikus értéket (jelen 

esetben koncentrációt) jelöli. Az egyes γ értékeket kiszámolva és ábrázolva h függvényében 

empirikus félvariogramot kapunk, melyet elméletivel közelítünk. Egy ilyen példát mutat be a 

4. ábra. Az itt megjelenített példában a tapasztalati félvariogram függvény értékei a kezdeti 

emelkedés után konstanssá válnak, melyet küszöbszintnek nevezünk. 
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4. ábra – Elméleti és empirikus félvariogramok. D2 a szórásnégyzet, a a hatástávolság. 

 

Azt a távolságot (ami jelen esetben idő) ahol a variogram eléri a küszöbszintet, azt a 

hatástávolságnak, jelen esetben a hatásidőnek nevezzük. Ezen hatásidőből tudjuk 

meghatározni, hogy mekkora legyen a minimum érintkezési idő a műanyag és az élelmiszer 

vagy a modellanyag között, ugyanis ezen hatásidő után a mért koncentrációértékek 

korrelálatlanok.  

Gyakori eset, hogy a tapasztalati és/vagy elméleti félvariogram függvény nem az 

origóból indul. Ezt a tényt röghatásnak hívjuk, amit létrehozhat mérési hiba. Léteznek olyan 

típusú félvariogramok is, ahol a röghatás olyan nagy, hogy a γ(h) értékek a szórásnégyzet körül 

helyezkednek el, az ilyenkor a variogramot röghatás típusú variogramnaknak hívjuk. Ebben az 

esetben nem lehet meghatározni a hatásidőt, a kapott koncentrációértékek a szórásnégyzet körül 

ingadoznak, azok között korreláció nem áll fenn.  

Variogram vizsgálat során megjelenhet olyan variogram tipus is, amikor a vizsgált idő 

(vagy tér) intervallumon a variogram folyamatosan nő. Ekkor a vizsgált folyamat nem 

stacionárius, trend eltávolítása szükséges. 
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5.8.  A CÉLVEGYÜLETEK OLDHATÓSÁGA 

Az irodalmat részletesen áttekintve feltűnő, hogy többen csak apoláris 

modellanyagokban vagy zsíros élelmiszerekben végeznek kioldódás vizsgálatokat az általam is 

vizsgált komponensek esetén [5, 7, 8]. Ugyancsak figyelemfelkeltő, hogy vizes alapú 

modellanyagba történő kioldódás vizsgálat során a legtöbb esetben a kioldódott anyag 

koncentrációja a kimutatási határ alatti volt [4-7]. Ezen vizes alapú modellanyagokból történő 

meghatározások során gyakran használtak minta-előkészítésként folyadék-folyadék extrakciót 

(például hexánnal), ugyanakkor a komponensek elválasztásához fordított fázisú kromatográfiát 

alkalmaztak. Mivel a hexán túl erős oldószer, a mintát be kellett párolni, majd visszaoldani egy, 

a fordított fázisú kromatográfiában gyengébb szerves oldószerben, így például acetonitrilben.  

Chengfa és munkatársai [7] Irgafos 168 és Irganox 1010-et határoztak meg 

modellanyagokból. A vizes alap modelloldatokhoz hexánnal történő folyadék-folyadék 

extrakciót használtak, mely után az oldatot bepárolva acetonitrilben oldották vissza. Ezt 

követően fordított fázisú folyadékkromatográfiás elválasztást alkalmaztak. A kidolgozott 

módszerükkel 29 műanyag termék esetén végeztek kioldódás vizsgálatokat modellanyagokba. 

A fent említett két komponens közül a vizesekben nem, csak a „D2” modellanyagban (növényi 

olajba) tapasztaltak kioldódást.  

Bertoldo és munkatársai [9] Irganox 1010 vízbe való kioldódását vizsgálták PP-ből 40, 

50 és 70°C-on. A komponens meghatározásához szintén folyadék-folyadék extrakciót 

használtak hexánnal. A kapott extraktumot bepárlás után acetonitrilben oldották vissza. Az 

alkalmazott módszerük 1 ng/ml-es kimutatási határral rendelkezik, ám ennek ellenére sem 

tudták kimutatni az Irganox 1010-et a 40°C-os kioldódás vizsgálat során, csak magasabb 

hőmérsékleteken.  

Dopico-Garcı́a és munkatársai [4] Irganox 1010 és Irgafos 168 kioldódását vizsgálták 

LDPE-ből vízbe (az akkor érvényben levő (2002/72/EK) uniós irányelvben meghatározott „A” 

modellanyagba). Minta-előkészítésként itt is hexánnal történő folyadék-folyadék extrakciót 

alkalmaztak. Bepárlás után a mintákat acetonitrilben oldották vissza. LDPE-ből vizes 

modellanyagba nem migrált egyik komponens sem kimutatható mennyiségben, leszámítva egy 

esetet, de akkor is csak rendkívül alacsony szinten.  

Garde és munkatársai [6] szintén modellanyagokba vizsgálták az Irgafos 168 

kioldódását PP-ből. Vizes alapú modellanyagokba a migrált érték a kimutatási határ alatt volt 

(0,01 mg/dm2). A cikk szerzői ki is mondják, hogy ezen adalékanyag migrációja vizes alapú 

oldatokba limitált. A további kísérleteket olívaolajjal, n-heptánnal és 95%-os etanollal 
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végezték. Garde és munkatársai [8] a következő publikációjukban ezen komponens kioldódását 

már csak etanolba és hexánba vizsgálta.  

Marcato és munkatársai [44] Irganox 1010 és Irgafos 168 migrációját vizsgálták olajos 

közegbe (5 féle olaj keverékébe) különböző műanyagokból (PP, HDPE). A szerzők úgy 

fogalmaznak, hogy azért ezt a közeget választották, mert az antioxidánsok lipofilek, így a 

kioldódásuk vizes közegbe limitált.  

Dopico-Garcia és munkatársai [5] Irgafos 168 és Irganox 1010 migrációját vizsgálták 

kereskedelmi forgalomban kapható LDPE-ből és 3 db PP alapú műanyagból, illetve saját 

készítésű LDPE-ből. A vásárolt műanyagokból mért migrációs értékek általában a kimutatási 

határ alatt, néhány esetben pedig a meghatározási határ alatt vannak. A saját készítésű műanyag 

esetén az akkor érvényben levő (2002/72/EK) modellanyagokba (desztillált víz, 3%-os ecetsav 

illetve a 10%-os etanolos oldatba) sem történt kioldódás a kimutatási határ felett levő 

koncentrációban, egyedül a kellően apoláris olívaolaj modellanyagba.  

Gao és munkatársai [42] Tinuvin 326, Irganox 1010, Irgafos 168 kioldódását vizsgálták 

desztillált víz, 3%-os ecetsav és 10%-os etanol oldatba, valamint olívaolaj modellanyagba. 27 

különböző, kereskedelmi forgalomban kapható műanyagot vizsgáltak, melyek közül a  

Tinuvin 326 3%-os ecetsavoldatba 1,51 µg/kg koncentrációszinten, illetve 6 db olívaolaj 

modelloldatba az Irganox 1010 51, 330, 97, 44, 28 és 20 µg/g koncentrációszinten oldódott ki. 

Irgafos 168 egyik modellanyagba se migrált kimutatható mennyiségben. 

Demertzis és Franz [43] Irganox 3114 és még 4 egyéb antioxidáns stabilitását vizsgálta 

modelloldatokban. A szerzők szerint, mivel az adalékanyagok gyakorlatilag nem csak 

szobahőmérsékleten, de még 40°C-on is oldhatatlanok a modelloldatokban, ezért a kísérleteket 

100°C-n végezték. 

A tudományos publikációkon kívül az interneten található ipari feljegyzésekben is 

szerepelnek vízoldhatóság értékek. Cyasorb UV-1164 esetén alacsony vízoldhatóságról 

számolnak be [14]. Tinuvin 1577 esetén a vízoldhatóság kisebb, mint 3 · 10-7 g/L érték volt 

[16], míg egy Tinuvin 327-ről szóló adatlap szerint ezen komponens vízben nem oldódik [15].  

Ezen adatok ismeretében felmerül a kérdés, hogy a vizsgálataim célkomponensei 

képesek-e oldódni a vizes alapú modelloldatokban? Elérheti-e az oldhatóságuk a 10/2011/EU 

rendeletben megszabott specifikus kioldódási határértéket? Amennyiben nem, így ezen 

oldatokban szükségtelen a kioldódás vizsgálatot elvégezni. 
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5.8.1. A vízoldhatóság meghatározása 

Veszélyes anyagok vízoldhatóságának meghatározását a MSZ 21485-3 magyar 

szabvány írja le [93]. Ezen szabvány tartalmilag megegyezik az OECD, Párizs 1981 „Test 

Guideline 105” [94] című nemzetközi vizsgálati előírással, habár szerkezetük eltérő. Ezen 

szabvány kétféle módszert ismertet: az egyik az ún. „oszlopeluálós” – a másik pedig az ún. 

„palackos” – módszer. Mivel a doktori munkám során a palackos módszert vettem alapul az 

oldhatóság meghatározásához, ezért az oszlopeluálós módszert csak röviden foglalom össze. 

Az oszlopeluáló módszer két lépésből tevődik össze. Első lépésként a vizsgálandó anyagot 

alkalmas oldószerben feloldjuk, majd szilikagélre, homokra, vagy üveggyöngyre rászárítjuk. 

Ezt követően az anyagot leoldjuk, a szabványban ismertetett keringetőszivattyús– vagy 

kiegyenlítőedényes módszerrel. Végül az így kapott oldatban határozzuk meg a célkomponens 

koncentrációját.  

Az általam alapul vett palackos módszer esetén a vizsgálandó anyagból telített vizes 

oldatot kell készíteni három üvegdugós edényben kétszer desztillált vízben. Ezen edényeket 

valamivel a vizsgálni kívánt hőmérséklet feletti hőmérsékleten kevertetjük. Az első edényt egy 

nap múlva kivesszük, majd 24 órára állni hagyjuk a vizsgálati hőmérsékleten, hogy beálljon az 

egyensúly. A második, majd a harmadik napon a másik két edényt is kivesszük és hasonló 

módon állni hagyjuk azokat is. Az edény tartalmát a vizsgálati hőmérsékleten centrifugáljuk, 

majd az oldódott mennyiség meghatározásához anyagspecifikus módszert alkalmazunk (gáz- 

vagy folyadékkromatográfia, titrálás, voltammetria stb.). Ezt követően a kapott 

koncentrációknak kiszámoljuk az átlagát és a relatív standard deviáció értékeit. Az eredmény 

akkor fogadható el, ha az utóbbi 15%-nál kisebb, illetve ha a mért értékek között nincs növekvő 

tendencia. Ha növekvő tendencia tapasztalható vagy az ismételhetőség nem megfelelő, akkor 

az egész vizsgálatot meg kell ismételni hosszabb kevertetési idővel. Ha az imént említett 

kritériumoknak megfeleltünk, az átlagból kiszámoljuk az oldhatóságot és tömeg per térfogat 

egységben megadjuk az eredményt. 
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6. CÉLKITŰZÉS 

Doktori munkám során az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok 

kioldódásának vizsgálatával kapcsolatban felmerülő kérdésekre kerestem válaszokat. 

Vizsgálataimhoz célkomponensként a 10/2011/EU rendeletben szereplő öt antioxidáns  

(Irgafos 168, Irganox 1010, Irganox 3114, Irganox 3790 és Irganox 565) és hat fénystabilizátor 

(Cyasorb UV-1164, Tinuvin P, Tinuvin 234, Tinuvin 326, Tinuvin 327 és Tinuvin 1577) állt 

rendelkezésemre.  

Kutatásaim első lépéseként egy olyan analitikai módszer kidolgozását tűztem ki célul, 

mely segítségével célvegyületeim tejből meghatározhatóak. Mivel ezen komponenseket eddig 

nem mérték még együtt, ezért megfelelő kromatográfiás módszer kidolgozása volt szükséges. 

Az általam vizsgált komponensek közül néhányat már mértek standardból, műanyagból és 

modellanyagból, azonban tejből még nem. A minta összetettsége miatt a megfelelő  

minta-előkészítés után folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás 

detektálást választottam. 

A kioldódás vizsgálatok során sok mintára számítottam, ezért egy egyszerű, gyors és 

robusztus minta-előkészítési módszer kidolgozására törekedtem. A kioldódás vizsgálatok során 

a kezdeti pontok alacsony koncentrációértékei miatt fontos volt az alacsony kimutatási határ is. 

A megfelelő analitikai módszer kidolgozása után célom volt a módszert validálni, hogy a 

kioldódás vizsgálatok során megbízható eredményeket kaphassak.  

A validálást követően a nagy mennyiségben rendelkezésemre álló Tinuvin P és  

Irganox 3114 műanyag adalékanyagok nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) tejbe és az azt 

helyettesítő modellanyagba való kioldódásának összehasonlítását illetve a minimális 

érintkezési idő meghatározását tűztem ki célul. A kioldódás kezdeti szakaszában emelkedő, 

majd az egyensúly elérése után állandó koncentrációt vártam. A mérés szórása miatt egyes 

esetekben nehéz lehet a két rész határának pontos megállapítása. A felszálló és egyensúlyi 

koncentráció elkülönítésének érdekében a geostatisztikában használt félvariogramot 

alkalmaztam. Célom volt, hogy kipróbáljam a félvariogram alkalmazhatóságát a minimális 

érintkezési idő meghatározása esetén. 

A vizsgált komponensek poláris közegben való oldódása korlátozott lehet. Ezért célul 

tűztem ki a komponenseim modellanyagból és két üdítőből (gyümölcsléből és kólából) való 

oldhatóságának összevetését a 10/2011/EU rendeletben meghatározott specifikus kioldódási 

határértékeikkel Az üdítőkből és D2 modellanyagból (növényi olajból) való mennyiségi 

meghatározásokhoz megfelelő minta-előkészítés kidolgozása szükséges. Az oldhatóság 
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meghatározásánál a 21485-3 magyar szabványban leírt módszert vettem alapul. Ezen módszer 

meglehetősen lassú, ezért célom volt ezen módszer továbbfejlesztése, felgyorsítása, majd 

alkalmazhatóságának ellenőrzése. Az oldhatóság értékek meghatározása után azok 

összehasonlítását tűztem ki célul a rendeletben szereplő SKH-kel. Továbbá a két üdítőben mért 

oldhatóság némi információt adhat arról, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz az üdítők a 

hozzájuk rendelt modellanyagok.  
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7. KÍSÉRLETI RÉSZ 

7.1.  ALKALMAZOTT KÉSZÜLÉKEK 

Méréseim egy Agilent 1100 HPLC-vel kapcsolt Applied Biosystem API 2000-es 

hármaskvadrupól analizátor rendszerrel ellátott tömegspektométerrel végeztem. A HPLC egy 

vákuumgázmentesítővel (G1322A), bináris pumpával (G1312A), automata mintaadagolóval 

(G1313A), oszlop termosztáttal (G1316A) és egy változtatható hullámhosszúságú detektorral 

(G1314A) volt felszerelve. Az oszloptermosztát egységben egy 2 állású hatos szelep 

helyezkedett el. A HPLC-MS rendszer vezérlését és az adatok kiértékelését Analyst (1.6.1.) 

szoftverrel végeztem. 

A mérésekhez és a kísérletekhez HPLC minőségű vizet használtam, melyet egy  

Direct-Q-5 típusú, a Millipore által forgalmazott készülék állított elő. A minta-előkészítések 

során egy Julabo FT902-es kriosztátot, egy Realsoncin RS-120 S ultrahangkádat, egy IKA MS1 

Minishaker vortexet, illetve egy Z206A és egy Z230A Hermle centrifugát használtam. Az 

oldhatóság vizsgálatok során Heidolph MR Hei-Standard fűthető mágneses keverőt és 

Heidolph EKT Hei-Con hőmérséklet szenzort használtam a termosztáláshoz. 

A HDPE-t az adalékanyagokkal egy Brabender W50 EHT gyúrókamrában 

homogenizáltam majd egy Fontijne SRA 100 présgépben préseltem. 

7.2.  FELHASZNÁLT ANYAGOK 

Az Irganox 565-öt (99%) a Chemos-tól, a Tinuvin P-t (99.3%), a Tinuvin 326-ot (98%), 

a Tinuvin 324-et (98%) a Tokyo Chemical Indrustry-től, a Cyasorb UV-1164-et (97%), az 

Irganox 3114-et (97%), a Tinuvin 1577-et (99%) a Toronto Research Chemicals-tól az RK 

Tech-en keresztül szereztem be. A Tinuvin 327-et (98%), az Irganox 3790-t (97%), az  

Irgafos 168-at (98%) és az Irganox 1010-et (98%) a Sigma Aldrich-tól rendeltem. A kioldódás 

vizsgálatokhoz felhasznált Tinuvin P-t (99,8%) és Irganox 3114-et (99,5%) a BASF-től kaptam 

ajándékba. Adalékanyag mentes HDPE-t a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Vegyészmérnöki Karának  Műanyag és Gumiipari Laboratóriumától kaptam. A 

műanyaggyártás során felhasznált Irganox 1010-et és Irgafos 168-at szintén a Műanyag és 

Gumiipari Laboratóriumtól kaptam. 

Oldószerek és vegyszerek közül 2-propanolt (HPLC tisztaságú), tetrahidrofuránt 

(HPLC tisztaságú), diklrómetánt (GC tisztaságú), hangyasavat (Suprapur tisztaságú), ecetsavat 

(Suprapur tisztaságú), NaCl-ot (ReagPhEur tisztaságú), ammónium-acetátot (ReagPhEur 
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tisztaságú) használtam, melyeket a Merck Kft-től szereztem be. Tetrahidrofuránt (puriss. 

tisztaságú) a Molar Kft-től is kipróbáltam. Acetonitrilt (HPLC tisztaságú), metanolt (HPLC 

tisztaságú), etil-acetátot (Picograde tisztaságú) és acetont (Picograde tisztaságú) az LGC 

Promochem Kft-től vett a laborunk. 25% (V/V) ammóniaoldatot (Normapur tisztaságú) a VWR 

Kft-től, ammonium-formiátot (HPLC-MS tisztaságú) a Flukától (Sigma Aldrich) vásárolt a 

labor.  

