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1 BEVEZETÉS 

Egyik alapvető szükségletünk a táplálkozás, amihez az élelmiszereket jellemzően nem 

magunk termeljük, hanem különböző boltokban szerezzük be. A termékek minőségének 

védelmére alkalmazott, gyakran műanyag csomagolás szükségessége kétségtelen. Azonban a 

műanyagokból számos 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.  

A 10/2011/EU rendelet [1] 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 tulajdonságai 

alapján 6 modellanyag közül rendel hozzá legalább egyet. A rendeletben szereplő 

modellanyagok közül 5 folyadék halmazállapotú: 10% (V/V) etil-alkohol (A); 3% (m/V) ecetsav 

(B); 20% (V/V) etil-alkohol (C); 50% (V/V) etil-alkohol (D1); növényi olaj (D2). Az 

E modellanyag pedig szilárd: poli(2,6-difenil-p-fenilén-oxid), szemcseméret 60–80 mesh, 

pórusméret 200 nm. 

Az analitikai feladat egyszerűsítése érdekében a rendelet lehetővé teszi, hogy a 

kioldódás vizsgálatok során az egyes élelmiszereket a hozzájuk rendelt modellanyaggal 

helyettesítsük. 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 bizonyították, hogy a narancslét helyettesítő 

B modellanyag 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 E modellanyagban. Azt tapasztalták, hogy 

a célvegyületek lassabban migráltak a rizsbe, mint a modellanyagba. 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 

                                                           
[1] 10/2011/EU rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 

[2] A. Sanches Silva et al., Food Research International, 41 (2008) 138-144. 

[3] I. Reinas, J. et al., Food Control, 28 (2012) 333-337. 
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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 hozzájuk 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 

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 jelentős gazdasági előnyökkel járhat. Ezen okokból 

kifolyólag célszerű a megfelelő érintkezési idő meghatározása. 

A doktori munkám során vizsgált komponensek (ld. célkitűzés) 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] fordul 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.  

  

                                                           
[4] M.S. Dopico-Garcı́a et al., Journal of Chromatography A, 1018 (2003) 53-62. 

[5] M.S. Dopico-Garcia, et al, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 (2007) 100028-100037. 

[6] J.A. Garde, et al., Journal of Food Protection, 61 (1998) 1000-1006. 

[7] C. Li, et al., Food Analytical Methods, 7 (2014) 1755-1762. 

[8] J.A. Garde et al. Food Additive and Contaminants, 18 (2001) 750-762. 

[9] M. Bertoldo, et al., Polymer, 45 (2004) 8751-8759. 
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2 CÉLKITŰZÉS 

Doktori munkám során a 10/2011/EU rendeletben 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. Kísérleteim során a bevezetésben vázolt problémákra és kérdésekre 

próbáltam megoldást és válaszokat keresni, mind a kioldódás kísérletek során, mind a 

komponensek oldhatóságának vizsgálata során. 

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 első lépésként egy megfelelő kromatográfiás módszer 

kidolgozására volt szükség. Az általam vizsgált komponensek közül néhányat már mértek 

standardból [510,11], műanyagból [4-9] és modellanyagból [12,13], 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 Tinuvin P és Irganox 3114  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 

koncentrációtartomány 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 modellanyagban és két üdítőben (gyümölcsléből és kólából) való 

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

                                                           
5[10] R.E. Duderstadt et al., Journal of chromatography. A, 1193 (2008) 70-78. 

[11] C. Block et al., Polymer Degradation and Stability, 91 (2006) 3163-3173. 

[12] E. Reingruber et al., Polymer Degradation and Stability, 95 (2010) 740-745. 

[13] M.A. Farajzadeh et al., Chromatographia, 69 (2008) 409-419. 
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határértékeikkel. Az üdítőkből és D2 modellanyagból való mennyiségi meghatározásokhoz 

megfelelő minta-előkészítés kidolgozása szükséges. Az oldhatóság meghatározásánál az 

MSZ 21485-3 magyar szabványban leírt módszert vettem alapul. Ezen módszer meglehetősen 

lassú, ezért célom volt a módszer felgyorsítása, majd alkalmazhatóságának ellenőrzése. Az 

oldhatóság értékek meghatározása után célul tűztem ki azok összehasonlítását a rendeletben 

szereplő specifikus kioldódási határértékekkel.  