A laborunkban rendelkezésre álló szűrők közül kipróbált 0,45 µm-es üvegszűrőt és  

0,45 µm-es A45/25 Chromafil (cellulóz-észter) MACHEREY-NAGEL típusú szűrőt a Reanal 

Laborvegyszer Kereskedelmi Kft forgalmazza. A 0,22 µm-es PVDF, PTFE és MCE Membrane 

Solutions szűrőket a Chemium Kft-től rendeltem.  

Kísérleteim során 1,5 és 3,5%-os UHT tejeket használtam, melyeket hűtőben tároltam. 

A tejeket, a kólát és a gyümölcslevet (8% alma és 4% körte sűrítményt tartalmazót) helyi 

boltban vásároltam meg. Utóbbi kettőt szobahőmérsékleten tároltam.  

A komponensek oldhatóság vizsgálata során felhasznált növényi olaj zsírsav 

összetételét a Wessling Hungary Kft. igazolta. Az összetétel minden esetben megfelelt a 

dolgozat 1. táblázatában ismertetett, a 10/2011/EU rendeletben meghatározottnak. Az 

oldhatóság vizsgálatok során a vizes modellanyagok elkészítéséhez kétszer desztillált vizet 

használtam. 

7.3.  TÖRZSOLDATOK 

A standardokból külön-külön bemérést készítettem 1 mg/ml-es koncentráció szinten 

eleinte diklórmentánban majd később acetonban. A diklórmetán aceton cserét azért hajtottam 

végre, mert a diklórmetán túl erős oldószer a fordított fázisú kromatográfiás rendszereknél és 

az ilyenkor használatos poláris oldószerekkel gyakran nem elegyedik. Csináltam közös 

beméréseket is mind diklórmetánban, mind acetonban, mely során 0,5 mg/ml-es volt a 

törzsoldat koncentrációja (T0). Ezt a törzsoldatot hígítottam tízszeresére eleinte 

tetrahidrofuránban, később acetonban (M0). Ezen 50 µg/ml koncentrációjú oldatot használtam 

a tejek adalékolására a minta-előkészítési módszer kidolgozása során.  

A tömegspektrumok felvétele, majd az MRM átmenetek optimálása során 5 µg/ml 

koncentrációjú oldatokat használtam, melyeket acetonos törzsoldatból hígítottam. A pozitív 

ionizációs módban végezett mérések során a hígításhoz 0,1% (V/V) hangyasavat tartalmazó 

metanol-víz 7:3 elegyét, a negatív módban pedig metanol-víz 7:3 elegyet használtam. Ezen 

előzetes kísérletek alapján az MRM átmenetek optimálását 5 mmol/l ammónium-formiátot és 
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0,1% (V/V)-ban hangyasavat tartalmazó metanol-víz (7:3) oldattal, pozitív módban végeztem 

mind APCI mind ESI forrás esetén. 

A kromatográfiás és forrásparaméterek optimálásához egy 500 ng/ml-es metanolos 

oldatot használtam, melyből háromszor 5 µl-t injektáltam. 

Az oldhatósági vizsgálatok során a szűrőtesztekhez szintén 500 ng/ml-es, azonban 

acetonos oldatot használtam. A pontos oldhatóság értékek meghatározásának érdekében a 

mérés napján minden esetben friss, 1 mg/ml-es törzsoldatot készítettem acetonban minden 

komponens esetén külön-külön, majd ebből higítottam a kalibrációs pontokat. 

7.4.  TÖMEGSPEKTROMETRIÁS ÉS KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERFEJLESZTÉS 

7.4.1. Tömegspektrumok és MRM átmenetek 

Első lépésként a tömegspektrometriás paramétereket kellett optimálnom. Mivel az 

irodalmi adatok alapján (lásd a dolgozat 5.5. fejezete) folyadékkromatográfiával kapcsolat 

tömegspektrométer esetén mind az ESI, APPI és APCI ionforrás alkalmas lehet a vegyületek 

ionizálására, ezért a rendelkezésre álló ESI és APCI forrásunkat is kipróbáltam.  

Az első méréseket folyamatos, fecskendő pumpás adagolással végeztem. Minden 

vegyületről mind pozitív, mind negatív módban APCI és ESI ionizációt használva Q1 SCAN 

tömegspektrumokat vettem fel. A tömegspektrumok felvétele, majd a megfelelő ionforrás 

kiválasztása után az anyaion kiválasztása következett. ESI pozitív ionizációt használva az 

anyaionokra SIM módszert alkalmazva beállítottam az optimális deklaszterelő potenciált (DP), 

fókuszáló potenciált (FP), belépő potenciált (EP) és ütközési cella belépő feszültség (CEP) 

értékeket úgy, hogy azok a lehető legnagyobb intenzitást eredményezzék a meghatározni kívánt 

vegyületekre. Ezt követően különböző ütközési energiáknál termékion SCAN (Product ion 

SCAN) módban vizsgáltam, hogy a vegyületekből milyen fragmensek keletkeznek. A négy 

legintenzívebb fragmensre SRM módban beoptimáltam az ütközési energia (CE) és az ütközési 

cella kilépő potenciál (CXP) értékét.  

Az MRM átmenetek optimálására a készüléket vezérlő szoftver „compounds 

optimization” nevű részét alkalmaztam. Ezen optimálás során a szoftver lépésről-lépésre (a DP 

esetén például 5 V-onként) változtatta a feszültségértékeket, miközben a fecskendőpumpából 

folyamatosan, egyenletesen jutattam be a meghatározni kívánt komponens oldatát.  

A komponensfüggő paraméterek beállítása után mind az ESI, mind az APCI ionforrás 

paraméterek előzetes, körülbelüli optimálási értékeit kerestem meg. Ehhez 250 µl/perces 

áramlási sebességgel 50% 5 mmol/l-es ammónium-formiát oldatban 0,1% (V/V)-ban 
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hangyasavat tartalmazó vizet és 50% 0,1% (V/V)-ban hangyasavat tartalmazó metanolos eluenst 

használtam. Ezen optimálásokat oszlop nélkül, izokratikus körülmények között végeztem.  

ESI esetén optimáltam az ionforrásra kapcsolt feszültséget (IS), a függönygáz nyomását 

(CUR), a porlasztó- (GS1) és a szárítógázok nyomását (GS2) és a szárítógáz hőmérsékletét 

(TEM). APCI ionforrásnál is beállítottam az optimális értékeket: a korona kisülési tűre kapcsolt 

elektromos áramot (NC), a porlasztógáz (GS1) és a segédgáz (GS2) nyomását illetve a 

függönygáz nyomását (CUR) és a kvarccső hőmérsékletét (TEM) Az ionforrások paramétereit 

változtatva a legkisebb intenzitással mérhető komponenseknél tapasztalt legnagyobb 

intenzitásokhoz tartozó értékeket fogadtam el. 

7.4.2. Kromatográfiás optimálás 

A forrásparaméterek kezdeti optimálását követően az oszlopok tesztelésével folytattam 

a kísérleteimet, hogy képet kapjak a komponensek retenciós tulajdonságairól. A megfelelő 

kromatográfiás módszer kidolgozásának érdekében többféle eluens- és oszlopkombinációt 

próbáltam ki. Az oszlop kiválasztása során szempont volt a megfelelő csúcsalak, csúcsszélesség 

illetve a mérési idő. Ezen mérések kivitelezésénél ESI ionforrást használtam, pozitív ionizációs 

módban. A következő oszlopokat próbáltam ki: 

 GL Sciences InertSustain C18 (100 mm x 2.1 mm x 3 µm) 

 Phenomenex Synergi 4u Polar-RP 80A (150 mm x 2.0 mm x 4 µm) 

 YMC-UltraHT Hydrosphere C18 (50 mm x 3.0 mm x s-2 µm) 

 YMC-Triart C18 (100 mm x 2.1 mm x 3 µm) 

 Thermo Hypersil Gold C18 (30 mm x 2.0 mm x 1.9 µm) 

 Kinetex C18 (100 mm x 2.1 mm x 2.6 µm)  

 Kinetex pentafluorophenyl (PFP) (100 mm x 2.1 mm x 2.6 µm) 

A 2 µm alatti és 2,6-es µm héjszerkezetű oszlopok miatt az Agilent 1100 HPLC-ben 

levő 0,17 és 0,2 mm átmérőjű kapillárisokat vékonyabbakra (0,12 mm) cseréltem, hogy ezáltal 

csökkentsem a diffúzió miatti csúcsszélesedést. Mind a 2 µm alatti és a 2,6-es µm héjszerkezetű 

oszlopok használatával nagyobb tányérszámok, azaz keskenyebb csúcsok érhetőek el, ami 

kedvezőbb jel/zaj viszonyt eredményez. A nagyobb jel/zaj arány következtében javulhat a 

módszer kimutatási határa. A héjszerkezetű töltetekkel tapasztalható tányérszám növekedés az 

ugyanakkora szemcseátmérőjű hagyományos - azaz teljesen porózus - töltettel szemben a 

kisebb diffúziós úthossznak (gyorsabb anyagátadásnak) és a szűkebb szemcseméret-

eloszlásnak (csökkenő Eddy diffúziónak) köszönhető. 
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Az oszlopokat gradiens elúcióval teszteltem. Az „A” ágra vizes, míg a „B”-re szerves 

eluenst tettem. Az elúciós program 90% (V/V) „A”-val kezdődött, amit 2 percen keresztül tartott 

a HPLC. Ezt követően egy lineáris 8 perces gradienst alkalmaztam, mely során a szerves 

összetételt 90% (V/V)-ra emeltem. Ezt az összetételt 10 percen keresztül tartottam, majd a 

kiindulási összetételre állítottam az eluenseket. A következő injektálás előtt az oszlop 

ekvilibrálására 14 percet hagytam. Az áramlási sebesség 0,25 ml/perc, az oszloptermosztát 

hőmérséklete 30°C volt minden esetben.  

Minden oszlopot négyféle eluens kombinációval, a fent említett gradienst alkalmazva 

teszteltem. Az első kombináció 0,1% (V/V) hangyasavat tartalmazó Direct Q víz, illetve  

0,1% (V/V) hangyasavat tartalmazó metanol volt. A következő kombináció csak annyiban tért 

el, hogy a metanolt acetonitrilre cseréltem. A harmadik és negyedik eluenspárosnál a vizes ág  

20 mmol/l koncentrációjú pH 5,00 ammónium-acetát Direct Q vizes oldat volt, melynek pH-ját 

ecetsavval állítottam be. Szerves módosítóként savanyítás nélküli metanolt, illetve acetonitrilt 

használtam. Ezen mérésekből nem csak kromatográfiás, hanem tömegspektrometriás 

szempontból is hasznos információk derültek ki a jelintenzitások szempontjából. 

A következtetések levonása után kismértékben változtattam a gradiens programon. Az 

új gradienst a 6. táblázatban mutatom be. 

 

6. táblázat – Kinetex PFP oszlopon alkalmazott gradiens. 

idő /perc 0 3 16 16,01 33 

B /% 10 95 95 10 10 

 

Az új gradienssel a Kinetex PFP oszlopon 1, 5 és 20 mmol/l, 2,80-as pH-jú  

ammónium-formiátot tartalmazó (a pH beállítás hangyasavval történt) eluens hatását 

vizsgáltam a jelintenzitásokra. Ezeknél a kísérleteknél 0,1% (V/V) hangyasavas metanolt 

használtam szerves módosítóként. A só koncentrációjának optimálása után a pH hatását is 

vizsgáltam. Ehhez 20 mmol/l-es pH 2,80 ammónium-formiátot (a pH-t hangyasavval állítottam 

be) és 20 mmol/l-es pH 5,00 ammónium-acetátot (a pH-t ecetsavval állítottam be) tartalmazó 

vizes eluenseket készítettem. Szerves módosítóként metanolt használtam. 

A só, a pH és a szerves módosító hatását a jelintenzitásra APCI ionforrás esetén is 

vizsgáltam. Az APCI-val végzett tesztekhez szintén a Kinetex PFP oszlopot használtam. A 

szerves módosító hatásának teszteléséhez 20 mmol/l pH 2,80 ammónium-formiát (a pH-t 

hangyasavval állítottam be) Direct Q eluenst használtam, ehhez szerves módosítóként pedig 

metanolt majd acetonitrilt. A pH hatásának vizsgálatához készítettem egy 20 mmol/l  
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pH 5,00 ammónium-acetát (a pH-t ecetsavval állítottam be) Direct Q eluenst és ezt 

hasonlítottam össze az előző méréssel. A pH hatásának vizsgálata során szerves módosítóként 

metanolt használtam. A só optimális értékre történő beállításához további két új eluenst 

próbáltam ki: 1 illetve 50 mmol/l-es pH 2,80 ammónium-formiát Direct Q vizes oldatot. 

Szerves módosítóként ekkor is metanolt használtam.  

A megfelelő oszlop és eluens kiválasztása után optimáltam az ionforrások paramétereit. 

Ezen mérések során már nem izokratikus, hanem az általam kidolgozott gradiens módszert 

(6. táblázat) használtam. A forrásparaméterek beállítása után összehasonlítottam az ESI és az 

APCI ionizációs technikák esetén mért intenzitásokat.  

7.5.  RENDSZERVAKOK ÉS VEGYSZEREK ELLENŐRZÉSE 

A minták előkészítése során ahol lehetett igyekeztem elkerülni a műanyag tárgyak 

használatát, azonban alkalmazásuk sok esetben elkerülhetetlen volt. Például a HPLC-MS, vagy 

a Direct Q rendszer egyes részei műanyagból készültek, melyeket nem lehet fém alkatrészekre 

cserélni. Az alkalmazott oldószerek bár üvegedényben érkeznek, általában kupakjaik 

műanyagból készülnek. Minden új eszköz használatának bevezetésekor ellenőriztem, hogy 

azokból az általam vizsgált adalékanyagok kioldódhatnak-e. Ellenőriztem a szerves 

oldószereket, a Direct Q nagytisztaságú vizét, a kétszer desztillált vizet, adalékanyag mentes 

szerves oldószerrel a felhasznált üvegedények műanyag zárókupakjait, a pipettahegyeket, a 

fecskendőszűrőket, a fecskendőket, illetve rendszervakokon keresztül a sókat és a savakat. A 

különböző szűrő típusokat, fecskendőket, pipettahegyeket, kupakokat 10-10 párhuzamost 

alkalmazva acetonnal szűrtem, mostam, vagy ráztam az adalékanyag tartalmuk vizsgálatának 

céljából. Ellenőriztem a módszerfejlesztés, kioldódás, oldhatósági vizsgálatok során használt 

tejeket és üdítőket is.  

Minden egyes tárgy esetén vizsgáltam a kioldódást az azokkal érintkező anyagokkal is. 

Tehát például az oldhatóság vizsgálat során a modellanyagokat meg kellett szűrni, ezért 

megvizsgáltam, hogy a megszűrt modellanyag tartalmazza-e a vizsgálni kívánt komponenst. 

Ezen felül a már vizsgált oldószereket és reagenseket rendszeresen teszteltem rendszervakokon 

keresztül, azaz minden esetben megcsináltam az éppen adott feladatot adalékolás nélkül is. 
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7.6.  KIOLDÓDÁS VIZSGÁLATOK NAGYSŰRŰSÉGŰ POLIETILÉNBŐL TEJBE ÉS 

HOZZÁ TARTOZÓ MODELLANYAGBA 

7.6.1. Minta-előkészítés fejlesztése tejmintákhoz 

HPLC-MS mérések során a mintában levő komponensek miatt az ionforrásban 

mátrixhatás léphet fel, mely befolyásolhatja a mérés torzítatlanságát. Ezen ionforrásban 

lejátszódó mátrixhatásról részletesen írtam a dolgozat 5.6. fejezetében. A mérések 

torzítatlanságára a forrásban fellépő mátrixhatáson túl az egyes minta-előkészítési folyamatok 

visszanyerései is hatással vannak. Célvegyületeim tejekből történő meghatározása során a 

visszanyerést és a mátrixhatást külön-külön optimalizáltam, hiszen jó visszanyerés nélkül nem 

lehet elérni alacsony kimutatási határokat. Ugyanakkor hiába a jó visszanyerés, ha a mátrixhatás 

túl nagy, így a kapott eredmény nem megfelelő. A megfelelő visszanyeréssel rendelkező 

módszer kidolgozása után az ionforrásban fellépő mátrixhatást próbáltam minimalizálni. 

Minta-előkészítésnek folyadék-folyadék extrakcióval kombinált alacsony hőmérsékletű 

tisztítást alkalmaztam. A folyadék-folyadék extrakció során a vizsgált komponensek 

valószínűleg a szerves fázisba kerülnek, ezzel a vizes fázisban maradó sóktól, fehérjéktől és 

cukroktól megszabadulhatunk. A szerves fázisba átkerülő zsíroktól azok kifagyasztásával 

szabadulhatunk meg. 

Az alacsony hőmérsékletű tisztítás során gyakran használnak fecskendőszűrőket a 

kifagyott zsírok visszatartása érdekében. Én azonban próbáltam a minta-előkészítés során a 

műanyag tárgyakkal való elszennyezés esélyét minimalizálni, ezért a centrifugálás mellett 

döntöttem. Az irodalomban megtalálható módszerekben a fagyasztáshoz 

fagyasztószekrényeket (-20°C) használnak hosszú fagyasztási (12 óra) idővel. A folyamat 

gyorsításának érdekében kriosztátot alkalmaztam, mely során -50°C-os acetont használtam a 

kifagyasztáshoz. A folyadék-folyadék extrakció után kapott szerves fázisból kb. 1,5 ml-t 

HPLC-s fiolákba helyeztem, majd a fiolákat 2,15 ml -50°C-os acetont tartalmazó 15 ml-es 

centrifugacsőbe tettem. Ezután a centrifugát a fiolával együtt -50°C-os acetonos fürdőben 

tartottam fél órán keresztül. A kifagyott mintákat a -50°C-os acetonos köpenyű 

centrifugacsövekben 2 peren keresztül 5500 fordulat/percen centrifugáltam. A centrifugálást 

követően a zsírmentesített felülúszóból 0,5 ml-t egy másik HPLC-s fiolába jutattam. A mérés 

során ebből a fiolából injektáltam.  

A módszerfejlesztés során a vizeket és tejmintákat 100 µl munkaoldattal (M0, 50 µg/ml) 

adalékoltam és minden kísérlet során három párhuzamos mintát készítettem elő. Az előkészített 

mintákból 2 µl-es térfogatokat injektáltam. Az oldószerek kiméréséhez (2-10 ml) mérőhengert, 
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az adalékolásokhoz és a folyadékok kifagyasztás során való mozgatásához Hamilton 

fecskendőket használtam.  

Az extrakciós kísérleteket egy előkísérlettel kezdtem, mely során 5 ml vizet 

adalékoltam. A vizes oldatból savas és lúgos közegben, valamint pH változtatás nélkül is 5 ml 

acetonitrillel történő extrakciót követően vizsgáltam a visszanyeréseket. Minden oldatból 

három párhuzamos mintát készítettem elő. Vizes fázisként 0,1% (V/V) hangyasav, illetve 

0,1% (V/V) ammónia oldatot alkalmaztam. A fázisszeparáció érdekében 0,25 g NaCl-ot adtam 

a rendszerhez. Mivel a lúgos körülményeknél tapasztaltam a legjobb visszanyeréseket, a 

tejmintákhoz 25 µl 25% (V/V) ammónia oldatot adtam. A fejlesztés ezen fázisában 1 g, 

adalékanyagot kimutatható mennyiségben nem tartalmazó, 1,5% zsírtartalmú tejet a pH állítás 

után 4 ml oldószerrel extraháltam. A fázisszeparáció érdekében továbbra is 0,25 g NaCl-ot 

adtam a rendszerhez. 

Extrahálószerként acetonitrilt, acetont, tetrahidrofuránt, etil-acetátot és 2-propanolt 

próbáltam ki alacsony hőmérsékletű tisztítással kombinálva. Az oldószer kiválasztása után 

annak térfogatát optimáltam. 2, 5 és 10 ml oldószert használva vizsgáltam meg a 

visszanyeréseket. Mivel a célkomponensek számos és különböző funkciós csoportokat 

tartalmaznak, a pH finomhangolására volt szükség. Ammóniaoldat helyett 50-50 µl 2 mol/l, 

2·10-2 mol/l, illetve 2·10-4 mol/l koncentrációjú NaOH oldatot adtam a tejekhez, így vizsgálva 

a visszanyeréseket tetrahidrofuránnal történő extrakció során. 

A visszanyerés értékeket az 5.6.1.-es fejezetben ismertetett 27. egyenlet segítségével 

számoltam. Ezen módszernél a minta-előkészítés és az injektálás előtt adalékolt minták 

területeit hasonlítottam össze. Az injektálás előtti adalékolást injektorprogram segítségével 

végeztem. Ennek során az adalékolatlan tejet ugyanazzal a módszerrel előkészítettem, mint az 

adalékoltat, majd 2 µl-t szívtam fel az injektorba. Ezután injektorprogram segítségével 

hozzászívtam 1 µl térfogatban ugyanakkora anyagmennyiséget, mint amekkorát az extrakció 

előtt adalékolt mintából vártam.  

7.6.1.1. Mátrixhatás vizsgálata tejminták esetén 

A megfelelő visszanyeréssel rendelkező minta-előkészítési módszer kidolgozása után 

az ionizáció során fellépő mátrixhatást is megvizsgáltam. A mátrixhatás számszerű 

meghatározásához az 5.6.1.-es fejezetben ismertetett 26. egyenletet használtam. A számolás 

során összehasonlítottam a mért intenzitását egy standard oldat, illetve a minta-előkészítés után 

azonos koncentrációjú szinten standarddal adalékolt tejminta esetén. Az adalékolást 

injektorprogram segítségével végeztem. Ennél a módszernél az injektor hurkába felszívtam az 
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általam vizsgálni kívánt komponenseket nem tartalmazó alacsony hőmérsékletű tisztítással 

kombinált folyadék-folyadék extrakcióval előkészített 1,5% zsírtartalmú tejből 1, 2 vagy  

5 µl-t, majd egy 500 ng/ml-es standard oldatból 1 µl-t. A kapott csúcsterületeket ugyanabból az 

500 ng/ml-es standard oldatból 1 µl-t injektálva hasonlítottam össze 1, 2 vagy 5 µl-t tej 

extraktum esetén. 

7.6.2. Validálás tejmintákra 

A mérések során használt kromatográfiás és tömegspektrometriás paramétereket a 

dolgozat második mellékletében (12.2. fejezet) foglaltam össze, a könnyebb átláthatóság végett. 

A validálás során alkalmazott külső standardos kalibráció esetén 1 µl-t, míg a mátrix 

illesztett kalibráció esetén 5 µl-t injektáltam az előkészített tejmintákból.  

7.6.2.1. Validált minta-előkészítés tejekre 

1 g tejet 40 ml-es csavaros kupakos fiolába bemértem, majd hozzáadtam 50 µl  

2·10-2 mol/l NaOH oldatot. Ezt követően hozzáadtam 5 ml tetrahidrofuránt és 0,25 g NaCl-ot. 

Az elegyet 1 percen keresztül vortexeltem, majd 10 percen keresztül ultrahangoztam. Az 

extrakció után az elegyet 10 percig 2000 fordulat/percen centrifugáltam. A felülúszóból  

1,5 ml-t HPLC-s fiolába tettem, majd lezártam. A fiolát 2,15 ml -50°C-s acetont tartalmazó 

centrifugacsőbe tettem és -50°C-os acetonban fél órára állni hagytam, hogy a zsírok 

kifagyjanak. Ezt követően az elegyet 2 percen keresztül 5500 fordulat/percen centrifugáltam. 

A fiola kivétele után a zsírmentes felülúszóból 0,5 ml-t egy másik HPLC fiolába juttattam, majd 

ebből injektáltam.  

7.6.2.2. Validálási paraméterek 

A validálás során 1,5% zsírtartalmú tejekre megvizsgáltam a módszer szelektivitását, a 

kimutatási határokat, a torzítatlanságot és precizitást. Vizsgáltam továbbá a módszer 

robusztusságát a tejminták zsírtartalmának szempontjából, mind külső standardos mind mátrix 

illesztett kalibráció esetén. 

7.6.2.2.1. Szelektivitás 

A validálás első lépeseként a minta-előkészítés és a mérési módszer szelektivitását 

teszteltem az általam vizsgált komponensekre nézve. Előkészítettem egy 1,5% és egy 3,5% 

zsírtartalmú adalékolatlan tejet az általam kidolgozott módszerrel és megvizsgáltam, hogy a 

komponensek retenciós idejénél tapasztalható-e bármilyen jel, amely a meghatározást 

zavarhatná.  
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7.6.2.2.2. Kimutatási határ és kalibráció 

A mérések kivitelezéséhez adalékanyagot kimutatható mennyiségben nem tartalmazó 

(vak) 1,5% zsírtartalmú tejet használtam. A módszerek kimutatási határait (LOD) mindkét 

esetben vak tej adalékolásával határoztam meg. Kimutatási határ alatt jelen esetben azt a 

legkisebb vizsgált koncentrációszintet értem, amikor a jel/zaj viszony meghaladta a 3/1-et.  

Külső standardos kalibrációt 125 μg/kg-tól 2,5 mg/kg-ig tartó koncentráció 

tartományban, mátrix illesztett kalibráció esetén 25 μg/kg-tól 2,5 mg/kg-ig vettem fel. Mivel a 

tapasztalt jel és koncentráció között körülbelül egy nagyságrenden belül tapasztaltam lineáris 

összefüggést, ezért a teljes kalibrációs tartományra másodfokú illesztést alkalmaztam. Az 

illesztést követően legalább 0,99 R2 értékeket szerettem volna elérni. 

7.6.2.2.3. Torzítatlanság és precizitás 

A torzítatlanság- és precizitás értékeket 1,5% zsírtartalmú tejminták adalékolásával két 

koncentrációszinten (500 μg/kg és 5 mg/kg), három-három párhuzamos előkészítéssel 

ellenőriztem külső standardos kalibráció esetén. Mátrix illesztett kalibráció esetén a 

torzítatlanság- és precizitás értékeket az összes kalibrációs szinten megvizsgáltam három 

párhuzamos előkészítést alkalmazva. Mindkét kalibrációs módszer esetén a torzítatlanság 

értékeket a kalibrációs görbék alapján számolt koncentrációk és az elméletileg adalékolt 

koncentrációk arányával fejeztem ki százalékosan. A precizitás értékek meghatározása során 

az egy napon párhuzamosan előkészített minták esetén számolt koncentrációk átlagából és 

standard deviációjából kiszámoltam a relatív standard deviációkat (RSD%). A torzítatlanság 

vizsgálatok során 80-120% körüli értéket, míg a precizitás vizsgálat során 20% alatti RSD% 

értéket tartottam elfogadhatónak. 

7.6.2.2.4. Robusztusság 

A robusztusságot 3,5% zsírtartalmú tejminták adalékolásával ellenőriztem mind külső 

standardos mind mátrix illesztett kalibráció esetén. A robusztusság vizsgálatok során két-két 

koncentrációszinten, három-három párhuzamos előkészítéssel végeztem a kísérleteket. Külső 

standardos kalibráció esetén 500 μg/kg és 5 mg/kg, míg a mátrix illesztett kalibráció esetén 

100 μg/kg és 1 mg/kg koncentráció szinten adalékoltam a tejeket.  

A módszert akkor tartom robusztusnak, ha a kísérletek során 80-120% közötti 

torzítatlanság értékeket, míg a precizitás vizsgálat során 20% alatti RSD% értéket tapasztalok. 
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7.6.3. Kioldódás vizsgálatok nagy sűrűségű polietilénből 

7.6.3.1. Nagy sűrűségű polietilén készítése 

Az adalékanyag mentes HDPE granulátumot 190°C-os gyúrókamrába helyeztem, majd 

az adalékanyagok hozzáadása után 10 percen keresztül 50 fordulat/percen gyúrtam. Ezután a 

homogenizált, meleg, gyurma állagú készítményt a présgépbe tettem, ahol 140 kN (190°C, 

5 perc) nyomáson préseltem. Végül az 1 mm vastag (21,5 cm × 15,0 cm széles) lapot hideg 

vizes hűtés után kiszedtem. Az így kapott lapokból 1 cm × 1 cm-es téglatesteket vágtam ki 

ollóval. 

A kiodódás vizsgálatok célkomponenseiként Tinuvin P-t és Irganox 3114-et 

választottam. Választásom során figyelembe vettem a rendelkezésemre álló anyag 

mennyiségét, a validálás eredményeit és azt is, hogy a Tinuvin P logP értéke kisebb a többi 

vizsgált komponensénél, ami alapján ennél a komponensnél várható a legnagyobb mértékű 

kioldódás. Az elkészített HDPE lapok vagy Tinuvin P-t vagy  

Irganox 3114-et tartalmaztak. Tinuvin P-re és Irganox 3114-re nézve 0,01%, 0,05%, 0,1%, 

0,5%, 1%, 3% és 5% (m/m) HDPE lapokat készítettem. A BASF által ajánlott mennyiség 

Tinuvin P esetén 0,1 – 0,5% (m/m) [95] míg Irganox 3114-nél 0,05 – 0,3% (m/m) [96].  

Ezen két komponensen kívül minden általam gyártott HDPE lap 0,1% (m/m)  

Irganox 1010-et és 0,1% (m/m) Irgafos 168-at tartalmazott. 

7.6.3.2. Kioldódási kísérletek 

A kioldódás vizsgálatok elvégzésénél az Európai Unió Bizottsága által kiadott 

10/2011/EU rendeletet vettem alapul. Ezen rendelet táblázatosan megadja, hogy adott 

élelmiszerrel vagy modellanyaggal milyen körülmények között, milyen hőmérsékleten és 

mennyi ideig kell a műanyagnak érintkeznie (lásd a dolgozat 2. és 3. táblázatát). ESL tejek 

esetén a vizsgálatot 5°C-on való 10 napos érintkezési idő után kell elvégezni.  

A kioldódás vizsgálatok során az 1 × 1 cm-es HDPE lapokat 1 g tejet vagy a hozzá 

tartozó D1 modellanyagot (50% (V/V) etanol–vizet) tartalmazó üvegedényekbe helyeztem. Az 

adott oldatot gyengéden megmozgattam, hogy a folyadék ellepje a HDPE lapot. A 

meghatározott érintkezési idő leteltével a HDPE lapokat eltávolítottam, majd az így kapott 

oldatokat előkészítettem, és a lehető leghamarabb megmértem. A kioldódás vizsgálatokat a 

homogenitásvizsgálatot leszámítva 5°C-on végeztem. 

A mennyiségi kiértékeléshez külső standardos kalibrációt alkalmaztam, így minden 

oldatból 1 µl-t injektáltam. A mérések kivitelezéséhez használt, optimált HPLC-MS módszert 

a dolgozat második mellékletében (a 12.2. fejezetben) foglalom össze. 
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7.6.3.2.1. Homogenitásvizsgálat 

A homogenitásvizsgálatokhoz 0,1% (m/m)-ban Tinuvin P-t vagy Irganox 3114-et 

tartalmazó HDPE lapokat használtam. A lapok sarkaiból és közepéről 2 × 4 cm-es részt vágtam 

ki, majd azokból 8 db 1 × 1 cm-es részeket készítettem. A 8 kivágott lapból 5-5-öt 

véletlenszerűen kiválasztottam, majd 1 ml metanolban 10 percen keresztül szobahőmérsékleten 

ultrahangoztam. A metanolos extraktumból 1 µl-t injektáltam. 

7.6.3.2.2. Minimális érintkezési idő 

A minimális érintkezési idő meghatározásához D1 modellanyagot használtam. Ezen 

mérések kivitelezéséhez 0,5% (m/m) Tinuvin P-t és 0,5% (m/m) Irganox 3114-et tartalmazó 

HDPE-t használtam. A HDPE lapokat 2, 5, 10 perc, 0,5, 1, 2, 4, 6 és 8 óra elteltével távolítottam 

el. Minden érintkezési időhöz 5 párhuzamos minta tartozott. A minimális érintkezési idő 

meghatározásához félvariogramot használtam. 

7.6.3.2.3. Tíz napos kioldódások kísérletek 

Megvizsgáltam a kioldódást az élelmiszer-utánzó D1 modellanyagban, majd 1,5 és  

3,5%-os tejekben, hogy összehasonlíthassam a migrációt a modellanyagban és az 

élelmiszerben.  

Először 30-30 db 0,5% (m/m)-ban Tinuvin P-t vagy Irganox 3114-et tartalmazó HDPE 

lapokat tettem különböző zsírtartalmú (1,5 és 3,5%-os) tejbe és modellanyagba. 10 napon 

keresztül minden nap 3-3 mintát dolgoztam fel tejek és modellanyag esetén, így képet 

kaphattam a vizsgált komponensek stabilitásáról, a napok közötti szórásról valamint a 

különböző zsírtartalmú tejekben és a modellanyagban való kioldódásról. Az adatok 

korrelálatlanságát félvariogram alkalmazásával teszteltem. 

A kioldódást megvizsgáltam különböző koncentrációkban (0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5%, 

1%, 3%, 5% (m/m)) Tinuvin P-t és Irganox 3114-et tartalmazó HDPE lapokból különböző 

zsírtartalmú tejekben és a D1 modellanyagban. Ezen mérések kivitelezésénél szintén 3-3 

párhuzamos mintát készítettem, melyeket 10 napon keresztül tároltam. 

7.7. OLDHATÓSÁG VIZSGÁLAT MODELLANYAGOKBAN ÉS ÜDÍTŐKBEN 

7.7.1. Mérési módszer 

Az alkalmazott HPLC-MS módszer (átmenetek, forrásparaméterek, gradiens) 

megegyezik a tejekhez kifejlesztett módszerrel, amit a dolgozat második mellékletében (12.2. 

fejezet) foglalok össze. Az oldhatóság meghatározásánál minden injektált térfogat 1 µl volt. 
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7.7.2. Előkíséreltek 

Az oldhatósági problémák felvetődése miatt elvégeztem néhány előkísérletet. Ezek 

közül az egyik az volt, hogy HPLC-s fiolákba 10 µg/ml-es acetonos oldatból 50 µl-t tettem, 

majd Hamilton fecskendőt használva vízzel 1 ml-re kiegészítettem. A következő fiolákba is 

beletettem 50 µl-t a 10 µg/ml-es oldatból, azonban ezekhez sorra még 50, 100, 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 450 és 700 µl metanolt adtam, majd mindet 1 ml-re egészítettem ki vízzel. 

Minden ilyen mintából 5-5 párhuzamost készítettem elő és ezekből injektáltam. 

Az irodalmi előzmények és a kísérleteim eredményei alapján úgy döntöttem, hogy 

meghatározom az oldhatóságot a modellanyagokban illetve két üdítőben: gyümölcslében és 

kólában.  