3 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

3.1 ANALITIKAI MÓDSZEREK 

A vizsgált élelmiszerek (1,5 és 3,5% zsírtartalmú tejek, gyümölcslé és kóla ízű üdítő) 

illetve modellanyagok (ecetsavas-, etanolos vizes oldatok és olaj) közül a minta összetettsége 

miatt megfelelő minta-előkészítési módszer kidolgozása volt szükséges az élelmiszerek és olaj 

(D2 modellanyag) esetén. A tej minták esetén alacsonyhőmérsékletű tisztítással kombinált 

folyadék-folyadék extrakciót alkalmaztam. Az üdítőknél minta-előkészítésként a 

tömegspektrométer elé kötött szelepváltót, míg az olaj esetén az ionforrásban fellépő 

mátrixhatás kiküszöbölésének érdekében hígítást alkalmaztam. 

Munkám során a mennyiségi meghatározásokhoz HPLC-MS/MS rendszert 

alkalmaztam. A hármaskvadrupól analizátorral ellátott API 2000-es készüléket ESI pozitív 

ionizációs módban használtam, MRM adatgyűjtéssel. A kromatográfiás elválasztáshoz egy 

Kinetex PFP oszlopot használtam egy Agilent 1100 HPLC készülékben. Az elválasztás során 

szerves módosítóként 0,1% (V/V)-ban hangyasavat tartalmazó metanolt és 1 mmol/l 

ammónium-formiát vizes oldatát használtam. A vizes puffer pH-ját hangyasavval 2,80-ra 

állítottam. 

Mind az élelmiszerminták, mind az olaj esetén megvizsgáltam a módszerek 

teljesítményjellemzőit. 
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3.2 KIOLDÓDÁS VIZSGÁLATOK 

Az analitikai módszer kidolgozása után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Vegyészmérnöki Karának Műanyag és Gumiipari Laboratóriumában nagysűrűségű 

polietilént (HDPE) adalékoltam különböző koncentrációszinteken 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  

50% (V/V) vizes etanolos oldatba (D1 modellanyagba). 

Megvizsgáltam D1 modellanyagban mindkét adalékanyag esetén a minimálisan 

szükséges érintkezési időt. Ehhez félvariogramot alkalmaztam. Továbbá megvizsgáltam ezen 

adalékanyagoknak kioldódását tejekbe valamint a hozzá tartozó D1 modellanyagba különböző 

mennyiségben adalékanyagot tartalmazó HDPE segítségével. 

3.3  OLDHATÓSÁG VIZSGÁLATOK 

Az oldhatóság vizsgálatok elvégzése előtt az analitikai meghatározás potenciális 

hibaforrásait (ionforrásban fellépő mátrixhatás, szűrőről való rossz visszanyerés stb.) 

egyesével, lépésenként megvizsgáltam, hogy az eredmény megbízható, torzítatlan legyen. 

Az oldhatóság vizsgálatok alapjául az MSZ 21485-3 szolgált. A szabványban szereplő 

palackos módszerből kiindulva kilencszer 10 mg Tinuvin 327-et csavaros kupakos 

üvegedényekbe bemértem, majd rájuk 10 ml 50% (V/V) D1 modellanyagot öntöttem. Ezen 

edényeket kevertetés mellett 30°C-ra helyeztem, majd 24 óránként három edényt kivettem és 

25°C-s fürdőbe helyeztem 24 órára ekvilibrálni. Az ekvilibrálás után az oldatot centrifugáltam, 

majd a felülúszó szűrését követően abból mértem. A maradék hat edénnyel a második és 

harmadik napon ugyanígy jártam el.  

Mivel ez a szabvány módszer idő- és eszközigényesnek bizonyult a módszert 

továbbfejlesztettem. A hosszú kevertetést rövidebb ultrahangozási időre cseréltem, illetve 

megvizsgáltam, hogy a 24 órás ekvilibrálási időt csökkenthetem-e. Az ultrahangos módszernél 

is bemértem kilencszer 10 mg Tinuvin 327-et, azonban a 3 napos kevertetés és napi  

minta-vételezés helyett 25, 50 és 75 percig ultrahangoztam az edényeket. Az ultrahangozást 

követően 2 órára 25°C-os fürdőbe helyeztem az oldatotokat ekvilibrálódni.  