7.7.3. Minta-előkészítés oldhatóság meghatározás során 

Az oldhatóságok meghatározása előtt megfelelő minta-előkészítési módszer 

kidolgozása volt szükséges. Az A, B, C és D1 modellanyagok – vizes, ecetsavas, etanolos – 

oldatok, melyek összetevőinek retenciója fordított fázisú oszlopokon csekély, így ezekre külön 

minta-előkészítést nem dolgoztam ki. D2 modellanyag (növényi olaj), illetve üdítők esetén 

számítani lehet koeluálódó vagy az ionforrást elszennyező vegyületekre. Ebből kifolyólag 

megfelelő minta-előkészítési módszert kellett kidolgoznom ezen három oldatra. 

A célkomponensek üdítőkből való meghatározása során a mintákat megszűrtem és 

lefioláztam. Mivel ezek az üdítők többnyire poláris komponenseket tartalmaznak, a zavaró 

komponensektől az oszlop után kötött szelepváltó segítségével szabadultam meg. A szelepváltó 

segítségével az első öt percben eluálódó anyagok nem a tömegspektrométerbe, hanem a kukába 

kerültek, majd öt perc után fordult a szelep és az oszlopról eluálódó folyadék az ionforrás felé 

haladt tovább. Ezen egyszerű szelepváltással elkerülhető volt az ionforrás szennyeződése. 

A D2 modellanyagban jelentős oldódásra számítottam, ezért minta-előkészítésként 

egyszerű hígítást alkalmaztam. A megfelelő hígítás meghatározásának érdekében 100-, 1000- 

és 10000-szeres hígításokat próbáltam ki. 

Az új típusú mintákra (olaj és üdítők) kidolgozott minta-előkészítési módszerek esetén 

is meghatároztam néhány analitikai teljesítményjellemzőt az eredmények megbízhatóságának 

ellenőrzésére. 

7.7.4. Analitikai teljesítményjellemzők 

Az oldhatóság meghatározása során a műanyag eszközökből kioldódó, az oldószerben 

jelenlevő komponensek torzíthatják a mérést, így ezek ellenőrzése szükséges. Az oldhatóság 

meghatározása során A, B, C és D1 modellanyagokat, valamint az üdítőket megszűrtem, így 
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szükséges volt a szűrőkön a visszanyerések vizsgálata is. Az üdítők és olaj esetén a koeluálódó 

komponensek miatt az ionforrásban mátrixhatás léphet fel, ami szintén befolyásolhatja a 

mérések torzítatlanságát. 

7.7.4.1. Szelektivitás 

A szelektivitás vizsgálat során A, B, C és D1 modellanyagokat szűrés után injektáltam, 

D2 modellanyagot acetonban 10-szeresére hígítva, a két üdítőt pedig szűrés után a 7.3.3-as 

fejezetben ismertetett szelepváltós módszert alkalmazva injektáltam. 

7.7.4.2. Kalibráció, kimutatási és meghatározási határ 

Az oldhatóságok meghatározása során a 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500 és  

1000 ng/ml-es kalibrációs pontokat készítettem acetonban. Az előkészített oldatokból 3-3-at 

injektáltam. A kapott pontokra, mint a tejeknél is, másodfokú görbét illesztettem. Az 

illeszkedést akkor tekintettem megfelelőnek, ha az R2 érték legalább 0,99 volt. Kimutatási 

határnak azt a koncentrációt adtam meg, ahol a jel/zaj viszony legalább 3/1 volt a standard 

oldatból injektálva. A módszer meghatározási határának azt a legkisebb koncentrációt 

nevezem, amivel a kalibrációs görbe összes pontja 80 és 120% közötti torzítatlansággal 

jellemezhető. 

7.7.4.3. Torzítatlanság  

Mivel a komponensek valószínűleg nem oldódnak jól a legtöbb modellanyagban és az 

üdítőkben ezért a torzítatlanság értékeket nem tudtam a vak minták adalékolásával ellenőrzi. A 

torzítatlanság meghatározásának céljából a módszert torzító egyes lépéseket (vak minták, 

szűrők, ionforrásban fellépő mátrixhatás) egyesével ellenőriztem. 

7.7.4.3.1. Szűrőtesztek 

A fecskendőszűrőkből és fecskendőkből történő kioldódás vizsgálatok után üveg-, 

A45/25, MCE, PDVF és teflon-szűrőket próbáltam ki 3-3 párhuzamossal. Ezen vizsgálatokhoz 

500 ng/ml-es acetonos oldatokat használtam. A szűretlen 500 ng/ml-es oldatot háromszor 

injektáltam, az így kapott csúcsterületeket átlagoltam, majd ezt az átlagot tekintettem 100%-

nak. Ehhez viszonyítva számoltam ki a relatív visszanyeréseket.  

7.7.4.3.2. Mátrixhatás vizsgálata 

A mátrixhatás vizsgálatához külső standardos és mátrix illesztett kalibráció során 

meghatározott kalibrációs egyenesek meredekségeit hasonlítottam össze az 5.6.1.-es fejezetben 

ismertetett 28. egyenlet alapján. A külső standardos kalibráció felvétele során 100, 300, 600 és 
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1000 ng/ml-es metanolos oldatokból háromszor 1 µl-t injektáltam. A mátrix illesztett 

kalibrációt injektor program segítségével végeztem. A kalibráció felvétele előtt adalékolatlan 

és a kimutatható mennyiségben a vizsgált komponenseket nem tartalmazó kóla és gyümölcslé 

mintákat megszűrtem 0,22 µm PVDF szűrőn, majd lefioláztam. D2 modellanyag esetén szintén 

vak olajat 100-, 1000- és 10000-szeres acetonos hígítás után lefioláztam. A mátrix illesztett 

kalibráció során 1 µl vak mintához hozzászívtam 1 µl-t az előbb ismertetett kalibrációs 

pontokból. Mindkét kalibráció esetén minden kalibrációs pontot háromszor injektáltam. 

7.7.5. Oldhatóság meghatározása szabvány szerinti és új módszerrel 

A szerves anyagok vízben való oldhatóságát leíró szabványt (MSZ 21485-3) részletesen 

az 5.8.1. fejezetben mutattam be. Ezen szabvány szerinti eljárás rendkívül idő- és eszközigényes 

feladat. 11 komponens 6 modellanyagban és két üdítőben való oldódásának meghatározása 

túlzottan sokáig tartott volna, ezért a szabványban leírt módszer módosítása, gyorsítása mellett 

döntöttem. Az általam továbbfejlesztett módszerrel és a szabványban ismertetet módszerrel 

meghatároztam a Tinuvin 327 oldhatóságát D1 modellanyagban. A modellanyag és 

tesztkomponens kiválasztásánál a fő szempont az volt, hogy a meghatározási határ feletti 

oldhatóságot tapasztaljak. 

A szabvány szerinti és a továbbfejlesztett módszerek eredményeinek 

összehasonlításához kétmintás t-próbát használtam. Az adatsorok normális eloszlását  

Shapiro-Wilk teszttel ellenőriztem. A t-próba elvégezése előtt F-próbával vizsgáltam, hogy az 

adatsorok varianciája 95%-os valószínűségi szinten szignifikánsan különbözik-e vagy sem. 

Ezen eredmény alapján döntöttem el, hogy az egyenlő, vagy az eltérő varianciákra vonatkozó 

t-próbát kell-e alkalmaznom. 

7.7.5.1. Szabványos módszer 

10-10 mg Tinuvin 327-et mértem be 9 db 40 ml-es, csavaros kupakos fiolába majd 

mindegyikhez hozzáadtam 10 ml D1 modellanyagot. A fiolákba keverőbabákat tettem, majd 

mindegyiket 30°C-os vízfürdőbe helyezetem. A vízfürdőben szintén egy keverőbaba volt és az 

egész rendszer egy fűthető mágneseses keverőn helyezkedett el. Három napon keresztül, napi 

háromszor mintavételeztem. A 30°C-os vízfürdőből kivett mintákat egy napig 25°C-os 

vízfürdőben ekvilibráltam. A fiolákat 2000 fordulat/percen 10 percen keresztül centrifugáltam, 

majd az oldat egy részét 0,22 µm PVDF szűrőn HPLC-s fiolába szűrtem.  
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7.7.5.2. Ultrahangos módszer 

Az oldódás gyorsításának érdekében a keverőbabás kevertetést ultrahang kádban történő 

ultrahangozásra cseréltem. A háromnapos naponkénti mintavételezést 25, 50 és 75 perces 

ultrahangozásra változtatattam. A szabvány 24 órás ekvilibrálási időt ír elő, mely szintén 

hosszúnak tűnt, ezért megvizsgáltam, hogy a kétórás ekvilibrálás elégséges-e.  

Az ultrahangos módszer alkalmazása során csavaros kupakos fiolába 10 mg anyagot 

mértem be, majd 10 ml modellanyagot adtam hozzá. Modellanyagonként és komponensenként 

3-3 csavaros kupakos fiolát készítettem majd helyeztem ultrahang kádba. 25, 50 és 75 perc 

elteltével kivettem egyet-egyet. Ez alól kivétel volt a Tinuvin 327 D1 modellanyagban való 

oldhatóságának meghatározása, mely során a jobb statisztikai összevethetőség érdekében 

háromszor három párhuzamossal dolgoztam. A csavaros kupakos fiolákat ezután 2 órára  

25°C-os vízfürdőbe helyeztem. Az egyensúly beállta után A, B, C, D1 modellanyagok és üdítők 

esetén az oldatot 2000 fordulat/percen 10 percen keresztül centrifugáltam. Ezt követően az 

oldatból 1-2 ml-t PVDF szűrőn HPLC-s fiolába szűrtem, majd ebből injektáltam. 

D2 modellanyagban a komponensek szemmel láthatólag feloldódtak, ezért ezeket a 

mintákat nem centrifugáltam és nem szűrtem meg. Mivel az oldatok túl tömények voltak a 

kalibrációs tartományhoz ezért azokat a tízezerszeresükre higítottam. Üveg Hamilton 

fecskendővel 100 µl-t 10 ml-es mérőlombikba tettem, majd acetonnal jelre töltöttem. A 

Hamilton fecskendőt a pontos térfogat kimérésére, és a műanyagokból kioldódó vegyületek 

szennyezésének elkerülésének végett használtam. A fecskendőt az olajba merülés után, a 

mérőlombikba merülés előtt kívülről gondosan megtisztítottam. Az elegy homogenizálása után 

ismét egy százszoros hígítást végeztem ugyanígy. Az olajok hígítása és a pontos térfogatok 

bemérése az olaj viszkozitása miatt rendkívüli figyelmet és türelmet igényelt.  

7.7.6. Oldhatóság meghatározása modelloldatokban és üdítőkben 

A két módszer összehasonlítása után az előző (7.7.5.2.) fejezetben ismertetett 

ultrahangos módszerrel végeztem az oldhatóságok meghatározást A, B, C, D1 és D2 

modellanyagban, illetve üdítőkben minden komponens esetén. Hasonlóan a szabvány 

előírásához, azon komponensek esetén, ahol növekvő tendenciát tapasztaltam, elvégeztem az 

oldhatóság vizsgálatot hosszabb ultrahangozással is. Azon méréseknél, ahol a mért jelintenzitás 

nagyobb volt, mint a kalibráció legmagasabb pontján tapasztalt, a mintát acetonnal a kalibrációs 

tartományba higítottam. 

Az üdítők és a rájuk vonatkozó modellanyagoknál tapasztalt koncentrációk közti 

különbséget kétmintás t-próbával ellenőriztem. A t-próba elvégzése előtt az adatsorok normális 
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eloszlását Shapiro-Wilk teszttel ellenőriztem. Ezt követően egy F-próbával megnéztem, hogy 

az adatsorok varianciája különbözik-e. Az F-próba alapján egyenlő vagy eltérő varianciákra 

vonatkozó t-próbát végeztem. 
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8. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

8.1. KROMATOGRÁFIÁS ÉS TÖMEGSPEKTROMETRIÁS EREDMÉNYEK 

8.1.1. A tömegspektrumokból levonható következtetések és az MRM átmenetek 

beállításának eredményei  

Az optimális ionizációs mód kiválasztásához, az első tömegspektrumok felvételéhez 

ESI és APCI ionforrásokat próbáltam ki pozitív és negatív ionizációs módot alkalmazva. 

Negatív ionizációs módot használva az azonos töménységű oldatokból általában kisebb 

intenzitást tapasztaltam, mint pozitív mód esetén. Negatív módban akár ESI, akár APCI forrást 

alkalmazva egyes komponensek alig, vagy egyáltalán nem látszódtak.  

Pozitív ionizációs módot alkalmazva ESI ionforrás esetén minden komponens kielégítő 

intenzitással látszódott. A legkisebb intenzitásokat Tinuvin P, Tinuvin 326 és Tinuvin 327 

esetén tapasztaltam. A Tinuvin 326 és a Tinuvin 327 molekulák egy-egy klóratomot 

tartalmaznak, amik jól látszódtak a tömegspektrumokon. ESI pozitív ionizációs módot 

használva először az Irganox 3114-nél tapasztaltam, hogy bár az általam összeállított rendszer 

nem tartalmazott hozzáadott NH4
+-, Na+- vagy K+- ionokat, ezen adduktok intenzitása mégis 

nagyobb volt a protonált kvázimolekulaion intenzitásánál (5. ábra.). Hasonló jelenség volt 

megfigyelhető az Irganox 3790 és az Irganox 1010 esetén is. 

 

5. ábra – Irganox 3114 SCAN tömegspektruma. 
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APCI ionforrást pozitív módban használva szintén minden vegyületre értékelhető 

tömegspektrumot kaptam. Ennél az ionizációs módnál is az Irganox 3114, az Irganox 3790 és 

az Irganox 1010 esetén az ammóniás addukt intenzívebb jelet produkált, mint a protonált 

kvázimolekulaion. A Tinuvin P, a Tinuvin 326 és a Tinuvin 327 vegyületek esetén nagyobb 

jelintenzitásokat kaptam az azonos koncentrációjú oldatokból, mint ESI pozitív módban. 

Azonban egyes vegyületek esetén (pl.: az Irganox 565, az Irgafos 168, az Irganox 3114) a mért 

intenzitások lényegesen kisebbek voltak, mint ESI forrást használva. Mivel ezen adatok alapján 

nem tudtam egyértelműen eldönteni, hogy melyik ionforrás produkál intenzívebb jeleket, ezért 

úgy döntöttem, hogy mindkét forrásra megkeresem a jelintenzitás szempontjából legjobb 

eluenst, illetve külön-külön beállítom az ionforrások paramétereit. 

Az MRM átmenetek optimálását ESI pozitív módban végeztem. Ezen optimálást a 

protonált kvázimolekulaionokra végeztem el, kivéve az Irganox 3114, az Irganox 3790 és az 

Irganox 1010 esetén, melyeknél az ammóniás adduktra csináltam meg. Azon vegyületeknél, 

amelyek tartalmaztak klóratomokat (Tinuvin 326 és Tinuvin 327) az optimálást az intenzívebb, 

a 35-ös klórt tartalmazó ionra végeztem el.  

Az MRM átmeneteket beállítása egyszerűen és gyorsan elvégezhető a beépített 

fecskendőpumpa és az Analyst program segítségével. Az optimális feszültségek és az ütközési 

energia meghatározása minden vizsgált átmenet esetén a 6. ábrához hasonló görbéket kaptam.  

 

6. ábra – Ütközési energia optimálása a Tinuvin P négy MRM átmenetére. 
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A szoftver az optimálás során rögzítette a legintenzívebb jelhez tartozó feszültség- és 

ütközési energia értéket majd ezeket egy adatfájlba gyűjtötte. Ezen értékeket a 7. táblázatban 

foglalom össze komponensenként két-két átmenettel. Az egyes MRM átmenetek követési idejét 

25 ms-ra állítottam. 
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7. táblázat – A célvegyületek anyaionjainak szerkezete és az MRM átmenetek. 

Név 
Anyaion 

DP (V) FP (V) EP (V) CEP (V) 

Leány- 

ion 

(m/z) 

CE (eV) CXP (V) 

szerkezet m/z 

Cyasorb UV-1164 (M+H)+ 510,2 106 350 12 18 
136,1 59 4 

132,2 59 4 

Irgafos 168 (M+H)+ 647,4 111 360 12 20 
147,2 69 6 

235,0 79 12 

Irganox 1010 (M+NH4)
+ 1195,0 111 280 12 60 

219,0 117 8 

163,0 121 8 

Irganox 3114 (M+NH4)
+ 801,5 51 370 11 80 

219,2 51 8 

203,2 111 6 

Irganox 3790 (M+NH4)
+ 717,2 51 370 9 34 

191,2 37 8 

135,2 81 4 

Irganox 565 (M+H)+ 589,3 146 310 11 22 
250,1 69 6 

57,1 101 4 

Tinuvin 1577 (M+H)+ 426,2 131 230 11 18 
104,2 63 2 

136,0 55 4 

Tinuvin 234 (M+H)+ 448,2 41 370 11 18 
91,2 77 2 

119,1 51 4 

Tinuvin 326 (M+H)+ 316,0 41 350 11 12 
260,0 31 6 

105,0 59 2 

Tinuvin 327 (M+H)+ 358,0 66 340 11 14 
57,2 51 4 

302,3 31 10 

Tinuvin P (M+H)+ 226,0 41 370 10 14 
120,1 27 4 

107,1 29 4 
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Az MRM átmenetek beállítása után izokratikus módszert használva beállítottam a 

forrásparamétereket, melyek eredményeit a 8. táblázatban foglaltam össze. 

 

8. táblázat – Az izokratikus módszerrel beállított átmeneti forrásparaméterek. 