Kétmintás t-próba alapján a két módszerrel kapott eredmények között 95%-os 

valószínűséggel nem volt szignifikáns különbség, így az oldhatóság értékek specifikus 

kioldódási határértékkel való összevetéséhez az ultrahangos módszert alkalmaztam. 
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4 EREDMÉNYEK 

4.1 ANALITIKAI MÓDSZEREK JELLEMZÉSE 

A vizsgált 11 komponens minden vizsgált mintatípus esetén meghatározható egy 

mérésből. Ezen mérések kimutatási határa üdítők és a modellanyagok esetén 0,5 és 10 ng/ml 

között, míg a tejmintáknál 0,25 és 10 µg/kg között változtak. Tejminták esetén a mérés 

torzítatlansága öt koncentráció szinten megvizsgálva (25, 100, 500 µg/kg illetve 1 és 2,5 mg/kg) 

93 és 109% között volt. A relatív standard deviáció 3 párhuzamos minta mérésekor egy esetben 

sem haladta meg a 13%-ot. 

Az üdítők és az olaj esetén a komponensek rossz oldhatósága miatt a torzítatlanság 

értékeket nem tudtam a vak minták adalékolásával ellenőrzi. A torzítatlanság vizsgálata céljából 

a módszert torzító egyes lépéseket külön-külön ellenőriztem. Az alkalmazott szűrőről a 

visszanyerések 95 és 107% között, az ionforrásban fellépő mátrixhatás értékek 86 és 120% 

között voltak. 

4.2 KIOLDÓDÁS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

A minimális érintkezési idő meghatározása során egy gyors kioldódást követően a 

tapasztalt koncentrációk állandósultak, értékük nem növekedett tovább. A kapott görbe 

kvantitatív értékeléséhez félvariogramot használtam, mely segítségével a növekvő, azaz 

felszálló ág könnyedén elkülöníthető a telítést elérő résztől. A modell illesztését követően a 

minimális érintkezési idő Tinuvin P esetén 57 percnek, míg Irganox 3114 esetén 23 percnek 

adódott. 

A különböző adalékanyagot tartalmazó HDPE-nel végzett kísérletek során mindkét 

adalékanyag hasonló eredményeket adott tejekben és a modellanyagban. Egy gyorsan növekvő 

kioldódódási koncentráció után a mért értékek nem növekedtek tovább, hiába volt több 

adalékanyag a vizsgált HDPE-ben. Körülbelül 1% (m/m) adalékanyag tartalom felett nem 

növekedett a műanyagból kioldódott adalékanyag koncentrációja, az oldatok telítődtek. 

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 voltak. Ugyanezen 

értékek a lényegesen nagyobb logP-vel rendelkező Irganox 3114 esetén rendre 0,010 mg/kg, 
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0,011 mg/kg, és 0,046 mg/kg voltak. A specifikus kioldódási határérték Tinuvin P esetén 

30 mg/kg, míg Irganox 3114-nél 5 mg/kg.  

4.3 OLDHATÓSÁG VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Tinuvin 327 D1 modellanyagban való oldhatóságára a 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. 

Az ultrahangos módszerrel meghatározott oldhatóság értékeket az 1. táblázatban 

foglaltam össze. 

 

1. Táblázat – Oldhatóság értékek modellanyagokban és üdítőkben 

 Oldhatóság/ ng/ml 

 Modellanyag Üdítő 

Komponens neve A B C D1 D2 kóla gyümölcslé 

Tinuvin 1577 < LOD < LOD < LOD < LOD >1000 < LOD < LOD 

Cyasorb UV-1164 < LOD < LOD < LOD < LOD >1000 < LOD < LOD 

Irgafos 168 < LOD < LOD < LOD < LOD >1000 < LOD < LOD 

Irganox 1010 < LOD < LOD < LOD < LOD >1000 < LOD < LOD 

Irganox 3790 < LOD < LOD < LOD 8,8 >1000 < LOD < LOD 

Irganox 565 < LOD < LOD < LOD 0,09 >1000 < LOD < LOD 

Irganox 3114 < LOD < LOD < LOD 0,23 >1000 < LOD < LOD 

Tinuvin 326 < LOD < LOD < LOD 2,21 >1000 < LOD < LOD 

Tinuvin 327 < LOD < LOD < LOD 1,73 >1000 < LOD < LOD 

Tinuvin 234 < LOD < LOD < LOD 1,09 >1000 < LOD < LOD 

Tinuvin P 0,15 0,18 1,96 104 >1000 0,34 0,14 

LOD: Limit of detection, azaz kimutatási határ 
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5 AZ ÉRTEKEZÉSBEN FOGLALT ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK - 

KÖVETKEZTETÉSEK 

• Az általam kidolgozott minta-előkészítési és HPLC-MS/MS módszerek lehetővé teszik 11, 

az Európai Bizottság 10/2011/EU számú rendeletében szereplő műanyag adalékanyag 

meghatározását tej, üdítő és a rendeletben meghatározott modellanyag mintákból.  