  ESI APCI 

GS1/psi 20 40 

GS2 /psi 50 60 

TEM /°C 550 550 

IS /V ill. NC /µA  5500 6 

CUR /psi 10 15 

8.1.2. Eluenstesztek eredményei 

Az eluenstesztek során már a savas acetonitriles eluensnél látszott, hogy egyes 

komponensek erőteljesen kötődnek az oszlopokhoz. Az Irganox 565 és a Cyasorb-UV 1164 

acetonitriles eluenst alkalmazva nem eluálódott le a mérési időn belül a GL Sciences 

InertSustain C18, a YMC-UltraHT Hydrosphere C18 és a YMC Triart C18 oszlopokról. A 

Kinetex C18-ról csak az Irganox 565 nem eluálódott le a mérési időn belül. A többi kipróbált 

oszlopról (Phenomenex Synergi 4u Polar-RP 80A, Thermo Hypersil Gold C18 és Kinetex PFP) 

minden komponens a mérési időn belül eluálódott. Ugyanakkor az utóbb felsorolt oszlopokon 

az utolsó komponensek esetében jelentős csúcsszélesedést tapasztaltam. Ez alól kivétel volt a 

Kinetex PFP fázis. Ezen az oszlopon gyengébb eluenst, metanolt használva is 24 percen belül 

eluálódtak a célvegyületek. Acetonitril helyett metanolt alkalmazva a mérési idők hosszabbak, 

továbbá a rendszeren a növekvő viszkozitás miatt nagyobb nyomásesés tapasztalható. 

Ugyanakkor a metanol, mint szerves módosító tömegspektrometriás szempontból 

előnyösebbnek bizonyult az acetonitrilnél. Metanolt használva a komponensek jelentős 

részénél számottevő intenzitásnövekedés volt tapasztalható a detektorban, így az optimált 

módszer során metanolt használtam szerves módosítóként.  

A kezdeti eluenstesztek elvégzése után a rövidebb retenciós idők, valamint a keskeny 

és szimmetrikus csúcsalak miatt a további méréséket a Kinetex PFP oszlopon végeztem. Ezen 

kísérletek elvégzése után kiderült, hogy az elérhető legkisebb kimutatási határ szempontjából 

ESI ionforrás esetén a Tinuvin P, a Tinuvin 326 és a Tinuvin 327 a kritikus komponensek. A 

további optimálások során ezért ezen három komponens nagyobb hangsúlyt kapott. A gyorsabb 

mérések végett némiképpen rövidítettem a Kinetex PFP-n alkalmazott metanolos gradiensen, 

melyet a dolgozat 7.4.2.-es fejezetének 6. táblázatában foglalok össze. 
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Az eluens pH-ját csökkentve nagyobb beütésszámokat tapasztaltam (7. ábra). A 

legnagyobb jelnövekedés a Tinuvin 1577 esetén volt, melynél 3,9-szeres intenzitásnövekedést 

figyeltem meg. A legkisebb jelnövekedés a Tinuvin P esetén volt, melynél 1,1-szeresére 

növekedett az intenzitás. Ezen eredmények alapján a savasabb eluens használta célszerűbb. 

 

7. ábra – Az eluensek pH-jának hatása az intenzitásra ESI pozitív ionizációs mód esetén. A 

hibasávok az átlag beütésekre illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

A következő lépés a mozgófázis ammóniumion koncentrációjának optimálása volt. 

Ezen puffer alkalmazása az Irganox 3114, az Irganox 3790 és az Irganox 1010 érzékeny és 

reprodukálható detektálása során nélkülözetlen, hiszen a három komponens anyaionját nem 

protonált, hanem ammóniás addukt formájában határoztam meg. A puffer koncentrációjának 

növelése azonban jelentős intenzitás csökkenést okozott a három kritikus komponensre 

(Tinuvin P, Tinuvin 326, Tinuvin 327) nézve. Mivel az Irganox 3114, az Irganox 3790 és az 

Irganox 1010 ammóniás addukttal képzett ionjai már 1 mmol/l koncentráció mellett is kellően 

intenzív jeleket adtak, ezért ezen alacsony puffer koncentráció mellett döntöttem. 

Mindezek alapján ESI pozitív ionizációs módot használva 1 mmol/l pH 2,8-as 

ammónium-formiát (pH hangyasavval állítva) vizes eluens mellé 0,1% (V/V) hangyasavat 

tartalmazó metanolos eluenst választottam. Ezzel a módszerrel felvett kromatogram a 8. ábrán 

látható. 
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8. ábra – ESI pozitív ionizációs móddal felvett MRM kromatogram (Kinetex PFP oszlop,  

500 ng/ml). 

APCI ionforrást használva is megvizsgáltam a só, a pH és a szerves módosító hatását a 

jelintenzitásokra. Szerves módosítóként metanolt használva a polárisabb komponensekre 

(Tinuvin P, Tinuvin 326 és Tinuvin 327) jelentős intenzitásnövekedést tapasztaltam. Ezen 

vegyületek esetén több mint 25-szörösére növekedtek a mért intenzitások. A Tinuvin 1577-et 

leszámítva az összes komponens esetén jelnövekedést tapasztaltam metanolos eluens esetén. 

Tinuvin 1577 esetén metanolt használva a jel 0,9 részére csökkent, ami nem számottevő. A 

kapott eredményeket a 9. ábrán szemléltetem. A további APCI ionforrást használó 

kísérleteimnél metanolos eluenst használtam. 
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9. ábra – Szerves eluens hatása az intenzitásra APCI pozitív ionizációs mód esetén. A 

hibasávok az átlag beütésekre illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

Savasabb eluenst használva a komponensek intenzitása nem, vagy alig változott. Ezek 

alapján APCI forrást használva ezen komponensek esetén az eluens pH-jának csekély a 

jelentősége. Később az APCI módszernél pH 2,8-as eluenseket használtam, mert ilyen eluensek 

álltak rendelkezésemre többek között az ESI módszer miatt.  

Az optimális puffer mennyiségének meghatározása során a 10. ábrán látható 

eredményeket kaptam. 
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10. ábra – Vizes eluens sókoncentrációjának hatása az intenzitásra APCI pozitív ionizációs 

mód esetén. A hibasávok az átlag beütésekre illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

A 20 és az 50 mmol/l-es eluensek esetén tapasztalt intenzitások jellemzően vagy közel 

azonosak vagy az 50 mmol/l-es ammónium-formiát puffer esetén kissé alacsonyabbak voltak. 

Az alacsonyabb sókoncentráció a három legpolárisabb komponensnek (Tinuvin P, Tinuvin 326 

és Tinuvin 327) kedvezett. Ugyanakkor 1 mmol/l sókoncentráció mellett az Irganox 1010, az 

Irganox 3114 és az Irganox 3790 intenzitása csökkent. Azért, hogy az összes komponenst 

megfelelő jelintenzitással tudjam mérni, a 20 mmol/l-es ammónium-formiát mellett döntöttem. 

Mindezek alapján tehát az APCI ionforráshoz 2,80-as pH-jú 20 mmol/l-es ammónium-

formiát (pH hangyasavval állítva) Direct Q-ban feloldott oldata és 0,1% (V/V) hangyasavat 

tartalmazó metanol eluensek mellett döntöttem.  

A megfelelő eluensrendszerek kiválasztása után az ionforrások paramétereit a Kinetex 

PFP oszlopon beállított gradienssel optimáltam, melynek eredményeit a 9. táblázatban mutatom 

be.  
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9. táblázat – Optimális forrásparaméterek ESI és APCI ionforrások esetén. 

 ESI APCI 

GS1/psi 40 40 

GS2 /psi 60 60 

TEM /°C 550 550 

IS /V ill. NC /µA 4500 6 

CUR /psi 10 15 

 

Az optimált értékekkel a rendelkezésemre álló két ionforrás esetén tapasztalt 

beütésszámokat a 11. ábrán hasonlítom össze. 

 

11. ábra – A célkomponensek intenzitásai ESI pozitív és APCI pozitív ionforrást 

használva. A hibasávok az átlag beütésekre illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

 

ESI ionizációs módszert használva a tizenegyből nyolc komponens esetén tapasztaltam 

nagyobb beütésszámokat, mint APCI-t alkalmazva. APCI-t használva, az ESI-nél kritikusnak 

tekintett Tinuvin P, Tinuvin 326 és Tinuvin 327 esetén tapasztaltam nagyobb intenzitásokat. 

Egyes komponensek esetén (Tinuvin 1577, Irgafos 168) APCI ionforrást használva a mért jel 

túlságosan alacsonynak bizonyult. ESI ionforrás esetén az összes komponensre legalább 105 

körüli intenzitás értéket tapasztaltam. Mivel a komponenseket élelmiszerekben várhatóan 
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rendkívül alacsony koncentrációszinten kell meghatározni, ezért az ESI ionforrás használatát 

előnyösebbnek ítéltem meg. A továbbiakban ESI ionforrást használtam. 

8.2. ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK, ANYAGOK ÉS RENDSZERVAKOK 

CÉLKOMPONENS TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA 

Általában elmondható, hogy a felhasznált vegyszerekben és a legtöbb eszközből nem 

oldódott ki kimutatható mennyiségben az általam vizsgált komponensek közül egyik sem. 

Egyedül a centrifugacsöveknél (ötből kettőnél) tapasztaltam Tinuvin 234, Cyasorb UV-1164, 

Irganox 3114 és Irganox 3790 kioldódását. 

A rendszervakok az esetek többségében negatívak voltak. A vegyszerek, különösképpen 

a szerves oldószerek mérések előtti ellenőrzésére minden esetben szükség volt, ugyanis egyes 

tetrahidrofuránok, így a Molar-tól vásárolt is, Irganox 1010-et tartalmaztak. A biztonság 

kedvért kutatásaim során végig rendszeresen rendszervakokkal és a lehető legkevesebb 

műanyaggal dolgoztam. 

8.3. KIOLDÓDÁS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

8.3.1. Módszerfejlesztés tejminták előkészítéséhez 

Az alacsony hőmérsékletű tisztítással kombinált folyadék-folyadék extrakció során 

kipróbált oldószerekkel az összes komponens és oldószer kombinációnál legalább 50%-os 

visszanyeréseket tapasztaltam a szerves fázisokban. A tapasztalt visszanyerés értékeket a 12. 

ábrán mutatom be.  
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12. ábra – Visszanyerések különböző szerves oldószerekkel 1,5% zsírtartalmú tejből 

alacsony hőmérsékletű tisztítással kombinált folyadék-folyadék extrakció során. A hibasávok 

az átlagos visszanyerésekre illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

 

A legalacsonyabb visszanyeréseket acetonitrillel és 2-propanollal tapasztaltam. A többi 

oldószerrel (acetonnal, etil-acetáttal, tetrahidrofuránnal) jó visszanyerés érhető el a legtöbb 

komponensre. Acetont használva a visszanyerések 87% felettiek voltak, kivéve az Irganox 565-

re (68%) és a Tinuvin 1577-re (77%). Etil-acetáttal a visszanyerések 80% felettiek voltak, 

kivéve a Tinuvin 234-re (72%) és a Tinuvin P-re (71%). Tetrahidrofuránt használva az összes 

komponens esetén legalább 82%-os visszanyerést tapasztaltam, ezért a további kísérletek során 

tetrahidrofuránt használtam az extrakcióhoz.  

Az extrakcióhoz szükséges tetrahidrofurán mennyiségét 2, 5 és 10 ml-rel vizsgáltam. 

Már 2 ml extrahálószerrel is jó visszanyeréseket értem el a legtöbb komponensre (13. ábra). A 

Tinuvin 234-et leszámítva 80% feletti visszanyerés értékeket mértem. Növelve az extrahálószer 

térfogatát 5 ml-re a visszanyerések növekedését tapasztaltam Tinuvin 234, Cyasorb-UV 1164, 

Irganox 3114, Irganox 1010, Irganox 565 és Irganox 3790 esetén. Az összes komponensre 

nézve az átlagos visszanyerés 92% volt. 10 ml tetrahidrofuránt használva átlagosan 94%-os 

visszanyerést tapasztaltam. Ez a 2%-os visszanyerés növekedés véleményem szerint nem 

annyira nagy, hogy emiatt kétszer annyi oldószert lenne érdemes használni mintánként. A 
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megnövelt oldószer térfogat nemcsak a minta hígulását idézné elő, de környezettudatosság és 

költséghatékonyság szempontjából sem előnyös. 

 

13. ábra – Visszanyerések különböző térfogatú tetrahidrofuránnal 1,5% zsírtartalmú tejből 

alacsony hőmérsékletű tisztítással kombinált folyadék-folyadék extrakció során. A hibasávok 

az átlag visszanyerésekre illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

Mivel az általam vizsgált komponensek számos funkciós csoportot tartalmaznak, ezért 

az extrakció során a pH finomhangolására volt szükség. A vizes acetonitriles kísérletek során 

pH állítás nélkül tapasztaltam a legalacsonyabb visszanyeréseket. Az Irganox 3790-nek, az 

Irganox 3114-nek és a Tinuvin 326-nak savas körülmények között volt a legjobb a 

visszanyerése. Savas pH-n az Irganox 565-nek, a Cyasorb UV-1164-nek és az Irgafos 168-nak 

kisebbek voltak a visszanyerés értékeik, mint 70%. Ammónia oldatot használva minden 

komponens esetén legalább 75% visszanyeréseket tapasztaltam. Mivel az enyhén lúgos pH-n 

jó visszanyerés értékeket kaptam, ezért megvizsgáltam különböző töménységű  

NaOH-oldatokkal is, hogy alakulnak a visszanyerések. Ezen eredményeket a 14. ábrán mutatom 

be. 
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14. ábra – Visszanyerések különböző koncentrációjú, de azonos térfogatú NaOH-oldattal 

adalékolt 1,5% zsírtartalmú tejből tetrahidrofuránnal alacsony hőmérsékletű tisztítással 

kombinált folyadék-folyadék extrakció során. A hibasávok az átlag visszanyerésekre illesztett 

standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

Túl sok illetve túl kevés NaOH esetén egyes komponensek visszanyerése 80% alatt volt. 

50 µl 2 mol/l NaOH-oldatot adva a tejhez a Tinuvin 234 esetén a visszanyerés 77%,  

50 µl 2·10-4 mol/l NaOH oldattal az Irgafos 168 esetén a visszanyerés 73% volt. A közepes 

töménységű 2·10-2 mol/l NaOH-ból 50 µl-t a tejhez hozzáadva minden komponens esetén 

legalább 84%-os visszanyerést tapasztaltam. A továbbiakban 2·10-2 mol/l NaOH-oldatot 

használtam a pH állításához. 

Az eredmények alapján az optimált módszer esetén a tejhez 50 µl 2·10-2 mol/l NaOH-

oldatot adva 5 ml tetrahidrofuránnal végeztem el az extrakciót. 

8.3.1.1. Ionforrásban fellépő mátrixhatás tejminták esetén 

A mérési eredmények torzulását okozó ionforrásban fellépő mátrixhatást szintén 

megvizsgáltam. Az 1, 2 és 5 µl injektált térfogatnál tapasztalt mátrixhatásokat az 15. ábrán 

szemléltetem. 
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15. ábra – Mátrixhatás különböző injektált térfogatoknál 1,5% zsírtartalmú tejből 

tetrahidrofuránnal alacsony hőmérsékletű tisztítással kombinált folyadék-folyadék extrakció 

során. A hibasávok az átlag mátrixhatásokra illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

Jelentős ionerősítést tapasztaltam az Irganox 565, a Cyasorb UV-1164 és a Tinuvin 1577 

esetén. A Tinuvin 234-nél ezzel szemben ionelnyomást mértem. 1 µl injektált térfogat esetén 

az ionerősítés a Tinuvin 1577-nél 116%-re, az Irganox 565-nél 135%-ra, a Cyasorb UV-1164 

esetén pedig 111%-ra csökkent. A többi komponens esetén, így a Tinuvin 234 esetén is, 1 µl 

térfogatot injektálva nem lépett fel a forrásban jelentős mátrixhatás. Ezért a külső standardos 

kalibráció esetén 1 µl-es injektált térfogattal dolgoztam. 

8.3.2. Validálási eredmények  

A validálás első lépése a módszer szelektivitásának ellenőrzése volt. Az eredmények 

alapján az általam kidolgozott módszer szelektív, mivel az MRM kromatogramokon a vizsgált 

komponensek retenciós idejénél nem volt zavaró jel.  

8.3.2.1. Külső standardos kalibráció  

A külső standardos kalibráció esetén kapott eredményeket a 10. táblázatban foglalom 

össze. Az alkalmazott másodfokú kalibrációs görbék jól illeszkedtek a pontokra. A legrosszabb 

illeszkedést az Irganox 565 esetén tapasztaltam, ennek R2 értéke 0,9904-nek adódott. A 
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kimutatási határok 5 és 25 µg/kg között változtak. Ezen kimutatási határok minden komponens 

esetén legalább egy nagyságrenddel az előírt SKH alatt vannak (a komponensek SKH értékeit 

a dolgozat 5.4.-es fejezetében található 4. táblázatban mutattam be). A torzítatlanság- és 

precizitás értékekre a tejek zsírtartalma nem gyakorolt hatást, így a módszer robusztusnak 

mondható.  

Tinuvin P, Tinuvin 326, Irganox 3114, Irganox 3790 és Tinuvin 234 esetén mindkét 

zsírtartalmú tejnél mindkét koncentrációszinten 89 és 100% közötti torzítatlanság értékeket 

kaptam. Ezen komponenseknél a Tinuvin 234-nek volt a legnagyobb az RSD% értéke (13%). 

Tinuvin 327 esetén 75% és 81% közötti torzítatlanság értékeket kaptam 10-12%-os RSD% 

értékekkel. Irganox 565, Cyasorb UV-1164, Tinuvin 1577 és Irganox 1010 estén a 

torzítatlanság értékek nagyobbak voltak 110%-nál az ionforrásban fellépő ionerősítés miatt. 

Irgafos 168 esetén, valószínűleg az ionelnyomás miatt, a torzítatlanság értékek alacsonyabbak 

voltak 70%-nál. 

Ezen eredmények alapján a külső standardos kalibrációs módszert alkalmazva  

Irganox 565, Cyasorb UV-1164, Tinuvin 1577, Irganox 1010 és Irgafos 168 esetén a kapott 

koncentráció az ionforrásban fellépő mátrixhatás miatt pontatlan lehet. Ezen komponensek 

mennyiségi meghatározása esetén a külső standardos kalibráció csak egyfajta közelítő 

eredményt adhat, esetleg szűrővizsgálatként alkalmazható. Ugyanakkor a külső standardos 

módszer alkalmas Tinuvin P, Tinuvin 326, Irganox 3114, Irganox 3790 és Tinuvin 234 és 

esetleg Tinuvin 327 mennyiségi meghatározására tejekből. Ezen komponenseknél a módszerrel 

elért kimutatási határ három nagyságrenddel alacsonyabb, mint a 2011/10/EU által előírt  

SKH-ek. 
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10. táblázat – Validálási eredmények külső standardos kalibrációt alkalmazva. 

Komponens neve 

Torzítatlanság% (RSD%,n=3) 

R2 
LODa 

μg/kg 1,5% zsír 3,5% zsír 

500 μg/kg 5 mg/kg 500 μg/kg 5 mg/kg 

Cyasorb UV-1164 125 (8) 148 (16) 117 (9) 152 (17) 0,9972 2,5 

Irgafos 168 64 (4) 67 (5) 67 (7) 68 (12) 0,9974 5 

Irganox 1010 100 (9) 114 (12) 113 (7) 126 (7) 0,9926 5 

Irganox 3114 98 (11) 97 (8) 96 (12) 94 (10) 0,992 2,5 

Irganox 3790 100 (5) 95 (5) 96 (4) 96 (4) 0,9982 2,5 

Irganox 565 133(6) 127 (9) 129 (12) 127 (10) 0,9904 2,5 

Tinuvin 1577 129 (7) 136 (11) 135 (14) 118 (16) 0,9942 5 

Tinuvin 234 90 (8) 91 (8) 89 (13) 94 (7) 0,9928 2,5 

Tinuvin 326 97 (3) 92 (7) 98 (5) 95 (9) 0,9972 25 

Tinuvin 327 80 (12) 75 (9) 81 (12) 78 (10) 0,9966 25 

Tinuvin P 97 (1) 97 (5) 94 (3) 95 (5) 0,9986 25 
a LOD tejre megadva 

8.3.2.2. Mátrix illesztett kalibráció 

A külső standardos kalibráció, valószínűleg a forrásban lejátszódó mátrixhatás miatt 

nem volt minden komponensre sikeres, ezért másik kalibrációs módszer alkalmazását 

próbáltam ki.  

Az általam vizsgált vegyületekre jelen pillanatban nincs kereskedelmi forgalomban 

elérhető izotópjelzett vegyület, ezért a belső standardos kalibrációt elvetettem. Mivel könnyű a 

vizsgált komponenseket nem tartalmazó tejet beszerezni, és valószínűleg az egyes zsírtartalmú 

tejek között nincs nagy hatás a módszer torzítatlanságára ezért célszerűnek tartottam mátrix 

illesztett kalibrációval is validálni a módszert, majd más zsírtartalmú tejjel a módszer 

robusztusságát ellenőrizni. 

A mátrix illesztett kalibráció során kapott eredményeket a 11. táblázatban foglalom 

össze. 
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11. – táblázat Validálási eredmények mátrix illesztett kalibrációt alkalmazva. 

Komponens 

Torzítatlanság% (RSD%,n=3) 

R2 
LODa 

μg/kg 
1,5% zsír 3,5% zsír 

25 

μg/kg 

100 

μg/kg 

500 

μg/kg 
1 mg/kg 2,5 mg/kg 

100 

μg/kg 
1 mg/kg 

Cyasorb UV-1164 93 (3) 98 (6) 102 (7) 99 (4) 100 (3) 82 (4) 93 (2) 0,9988 0,25 

Irgafos 168 95 (3) 103 (2) 99 (8) 100 (2) 100 (2) 92 (0,4) 100 (1) 0,9992 2,5 

Irganox 1010 100 (7) 96 (11) 100 (13) 100 (4) 100 (6) 98 (2) 99 (5) 0,9958 0,25 

Irganox 3114 109 (3) 106 (8) 95 (11) 102 (10) 100 (9) 108 (12) 92 (12) 0,9914 0,5 

Irganox 3790 108 (6) 109 (11) 94 (13) 102 (4) 100 (2) 92 (12) 87 (7) 0,998 0,5 

Irganox 565 107 (1) 104 (2) 96 (5) 101 (4) 100 (3) 93 (2) 95 (3) 0,999 0,25 

Tinuvin 1577 94 (5) 100 (3) 102 (1) 99 (9) 100 (4) 91 (2) 101 (2) 0,9978 0,25 

Tinuvin 234 95 (2) 102 (8) 98 (2) 101 (3) 100 (3) 100 (4) 100 (3) 0,9992 0,25 

Tinuvin 326 97 (8) 101 (1) 100 (3) 100 (4) 100 (3) 87 (12) 101 (3) 0,999 2,5 

Tinuvin 327 103 (2) 101 (4) 99 (5) 100 (4) 100 (2) 107 (2) 102 (1) 0,999 10 

Tinuvin P 95 (11) 97 (3) 98 (4) 101 (5) 100 (5) 94 (6) 101 (4) 0,998 2,5 
a LOD tejre megadva
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A mátrix illesztett kalibráció során illesztett görbék is jól illeszkedtek a kalibrációs 

pontokra. Ennél a kalibrációnál a legkisebb R2 értéket az Irganox 3114 esetén kaptam, ami 

0,9914 volt. A kalibráció típusából adódóan a kalibrációs pontokat ugyanannyira terheli a 

mátrixhatás, mint a mintákat, ezért 1 µl helyett 5 µl-t injektáltam. A nagyobb injektált 

térfogatnak, és a fellépő ionerősítésnek köszönhetően csökkentek a kimutatási határok a külső 

standardos kalibrációhoz képest. 

Mátrix illesztett kalibrációt alkalmazva az összes komponensre minden 

koncentrációszinten kiváló torzítatlanság- (93-109% között) és precizitás értékeket 

(RSD%<13%) kaptam. 3,5% zsírtartalmú tejet vizsgálva a torzítatlanság értékek 82 és 108% 

közöttiek voltak, míg az RSD% 12%-nál alacsonyabb volt. Ezen eredmények alapján a módszer 

ebből a szempontból robusztusnak tekinthető. A mátrix illesztett kalibráció bár időigényesebb, 

mint a külső standardos kalibráció, mégis ezzel a módszerrel az összes komponens estén 

megfelelő torzítatlanság- és precizitás értékeket, illetve alacsonyabb kimutatási határokat 

kaptam. Tehát ha az összes komponens mennyiségi meghatározása, és alacsony kimutatási 

határ elérése a cél, akkor célszerűbb ezt a módszert, és nem a külső standardos kalibrációt 

alkalmazni.  

8.3.3. Kioldódás vizsgálatok eredményei 

8.3.3.1. Homogenitásvizsgálat 

Az általam készített HDPE lapok homogenitásvizsgálata során az egyes pozícióknál 

tapasztalt átlagos területeket és RSD%-kat a 12. táblázatban foglalom össze.  

 

12. táblázat – A homogenitásvizsgálat során tapasztalt területek és RSD%-ok. 

  Tinuvin P Irganox 3114 

  

Átlagos terület / 

beütés per 

másodperc 

RSD% 

(n=5) 

Átlagos terület 

/ beütés per 

másodperc 

RSD% 

(n=5) 

bal felső 424600 12 21980 17 

jobb felső 414200 6 13740 8 

középről 392800 11 13400 20 

bal alsó 452000 6 20000 26 

jobb alsó 489400 14 24820 19 

összes mért érték 434600 12 18788 31 

 

Tinuvin P esetén az összes területből számolt RSD% 12%, míg Irganox 3114 esetén 

31% volt. A kapott területek és RSD% értékekből az látszik, hogy kisebb beütésszámoknál, 
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mint az Irganox 3114 esetén, a tapasztalt RSD% értékek nagyobbak. Ez valószínűleg azzal 

magyarázható, hogy a kisebb jel miatt nagyobb a mérés vagy a kiértékelés során az integrálás 

bizonytalansága. A szórásértéknél közrejátszik, hogy nehéz pontosan és megismételhetően  

1 × 1 cm-es lapokat kivágni, illetve, hogy a HPLC-MS mérések során az ionizáció 

megismételhetősége belső standard nélkül nem mindig kielégítő. Hasonló nagyságrendű 

területhez tartozó kalibrációs pont háromszori injektálása esetén Tinuvin P-nél 5%, míg  

Irganox 3114-nél 11% RSD-t tapasztaltam. 

A kapott értékek szórása viszonylag magas, így a további kísérleteimnél indokoltnak 

láttam több párhuzamos minta előkészítését.  

8.3.3.2. A minimális érintkezési idő meghatározása 

A minimális érintkezési idő meghatározása során az előkísérletekből az látszott, hogy 

kevesebb, mint egy nap elegendő az elégséges érintkezési idő eléréshez. A néhány perces illetve 

órás mintavételezéshez tartozó eredményeket Irganox 3114 esetén a 16. ábrán, Tinuvin P-nél a 

17. ábrán mutatom be. 

 

16. ábra – Kioldódási koncentrációk D1 modellanyagba az érintkezési idő függvényében 

Irganox 3114 esetén. A hibasávok az átlagos koncentrációkra illesztett standard deviációkat 

ábrázolják (n=5). 
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17. ábra – Kioldódási koncentrációk D1 modellanyagba az érintkezési idő függvényében 

Tinuvin P esetén. A hibasávok az átlagos koncentrációkra illesztett standard deviációkat 

ábrázolják (n=5). 

Az ábrákon látható, hogy egy gyors kioldódást követően a tapasztalt koncentrációk 

állandósulnak, értékük nem növekszik tovább. Ezen idő körülbelül egy óra a Tinuvin P esetén, 

azonban az Irganox 3114-nél ránézésére nehéz megmondani, hogy az adatok honnantól 

korrelálatlanok.  

A minimális érintkezési idő kvantitatív meghatározásához félvariogramot használtam, 

mely segítségével a növekvő, azaz felszálló ág könnyedén elkülöníthető a telítést elérő résztől. 

A félvariogram segítségével azonosítható az a hatásidő, mely idő után az adatok már 

korrelálatlanok. A modell illesztését követően a hatásidő Tinuvin P esetén 57 perc (18. ábra), 

míg Irganox 3114 esetén 23 percnek (19. ábra) adódott. Ez azt jelenti, hogy D1 modellanyaggal 

történő kioldódás vizsgálat során a mintát felesleges 10 napon keresztül a hűtőben tárolni, a 

mennyiségi meghatározást ezen két anyag esetén 1 óra érintkezés után már el lehet végezni. 
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18. ábra – Félvariogram Tinuvin P esetén a minimális érintkezési idő meghatározása során. 

 

 

19. ábra - Félvariogram Irganox 3114 esetén a minimális érintkezési idő meghatározása 

során. 
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8.3.3.3. Tíz napos kioldódás vizsgálatok 

A 10 napos kioldódásokat napi mintavételezéssel a 0,5% (m/m) adalékanyagot 

tartalmazó HDPE-vel kezdtem különböző zsírtartalmú tejek és modellanyag esetén. Az egyes 

eseteknél a napok között mért koncentrációértékek közel azonosak voltak.  

Példaként az Irganox 3114 3,5% zsírtartalmú tejbe való kioldódásnak naponkénti 

alakulását ábrázoltam a 20. ábrán. 

 

20. ábra – Kioldódási koncentrációk 3,5% zsírtartalmú tejbe az érintkezési idő függvényében 

Irganox 3114 esetén. A hibasávok az átlagos koncentrációkra illesztett standard deviációkat 

ábrázolják (n=5). 

Az adatok korrelálatlanságát félvariogrammal ellenőriztem. Az így kapott összes 

félvariogram röghatás típusú volt, azaz a felszálló ág hiányzott, a mért koncentrációértékek a 

szórásnégyzet körül helyezkedtek el. A 21. ábrán példaként egy ilyen félvariogram látható. A 

félvariogramok alapján a mért koncentrációk között korrelációt nem lehet felfedezni.  
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21. ábra – Félvariogram Tinuvin P esetén tíznapos kioldódás vizsgálat során. 

Az adatok korrelálatlanságából következik, hogy nemcsak a modellanyag, hanem a 

1,5 illetve 3,5% zsírtartalmú tejek esetén sem szükséges a 10 napos érintkezési időt kivárni. Az 

oldatban az egyensúlyi koncentráció kevesebb, mint egy nap alatt beáll. Ezen adatokból továbbá 

az is következik, hogy a vizsgált komponensek a mintákban 10 napon keresztül stabilak.  

Az átlagos kioldódott koncentrációk Tinuvin P esetén a 1,5%-os tejben 18 mg/kg, a 

3,5%-osban 39 mg/kg, míg az élelmiszer-utánzó modellanyagban 54 mg/kg voltak. Az RSD% 

értékek sorra 15%, 16% és 19% voltak. Irganox 3114 esetén a 1,5%-os tejben 0,0047 mg/kg, a 

3,5%-osban 0,0045 mg/kg, míg az élelmiszer-utánzó modellanyagban 0,039 mg/kg volt. Az 

RSD% értékek rendre 25%, 26% és 18% voltak. Ezen RSD% értékek elfogadhatóak annak 

tükrében, hogy a lapok homogenitásvizsgálata során is 10-30%, a validálás során pedig  

5-10-os RSD% értékeket tapasztaltam.  

Az adalékanyagokat különböző koncentrációban tartalmazó HDPE lapok esetén is 

megvizsgáltam a kioldódást. Az eredményeket a Tinuvin P esetében a 22. ábrán, az Irganox 

3114 esetében pedig a 23. ábrán mutatom be.  
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22. ábra – Kioldódási Tinuvin P koncentrációk különböző zsírtartalmú tejekbe és D1 

modellanyagba HDPE-ből a HDPE Tinuvin P tartalma függvényében. A hibasávok az átlagos 

koncentrációkra illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 

 

23. ábra – Kioldódási Irganox 3114 koncentrációk különböző zsírtartalmú tejekbe és D1 

modellanyagba HDPE-ből a HDPE Irganox 3114 tartalma függvényében. A hibasávok az 

átlagos koncentrációkra illesztett standard deviációkat ábrázolják (n=3). 
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Mindkét adalékanyag, illetve a tejminták és modellanyag esetén is hasonló eredményt 

kaptam. Azaz, egy gyorsan növekvő kioldódódási koncentráció után a mért értékek nem 

növekedtek tovább, hiába volt a vizsgált HDPE-ben több adalékanyag. Körülbelül 1% (m/m) 

adalékanyag tartalom felett nem növekedett a műanyagból kioldódott adalékanyag 

koncentrációja, az oldatok mintha telítődtek volna. Ez a telítődés valószínűleg annak 

köszönhető, hogy a komponensek nagy logP értékekkel rendelkeznek, így elértem a tejekben 

és a modellanyagban 5°C-on az adalékanyagok maximális oldhatóságát. Az 1, 3 és  

5% (m/m)-os HDPE-ből kioldódott átlagkoncentrációk Tinuvin P esetén 1,5%-os tejben 

41 mg/kg, 3,5%-os tejben 58 mg/kg, míg a modellanyagban 63 mg/kg volt. Ugyanezen értékek 

a lényegesen nagyobb logP-vel rendelkező Irganox 3114 esetén 1,5%-os tejben 0,010 mg/kg, 

3,5%-os tejben 0,011 mg/kg, míg a modellanyagban 0,046 mg/kg volt. A különböző 

zsírtartalmú tejek esetén tapasztalt eredmények között nincs nagy különbség, valószínűleg azért 

mert a két tejminta zsírtartalma sem olyan nagyon különböző. 

Mindkét adalékanyag esetén a modellanyagban nagyobb koncentrációkat mértem, mint 

a tejekben. Ez a koncentrációkülönbség Tinuvin P esetén csekély, azonban Irganox 3114 esetén 

jelentős volt. A kapott eredmények alapján a Tinuvin P HDPE-ből tejekbe való kioldódását a 

modellanyag jól követi. Irganox 3114-nél a modellanyagban legalább 3,5-szer nagyobb 

értékeket mértem, mint tejekben. Ezen túlbecslés a fogyasztók szempontjából előnyös lehet, 

hiszen azt jelenti, hogy ha a gyártók az egyszerűség és a költséghatékonyság miatt 

modellanyaggal végzik a kioldódás vizsgálatot, akkor kevesebb adalékanyagot alkalmazhatnak. 

A SKH-ek Tinuvin P esetén 30 mg/kg, míg Irganox 3114-nél 5 mg/kg. A tapasztalt 

kioldódási koncentrációk Tinuvin P esetén elérhetik és meg is haladhatják a SKH értéket. Az 

SKH körüli koncentrációértékek a 0,5% (m/m) Tinuvin P tartalmú HDPE-ből oldódtak ki. A 

BASF által ajánlott érték 0,1 – 0,5% (m/m), tehát Tinuvin P esetén számíthatunk SKH körüli 

vagy feletti migrációra. Ezzel szemben Irganox 3114 esetén, a BASF által ajánlott mennyiség 

tízszeresét alkalmazva sem érték el a kioldódott koncentrációk az SKH-et. A maximálisan 

kioldódott koncentráció két nagyságrenddel az SKH érték alatt volt. 

8.4. OLDHATÓSÁG VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

8.4.1. Előkísérletek 

A 7.7.2. fejezetben ismertetett előzetes kísérletek során kapott eredményeket a 100% 

szerves oldószert tartalmazó oldatok átlag területére normáltam, majd százalékosítottam. Ezen 

értékeket ábrázoltam a szerves oldószer függvényében. A párhuzamos előkészítések esetén 
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tapasztalt RSD%-okat szintén ezeken az ábrákon tüntettem fel. Az összes komponens esetén 

hasonló ábrákat kaptam, mint az Irganox 3790 esetén (24. ábra), kivéve a Tinuvin P-t (25. ábra). 

 

24. ábra – Metanolos oldat esetén tapasztalt csúcsterületekre viszonyított átlagos relatív 

csúcsterületek Irganox 3790 esetén a metanol-víz arány függvényében. A hibasávok az 

átlagos relatív csúcsterületekre illesztett relatív standard deviáció értékek (n=5). 
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25. ábra – Metanolos oldat esetén tapasztalt csúcsterületekre viszonyított átlagos relatív 

csúcsterületek Tinuvin P esetén a metanol-víz arány függvényében. A hibasávok az átlagos 

relatív csúcsterületekre illesztett relatív standard deviáció értékek (n=5). 

Tinuvin P esetén 50 µl szerves oldószert használva a relatív visszanyerés meghaladta a 

85%-ot, tehát ennél a komponensnél számítani lehet arra, hogy oldódni fog a vizes alapú 

modellanyagokban. A többi komponens esetén az 5% (V/V) szerves tartalom mellett az átlagos 

relatív visszanyerés nem haladta meg a 45%-kot. Jellemzőek voltak nagy, akár 30% körüli 

RSD% értékek azon esetekben, ahol az átlagos relatív visszanyerés alacsony volt. A szerves 

oldószer mennyiségének növekedésével a relatív visszanyerés növekedett és az RSD% értékek 

csökkentek.  

8.4.2. Analitikai teljesítményjellemzők 

A célvegyületek modellanyagokban és üdítőkben való oldhatóságának meghatározása 

előtt szükséges volt néhány analitikai teljesítményjellemzőt kimérni, hogy igazolni tudjam a 

kapott eredmények megbízhatóságát. Megvizsgáltam a mérés szelektivitását, a kimutatási- és 

meghatározási határokat, a visszanyeréseket és a mátrixhatást. 
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8.4.2.1. Szelektivitás 

A szelektivitás vizsgálat során egyik esetben sem találtam a vizsgált komponens 

retenciós idejének közelében zavaró jelet, így a módszerek szelektívnek tekinthetők. 

8.4.2.2. Kimutatási és meghatározózási határ, kalibráció 

A meghatározott kimutatási- és meghatározási határokat a 13. táblázatban foglalom 

össze. A kalibrációs görbéknél a legalsó pont minden esetben a komponensre megadott 

meghatározási határ volt, a legfelső pedig az 1µg/ml-es pont. Az összes komponens esetén a 

kalibrációs pontokra megfelelő illeszkedést tapasztaltam, az R2 mindig nagyobb volt 0,99-nél. 

8.4.2.3. Torzítatlanság 

Az eredmények torzítását többek között a szűrés során bekövetkező veszteség illetve 

az ionforrásban fellépő mátrixhatás okozhatja. A szűrőkről a visszanyerést és az ionforrásban 

fellépő mátrixhatást külön-külön határoztam meg. 

8.4.2.3.1. Szűrőtesztek 

A szűrőtesztek során az A45/25 szűrőkön az átlagos visszanyerések 16 és 104% között, 

az MCE esetén 45 és 103%, üvegnél 79 és 106%, teflonnál 94 és 103% és PVDF-nél 95 és 

107% között voltak. Ezen visszanyerés értékek alapján a teflon és a PVDF szűrők választása a 

legcélszerűbb. Mivel a PVDF szűrőből sok állt rendelkezésemre, a továbbiakban ezen a szűrőn 

szűrtem a mintákat szükség esetén. 

8.4.2.3.2. Mátrixhatás 

A mátrixhatás vizsgálat során kapott eredményeket a 14. táblázatban foglalom össze. 
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13. táblázat – Az oldhatóságok meghatározása során tapasztalt kimutatási-(LOD) és meghatározási (LOQ) határok. 

  
Cyasorb-

UV 1164 

Irgafos 

168 

Irganox 

1010 

Irganox 

3114 

Irganox 

3790 

Irganox 

565 

Tinuvin 

1577 

Tinuvin 

326 

Tinuvin 

327 

Tinuvin 

P 

Tinuvin 

234 

LOD / ng ml-1 0,5 2,5 1 0,5 0,5 0,5 1 5 2,5 5 0,5 

LOQ / ng ml-1 1 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 5 10 2,5 

 

14. táblázat – Mátrixhatás értékek D2 modellanyag, gyümölcslé és kóla esetén. 

  Hígítás 
Cyasorb-

UV 1164 

Irgafos 

168 

Irganox 

1010 

Irganox 

3114 

Irganox 

3790 

Irganox 

565 

Tinuvin 

1577 

Tinuvin 

326 

Tinuvin 

327 

Tinuvin 

P 

Tinuvin 

234 

D2 

modellanyag 

100 64 252 117 161 258 150 51 166 215 153 183 

1000 76 115 117 162 224 116 69 133 159 149 98 

10000 91 108 113 107 97 97 92 112 110 116 100 

gyümölcslé - 103 114 109 100 120 108 104 86 93 87 105 

Kóla - 94 99 98 107 109 94 100 90 99 111 104 
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Olajok esetén a minta százszoros hígításával még jelentős mátrixhatást tapasztaltam 

(56-258%). A minta további hígításával a forrásban lejátszódó mátrixhatás mértéke csökkent. 

Tízezerszeres hígítás esetén a külső standardos és a mátrix illesztett kalibrációs egyenesek 

meredekségei közel azonosak voltak. Mivel a D2 modellanyagban az anyagok jelentős mértékű 

oldódására számítottam, ezért az oldhatóság vizsgálat során tömény oldatokra készültem. Ezen 

oldatokat a kalibrációs tartományba kell hígítani, amelyhez egy tízezerszeres hígítás praktikus. 

Ekkora hígítás mellett a mért mátrixhatás értékek 91 és 116% között mozogtak, tehát a 

mennyiségi meghatározások során az eredmény csak csekély torzulást szenvedhet. 

A két üdítő esetén 86 és 120% közötti mátrixhatásokat tapasztaltam, amely értékek 

szintén elfogadhatóak. 

8.4.3. A szabvány és az ultrahangos módszerek összehasonlításának eredményei 

A két módszer összehasonlítását Tinuvin 327 adalékanyaggal D1 modellanyagban 

végeztem. A szabvány alapján egy jól zárható edényben kell elvégezni a kioldódás vizsgálatot. 

A centrifugálás miatt praktikus lenne a beméréseket centrifuga csőben elkészíteni, azonban 

azok anyaga laborunkban műanyag, így műanyag adalékanyagok oldódhatnak ki belőle. Az 

általam választott üveg csavaros kupakos fiolából a vizsgálni kívánt komponensek nem 

oldódtak ki. Ezen fiolák hátránya viszont, hogy a centrifugát legfeljebb 2000 fordulat/perc 

sebességgel alkalmazhattam, ugyanis nagyobb sebesség mellett az üvegedény széttörhetett 

volna a centrifugában. 2000 fordulat/percen 10 percen keresztül végzett centrifugálás azonban 

nem ülepítette ki az összes szilárd anyagot, zavaros oldatokat kaptam. Nemcsak a Tinuvin 327 

D1 modellanyagban, hanem a többi komponens A, B, C, D1 és üdítők esetén vizsgált 

oldhatóságánál is ezt tapasztaltam. A zavarosságot okozó kis szemcsék eltávolítása érdekében 

PVDF szűrőn megszűrtem a mintákat. 

Tinuvin 327 D1 modellanyagban való oldhatóságára palackos módszer esetén  

1,72 µg/ml-es átlagos oldatkoncentrációt mértem, 6%-os RSD% értékkel. Az ultrahanggal 

végzett oldhatóság vizsgálat során 1,73 µg/ml volt az oldhatóság érték, 4%-os RSD% értékkel.  

A Shapiro-Wilk teszt igazolta mindkét esetben, hogy adatsoraim normális eloszlásúak. 

Az F-próba során a p érték 0,22 volt, ami azt jelenti, hogy a két adatsor varianciája 95%-os 

valószínűséggel szignifikánsan nem különbözik. Ennek megfelelően a t-próbát egyenlő 

szórásnégyzetekre végeztem el. A kétmintás t-próbának a p értéke 0,84-nek adódott, azaz  

95%-os valószínűségi szinten nincs szignifikáns különbség a két módszerrel mért koncentráció 

értékek között. 
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Mivel a szabvány szerinti és az ultrahangos módszerrel ugyanazt az eredményt kaptam, 

ezért a további kísérleteket az ultrahangos módszerrel folytattam. 

8.4.4. Célvegyületek modellanyagokban és üdítőkben való oldhatósága 

Az oldhatóság vizsgálatok során az általam vizsgált komponensek közül egyedül a 

Tinuvin P esetén mértem a kimutatási határ feletti oldhatóságot gyümölcslé, kóla, 3% (m/V) 

ecetsavas, 10% (V/V) és 20% (V/V) etanolos modellanyagok esetén. Tinuvin P-ből 

A modellanyagban 0,15 µg/ml (RSD% 16%), B modellanyagban 0,18 µg/ml (RSD% 14%), 

C modellanyagban 1,96 µg/ml (RSD% 4%), kólában 0,34 µg/ml (RSD% 10%), gyümölcslében 

0,14 µg/ml (RSD% 14%) átlagos oldódást mértem. 

Az 50% (V/V) etanolos oldatban a Tinuvin 1577, a Cyasorb UV-1164, az Irganox 1010 

és Irgafos 168-at leszámítva minden komponens a kimutatási határ felett oldódott. Irganox 3114 

esetén 0,23 µg/ml, Irganox 3790 esetén 8,8 µg/ml, Irganox 565-nél 0,09 µg/ml,  

Tinuvin 326-nál 2,21 µg/ml, Tinuvin 327-nél 1,73 µg/ml, Tinuvin 234-nél 1,09 µg/ml,  

Tinuvin P esetén pedig 104,06 µg/ml oldhatóságot határoztam meg. A RSD% értékek sorban a 

következők voltak: 7%, 11%, 13%, 6%, 4%, 2% és 11%. Egyik modellanyag és üdítő esetén 

sem tapasztaltam növekvő tendenciát a mért koncentrációknál. 

Az olajos modellanyag esetén 25 perc után teljes oldódást tapasztaltam a Tinuvin P, 

Tinuvin 326, Tinuvin 327 és Tinuvin 234 esetén. A többi komponens esetén növekvő tendenciát 

tapasztaltam a HPLC-MS mérések során, így Cyasorb UV 1164, Irganox 3790, Irganox 565 és 

Tinuvin 1577, Irganox 1010, Irganox 3114 és Irgafos 168 esetén megismételtem a kísérletet 

hosszabb ultrahangozással is. Cyasorb UV 1164, Irganox 3790, Irganox 565 és Tinuvin 1577 

esetén legalább 50 perc kellett a teljes oldódáshoz. Az Irganox 1010 és az Irganox 3114 legalább 

75 percet, Irgafos 168 esetén pedig legalább 125 percet kellett ultrahangozni a teljes 

oldódáshoz. A teljes oldódást először szabad szemmel majd a minták hígítását követően  

HPLC-MS módszerrel igazoltam.  

A rendeletben meghatározott A, B, C és D1 modelloldatban, illetve egyik üdítőben sem 

érheti el az oldhatóság az SKH-et az általam vizsgált komponensek közül két esetet leszámítva. 

Egyedül a Tinuvin P és az Irganox 3790 oldhatósága haladhatja meg D1 modellanyag esetén a 

SKH-et. (A SKH-eket a dolgozat 5.4. fejezetének 4. táblázata tartalmazza.) D2 modellanyagban 

(olaj) az összes komponens a SKH felett tud oldódni. 

A kapott eredmények alapján ezen komponensek esetén nem minden modellanyagban 

szükséges elvégezni a kioldódás vizsgálatot 25°C alatt. 
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8.4.4.1. Oldhatóság értékek összehasonlítása üdítőkben és modelloldatokban 

A kólában és a gyümölcslében egyedül a Tinuvin P oldódott kimutatható mennyiségben. 

B modellanyagban mind a gyümölcslé, mind a kóla esetén nagyságrendileg hasonló eredményt 

kaptam átlagos oldhatóságnak, bár a kólában több mint kétszeres oldhatóságot tapasztaltam. 

C modellanyagban a Tinuvin P-nek közel egy nagyságrenddel nagyobb az oldhatóság értéke, 

így ezen modellanyag felülbecsülheti a kioldódást. 

A statisztikai teszteket elvégezve minden adatsorom normális eloszlást mutatott. Az 

F-próba és a t-próba eredményeit a 15. táblázatban foglalom össze. 

 

15. táblázat – Statisztikai eredmények a modellanyagok és üdítők összehasonlítása során. 

 B modellanyag C modellanyag 

 gyümölcslé kóla gyümölcslé kóla 

F-próba p 

értéke 
2,1·10-1 2,0·10-1 2,4·10-4 1,5·10-2 

t próba típusa egyenlő szórású egyenlő szórású 
nem egyenlő 

szórású 

nem egyenlő 

szórású 

t próba p 

értéke 
1,5·10-3 8,5·10-9 5,7·10-8 1,1·10-8 

 

Az elvégzett t-próbák alapján a modellanyagok és üdítők esetén az oldhatóság értékek 

95%-os valószínűséggel szignifikánsan különböztek. 

Ahogy a tej esetén is, véleményem szerint itt is megnyugtató az eredmény, hogy a 

C  modellanyag felülbecsli az élelmiszerbe való oldhatóságot. Ugyanakkor fontos megjegyezni, 

hogy a 10/2011/EU rendelet kioldódás vizsgálatokra és nem oldhatóság vizsgálatokra ajánlja a 

modellanyagot. Továbbá azt is, hogy kísérleti eredményeim alapján 25°C-on az oldhatóság 

értékek nem érhetik el a SKH-et, sem az általam vizsgált két üdítő, sem a hozzájuk tartozó 

modellanyagok esetén. 

A Tinuvin P-t leszámítva, a célkomponenseket sem a hozzá tartozó modellanyagokban, 

sem az üdítőkben nem tudtam kimutatni, ezért ezen vegyületekre nézve nem lehet elvégezni az 

összehasonlítást. Mindenestre fogyasztói szempontból megnyugtató eredmény, hogy ezen 

üdítőkben nem tudnak oldódni az általam vizsgált komponensek a SKH közelében sem.  
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Európai Unió 10/2011/EU rendeletében szereplő 5 antioxidánsra (Irgafos 168, 

Irganox 1010, Irganox 3114, Irganox 3790 és Irganox 565) és hat fénystabilizátorra  

(Cyasorb UV-1164, Tinuvin P, Tinuvin 234, Tinuvin 326, Tinuvin 327 és Tinuvin 1577) 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával kapcsolt elektroporlasztásos ionforrással ellátott 

hármaskvadrupól analizátort használó tömegspektrometriás módszert fejlesztettem ki. A 

HPLC-MS módszer kidolgozása után a célvegyületek tejből történő meghatározásához 

alkalmas minta-előkészítést dolgoztam ki. Minta-előkészítésként folyadék-folyadék 

extrakcióval kombinált alacsony hőmérsékletű tisztítást alkalmaztam. Megkerestem az 

extrakcióhoz szükséges optimális pH-t, oldószert illetve az extrakcióhoz szükséges oldószer 

térfogatot. A megfelelő visszanyerések elérése után megvizsgáltam az ionforrásban fellépő 

mátrixhatást, majd annak mértékét kisebb injektált térfogattal csökkentettem. 

A módszert sikeresen validáltam külső standardos kalibrációt alkalmazva Tinuvin P-re, 

Tinuvin 326-ra, Irganox 3114-re, Irganox 3790-re és Tinuvin 234-re. A célkitűzésben szereplő 

11 komponens együttes mennyiségi meghatározására mátrix illesztett kalibrációs módszert 

alkalmaztam. A mátrix illesztett kalibrációt alkalmazó módszert az összes komponensre 

sikeresen validáltam. A módszerek validálásánál a robusztusságokat különböző zsírtartalmú 

tejekkel igazoltam. Mindkét kalibrációs módszerrel minden komponensre legalább 1-3 

nagyságrenddel jobb kimutatási határt értem el, mint a rendeletben szereplő SKH. 

Az analitikai módszer kidolgozása után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Vegyészmérnöki Karának Műanyag és Gumiipari Laboratóriumában nagysűrűségű 

polietilént (HDPE) adalékoltam különböző koncentrációszinten Tinuvin P-vel és  

Irganox 3114-gyel. Az így kapott ismert mennyiségű adalékanyagot tartalmazó műanyagokból 

végeztem kioldódás vizsgálatokat különböző zsírtartalmú tejekbe és a hozzá tartozó 

D1 modellanyagba. 

D1 modellanyaggal megállapítottam a maximális kioldódáshoz szükséges minimális 

érintkezési időt Tinuvin P és Irganox 3114 esetén. Bár a rendelet 10 napos érintkezés időt ír 

elő, ezen két komponens modellanyagba való kioldódásához elegendő volt egy óra is. A 

minimális érintkezési idő pontos meghatározása félvariogram segítségével történt. 

A tíznapos kioldódás vizsgálatok során a naponkénti mintavételezéssel a 

D1 modellanyag, valamint 1,5% és 3,5% zsírtartalmú tejek esetén a tapasztalt koncentrációk és 

mintavételi idők korrelálatlanok voltak. A korrelálatlanságot félvariogram alkalmazásával 

igazoltam. Az eredményekből következik, hogy a Tinuvin P és az Irganox 3114 stabilak tíz 
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napon keresztül D1 modellanyagban és tejben, illetve, hogy tejbe való kioldódás során is 

elegendő egy napos tárolás. A kevesebb érintkezési idő kihasználása jelentős gazdasági 

előnnyel járhat. 

A különböző mennyiségben adalékanyagot tartalmazó HDPE lapokkal végzett 

kísérletek alapján a D1 modellanyag véleményem szerint elfogadhatóan modellezi a tejet ezen 

két komponens kioldódás vizsgálata során. A tapasztalt görbék alakja hasonló olyan 

szempontból, hogy egy gyors növekedés után körülbelül 1% (m/m) adalékanyag tartalomnál a 

kioldódott koncentrációk állandósulnak, azaz függetlenné válnak attól, hogy a HDPE eredetileg 

mennyi adalékanyagot tartalmazott. Ugyanakkor mindkét adalékanyag esetén D1 

modellanyagban magasabb koncentrációkat tapasztaltam, mint a tejminták esetén. Tinuvin P 

esetén a különbség kicsi volt, azonban Irganox 3114-nél legalább 3,5-szer nagyobb 

koncentrációkat mértem D1 modellanyagban. Ezen felülbecslés élelmiszerbiztonsági 

szempontból megnyugtató, mivel a gyártók és az azokat ellenőrző szervek az egyszerűség 

kedvéért valószínűleg a modellanyagban végzik el a kioldódás vizsgálatot. Irganox 3114 

adalékanyag esetén, a BASF által ajánlott koncentráció tízszeresét alkalmazva sem érheti el a 

kioldódási koncentráció sem tejben, sem a hozzá tartozó modellanyagban a 10/2011/EU 

rendeletben megadott SKH-et. Valószínűleg az Irganox 3114 tejekben való oldhatósága a SKH 

alatt van. Tinuvin P esetén a kioldódott koncentráció meghaladhatja a rendeletben megadott 

specifikus kioldódási határértéket.  

A tejjel végzett kísérletek után megvizsgáltam a célkomponenseim 25°C-on 

modellanyagban és két üdítőben (gyümölcslében és kólában) való oldhatóságát. Az oldhatóság 

meghatározásához az MSZ 21485 szabványt vettem alapul, ami szerves vegyületek 

vízoldhatóságáról szól. Az oldhatóság vizsgálatok elvégzése előtt kidolgoztam a megfelelő 

minta-előkészítést, és meghatároztam ennek főbb teljesítményjellemzőit.  

Az oldhatóság meghatározását leíró szabványban ismertetett módszer lassúnak 

bizonyult, ezért a módszert továbbfejlesztettem. Az általam kidolgozott módszerben a 

szabványban ismertetett 3 napos kevertetéshez tartozó napi mintavételezést 25, 50 és 75 perces 

ultrahangozásra cseréltem. A 24 órás ekvilibrálási időt 2 órára rövidítettem. A módszer 

újragondolása után Tinuvin 327 D1 modellanyagban való oldhatóságát mind a szabványban 

ismertetett, mind az ultrahangos módszerrel megvizsgáltam. A kétmintás t-próba alapján a két 

módszerrel mért koncentrációértékek között 95%-os valószínűséggel nincs szignifikáns 

különbség. Ezen eredmény alapján a további oldhatóság vizsgálatokat már az ultrahangos 

módszerrel végeztem. 
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Tizenegy komponensből csupán a Tinuvin P esetén tapasztaltam a kimutatási határ 

feletti oldhatóságot az üdítőkben. Az üdítőkben tapasztalt oldhatóság a hozzá tartozó 

modellanyagokhoz képest a kétmintás t-próbák alapján 95%-os valószínűséggel szignifikánsan 

különbözött. Tinuvin P-ből B modellanyagban azonos nagyságrendű, míg a C modellanyagban 

közel egy nagyságrenddel nagyobb koncentráció oldódik, mint az üdítőkben. Ebből kifolyólag 

a C modellanyag felülbecsülheti a kioldódást, mely véleményem szerint élelmiszer-biztonsági 

szempontból megnyugtató eredmény. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a tapasztalt 

oldhatóságok nem érhetik el Tinuvin P esetén a 10/2011/EU rendeletben megszabott SKH-et 

sem az üdítők, sem a rájuk vonatkozó modellanyagok esetén. 

A többi általam vizsgált komponens esetén, sem az A, B és C modellanyagoknál, sem 

üdítőknél nem haladja meg az oldhatóság a mérés kimutatási határát. D1 modellanyagban a 

Tinuvin 1577-et, a Cyasorb UV-1164-et, az Irganox 1010-et és az Irgafos 168-at leszámítva az 

általam vizsgált többi vegyület a kimutatási határ felett oldódott. A tizenegy komponensből 

vizes modellanyagban egyedül az Irganox 3790-nek és a Tinuvin P-nek az oldhatósága haladta 

meg a rendeletben megszabott SKH-et, és ezeknek is csak a D1 modellanyagban. D2 

modellanyagban minden komponens SKH felett oldódik. Ezen eredmények alapján egyes 

adalékanyagok műanyagokból modelloldatba való kioldódásának vizsgálata szükségtelen. 
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10. SUMMARY 

A method applying high performance liquid chromatography with ESI tandem mass 

spectrometry was developed for the determination of five antioxidants (Irgafos 168,  

Irganox 1010, Irganox 3114, Irganox 3790 and Irganox 565) and six UV stabilizers  

(Cyasorb UV-1164, Tinuvin P, Tinuvin 234, Tinuvin 326, Tinuvin 327 and Tinuvin 1577) listed 

in 10/2011/EC. After the HPLC-MS method development, a new sample preparation method 

was also developed for the determination of the eleven target compounds in milk. Liquid-liquid 

extraction with low temperature purification was applied. In the course of method development 

numerous variables were optimised including extraction solvent, pH and solvent volume, to 

obtain the highest recoveries and besides reduced matrix effect in the ion source.  

The method was successfully validated using external standard calibration for 

Tinuvin P, Tinuvin 236, Tinuvin 234, Irganox 3114 and Irganox 3114. For the quantitative 

determination of all eleven target compounds simultaneously, the method was applied and 

successfully validated with matrix-matched calibration. Robustness of the methods was 

examined with milk samples having different fat content. The obtained limit of detection values 

were at least 1-3 order of magnitude below the specific migration limits (SML) with both type 

of calibration.  

HDPE sheets were formed with different concentration of Tinuvin P and Irganox 3114 

at Budapest University of Technology and Economics. Migration experiments were performed 

into milk and authorized food simulant (D1) with these customized HDPE sheets. 

Minimal contact time that is necessary for maximum migration was determined with D1 

food simulant for Tinuvin P and Irganox 3114 utilising the semivariogram method. Contrary to 

the ten days contact time specified in 10/2011/EC for products having 3 to 30 days shelf life 

less than one hour was found to be enough. Ten days migration experiments were also carried 

out with daily sampling using 1.5% and 3.5% fat content milk and D1 food simulant. The 

measured concentrations were uncorrelated, meaning that minimum contact time for milk was 

less than one day. Less contact time has remarkable financial benefits.  

D1 food simulant mimicked milk samples well during the migration experiments with 

HDPE sheets containing different concentration of Tinuvin P or Irganox 3114. All migration 

curves were similar; additive saturation was achieved above 1% (m/m) additive in the HDPE. 

Migrated concentrations were higher in D1 food simulant than in milk samples for both 

additives. For Tinuvin P, the difference was minimal; for Irganox 3114 3.5 fold more additive 

migrated in the D1 simulant compared to milk. This overestimation is reassuring regarding food 
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safety because migration experiments in the food industry will probably be performed into food 

simulants to keep analytical challenges at a minimum. The SML of Irganox 3114 could not be 

reached neither in milk nor in D1 food simulant at 5°C even by using ten fold higher 

concentrations in the HDPE sheets than the concentration recommended by BASF. Solubility 

of Irganox 3114 in these media is probably lower than the SML. In the case of Tinuvin P, 

migrated concentrations can go over SML. 

After the migration experiments solubility of the target compounds were studied in 

liquid food simulants and two beverages (fruit juice and coke) at 25°C. Solubility values were 

determined with a method based on the Hungarian standard method MSZ 21485-3. Before 

starting these determinations sample preparation methods were developed for all mentioned 

sample matrices. Analytical performance characteristics were also determined to ensure the 

aptness of the new methods. 

Because of the extensive time demand of the standardized method the following changes 

were applied: instead of mixing for 3 days and sampling daily 25, 50 and 75 min ultrasonication 

was applied; equilibration time was decreased from 24 hours to 2 hours. The streamlined 

method was then compared with the standardized one by measuring the solubility of Tinuvin 

327 in in food simulant D1 with both methods. This non-inferiority assessment showed no 

difference in the solubility values (Student’s t-test P>0.05). Thus, the following solubility 

experiments were carried out with the streamlined method. 

Only Tinuvin P was soluble enough in beverages to reach higher concentration than the 

limit of detection. Solubility in beverages and authorized food simulants differed significantly 

(at 95% probability level). In the case of simulant B the solubility was in the same order with 

that in beverages whereas for simulant C, the solubility was one order of magnitude higher. I 

find this overestimation reassuring regarding food safety. Besides it is important to mention 

that these solubility values cannot reach the SML values neither in food simulants nor in 

beverages.  

The other ten compounds’ solubility values were lower than the limit of detection in 

beverages and in A, B and C food simulants. In D1 food simulants Tinuvin P, Tinuvin 326, 

Tinuvin 327, Tinuvin 234, Irganox 565, Irganox 3114 and Irganox 3790 were soluble in higher 

concentration than the limit of detection. In D1 food simulant only Tinuvin P and Irganox 3790 

had higher solubility values than the SML. In D2 food simulant all of the target compounds 

were soluble in higher concentration then their SML. Based on these results migration 

experiments for certain additive – food simulant pairs are necessary. 
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12. MELLÉKLET 

12.1. ELSŐ MELLÉKLET – CÉLVEGYÜLETEK SZERKEZETI KÉPLETEI 
 

2,4-bisz-oktilltio-6-(4-hidroxi-3,5-di-tercbutilanilino)-1,3,5-triazin 

Irganox 565 

CAS 991-84-4 
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2-(2-hidroxi-5-metilfenil)benztriazol 

Tinuvin P 

CAS 2440-22-4 

 

 

 

2-(2-hidroxi-4-oktiloxi)fenil-4,6-bisz-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin 

Cyasorb UV-1164 

CAS 2725-22-6 
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2-(2-hidroxi-3,5-ditercbutil)fenil-6-klór-2H-benztriazol 

Tinuvin 327 

CAS 3864-99-1 

 

 

2-(2-hidroxi-3-tercbutil-5-metil)fenil-6-klór-2H-benztriazol 

Tinuvin 326 

CAS 3896-11-5 
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1,3,5-trisz(3,5-di-tercbutil-4-hidroxi)benzil-1,3,5-triazin-2,4,6-trion 

Irganox 3114 

CAS 27676-62-6 
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1,3,5-trisz(3-hidroxi-2,6-dimetil-4-tercbutil)benzil-1,3,5-triazin-2,4,6-trion 

Irganox 3790 

CAS 40601-76-1 

 

  



109 

 

2-(2-hidroxi-3,5-fenilizopropil)fenil-2H-benztriazol 

Tinuvin 327 

CAS 70321-86-7 

 

 

 

 

2-(2-hidroxi-4-oktiloxi)fenil-4,6-difenil-1,3,5-triazin 

Tinuvin 1577 

CAS 147315-50-2 
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Pentaeritrit-tetrakisz(3,5-di-tercbutil-4-hidroxi)fenil propanoát 

Irganox 1010 

CAS 6683-19-8 
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Trisz-2,4-ditercbutilfenil-foszfit 

Irgafos 168 

CAS 31570-04-4  
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12.2. MÁSODIK MELLÉKLET – A KIOLDÓDÁS ÉS AZ OLDHATÓSÁG 

VIZSGÁLATOK SORÁN ALKALMAZOTT TÖMEGSPEKTROMETRIÁS ÉS 

KROMATOGRÁFIÁS PARAMÉTEREK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

Folyadékkromatográfiás körülmények: 

HPLC Agilent 1100 HPLC 

oszlop Kinetex PFP 100 x 2,1 mm x 2,6 µm 

áramlási sebesség 250 µl/perc 

oszlop termosztát hőmérséklete 30°C 

eluensek A: 1 mmol/l ammónium-formiát (pH=2,80 hangyasavval állítva)  

Direct Q vízben 

 B: 0,1 (V/V)% hangyasav metanolban 

gradiens  
 

idő /perc 0 3 16 16,01 33 

B /% 10 95 95 10 10 

 

Tömegspektrometriás körülmények: 

MS Sciex API 2000 QQQ 

ionforrás ESI (+) 

GS1 /psi 40 

GS2 /psi 60 

TEM /°C 550 

IS /V 4500 

CUR /psi 10 
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Név 
Anyaion 

DP (V) FP (V) EP (V) CEP (V) 

Leány- 

ion 

(m/z) 

CE (eV) CXP (V) 

szerkezet m/z 

Cyasorb UV-1164 (M+H)+ 510,2 106 350 12 18 
136,1 59 4 

132,2 59 4 

Irgafos 168 (M+H)+ 647,4 111 360 12 20 
147,2 69 6 

235,0 79 12 

Irganox 1010 (M+NH4)
+ 1195,0 111 280 12 60 

219,0 117 8 

163,0 121 8 

Irganox 3114 (M+NH4)
+ 801,5 51 370 11 80 

219,2 51 8 

203,2 111 6 

Irganox 3790 (M+NH4)
+ 717,2 51 370 9 34 

191,2 37 8 

135,2 81 4 

Irganox 565 (M+H)+ 589,3 146 310 11 22 
250,1 69 6 

57,1 101 4 

Tinuvin 1577 (M+H)+ 426,2 131 230 11 18 
104,2 63 2 

136,0 55 4 

Tinuvin 234 (M+H)+ 448,2 41 370 11 18 
91,2 77 2 

119,1 51 4 

Tinuvin 326 (M+H)+ 316,0 41 350 11 12 
260,0 31 6 

105,0 59 2 

Tinuvin 327 (M+H)+ 358,0 66 340 11 14 
57,2 51 4 

302,3 31 10 

Tinuvin P (M+H)+ 226,0 41 370 10 14 
120,1 27 4 

107,1 29 4 
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a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához
I. A doktori értekezés adataí
A szerző neve:.. §§ti..e§.*T,...
MTMT-azonosrtO : . . .,§9..3.}.!.§
A doktori értekezés címe és alcíme:
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II. Nyílatkozatok
A doktori érteke zés szerzójekéntaO
a)hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését ktivet en a doktori értekezésem és a
tézisek nyilvánosságra kertiljenek az ELf,lE Digitális Intézm6 dástárb an. Felhat almazom
a Természettud U-d o ffi n r s z erve zési é s Eg yetemk ó zi Kapc s ol M ának

nyilatkozatokat.

@léke1tkérelembenrészletezettszabada1mi,illetlegoltalmibejelentés
kózzétételéig a doktori éríekezéstne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi K ,nyvtr{rban és
az ELTE Digitális Intézményi Tbdástárban;al
c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból min sített adatot tatalmaz doktori értekezést a
min sítés (dlítum)-ig taító id tartama alatt ne bocsássák nyilvárrossá$a u Egyetemi
K nyvtárban és az ELTE Digitrális IntézményiTudástfuban;a2
d) kérem, hogy a m{í kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerz désre tekintettel a doktori
értekezést a ktinyv megielenéséig ne bocsássiák nyilvánosságra az Egyetemi K nyvtárban, és
azEI]íE Digitális Intézményi Tudástárban csak a k nyv bibliográfiai adatuttegyék k zzé.
Ha a kdnyv afakozatszerzéstkóvet n egy évig nem jelenik meg,ltozzájárulok, hogy a doktori
értekezésem és a tézisek nyilvánosságra keriiljenek az Egyetemi Ktinyvt,árban és az ELTE
Di gitáis Intézményt Tudástárban.a3
2. A doktori értekezés szerzójeként kijelentem, hogy
a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba felt ltend doktori étekezés és a tézisek saját
eredeti , nálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerz i
jogait;
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott váItozataiés az elektronikus adathordozón
beny jtott tartalmak (sziiveg és ábrák) mindenben megegyeznek.
3. A doktori énekezés szerzójeként hozzájáralok a doktori értekezés és a tézisek sz vegének
plágiumkeres adatbázisba helyezéséhez és plágiumellen(irzí| vizsgálatok lefuttaásához.

Kelt: frdafi .& .?g{{ /.q-rQl, . . . i . . .

a doktori értekezés szerz jének aláírása

3E Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzatmódosíásáról szóló CXXX X1IOI .(VI. 30.) Szen. sz. baátozat.
Hatályos: 2014. Vtr.1. napjától.
39 A kari hivatal iigyintézóje t lti ki.
{Amegfelel sz veg a|áh zand6.
4lA doktori értekezés beny jtásával egyidejíileg be kell adni a tudornányági doktori tanácshoz a szabadalmi,
illet leg oltalmi bejelentést tan sító okiratot és a nyilvánosságrahozatalelhalasztása iránti kérelmet.
42 A doktori értekezés benyujásával egyidej{íteg be kell nyujtani a min sített ada8a vonatkozó k zokiratot,
43 A doktori éfiekezés beny jtásával egyidej leg be kell nytljtani a mii kiadásáról szóló kiadói szerz dést,

ugyintéz jét ...pl-!i+).. Yí5........-............., hoif az @ezést és a téziseket feltiiltse azEWE
$tátrs tntézményi Tudástárba, és ennek sorrán kittiltse a felt<iltéshez szti