• Sikeresen alkalmaztam a kémia területén korábban nem alkalmazott statisztikai módszert, 

a variogramot Irganox 3114 és Tinuvin P kioldódás vizsgálatánál a minimális szükséges 

érintkezési idő meghatározására. Az általam vizsgált körülmények mellett e vegyületek 

kioldódás vizsgálatához nem szükséges a rendeletben előírt 10 napos érintkezési idő. 

• A különböző mennyiségben adalékanyagot tartalmazó HDPE lapokkal végzett kísérletek 

alapján a D1 modellanyag elfogadhatóan modellezi a tejet Irganox 3114 és Tinuvin P 

kioldódás vizsgálata során. A D1 modellanyagban tapasztalt magasabb koncentrációk tej 

esetén élelmiszerbiztonsági szempontból megnyugtató felülbecslést jelentenek a 

modellanyagban végzett kioldódás vizsgálatok esetén.  

• Irganox 3114 esetén BASF által ajánlott koncentráció tízszeresét alkalmazva a kioldódott 

koncentráció 5°C-on két nagyságrenddel kisebb a rendeletben megadott specifikus 

kioldódási határértéknél. Ezzel szemben Tinuvin P esetén az 5°C-on kioldódott 

koncentráció az ajánlott koncentrációjú adalékanyag-felhasználás mellett egy 

nagyságrendbe esik a specifikus kioldódási határértékkel. 

• Az adalékanyagok oldhatóságának vizsgálatához átdolgoztam az MSZ 21485-3 

szabványban vízoldhatóság vizsgálatára leírt módszert. E rövidített módszer 

megfelelőségét Tinuvin 327 D1 modellanyagban való oldhatóságának mindkét módszerrel 

elvégzett vizsgálatával igazoltam. 

• A vizsgált üdítőkben valamint A, B és C modellanyagban a 11 vizsgált adalékanyag 

oldhatósága 25°C-on egy-három nagyságrenddel kisebb, mint a megfelelő specifikus 

kioldódási határértékek. D1 modellanyagban csak a Tinuvin P és Irganox 3790 oldhatósága 

haladja meg a specifikus kioldódási határértéket, míg D2 modellanyagba minden 

komponens a specifikus kioldódási határérték felett oldódik. Ezen eredmények alapján 

egyszerűen eldönthető, hogy mely esetekben szükséges a kioldódás vizsgálatok elvégzése.  



10 

 

6 AZ ÉRTEKEZÉS ANYAGÁBÓL KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK 

6.1 CIKKEK 

Analysis of potential migrants from plastic materials in milk by liquid chromatography 

mass spectrometry with liquid-liquid extraction and low temperature purification 

Zsolt Bodai, Bálint Sámuel Szabó, Márton Novák, Susanne Hámori, Zoltán Nyiri, Tamás 

Rikker, Zsuzsanna Eke 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62 (41), pp 10028–10037 

Migration of Tinuvin P and Irganox 3114 into milk and the corresponding authorised 

food simulant 

Zsolt Bodai, Csaba Kirkcheszner, Márton Novák, Zoltán Nyiri, József Kovács, Norbert 

Magyar, Béla Iván, Tamás Rikker, Zsuzsanna Eke 

Food Additives and Contaminants, 2015, 32 (8),pp 1358-1366 

Solubility study of antioxidants and UV stabilizers into beverages and food simulants  

Zsolt Bodai, Péter Pál Jakab, Márton Novák, Zoltán Nyiri, Bálint Szabó Sámuel, Tamás 

Rikker, Zsuzsanna Eke 

Food Additives and Contaminants beküldve 

6.2 POSZTEREK 

LC-MS/MS method development for the determination of triazines and triazoles 

migrating from food packing materials 
Zs. Bodai, M. Novák, Zs. Eke 

HPLC 2013, 2013, Amsterdam, Netherlands 

Analysis of UV Stabilizators and Antioxidants in Milk by High Performance Liquid 

Chromatography and Mass Spectrometry 

Zsolt Bodai, Susanne Hámori, Márton Novák, Zsuzsanna Eke 

HPLC 2014, 2014, New Orleans, USA 

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok adalékanyagainak modelloldatokba és 

üdítőkbe való oldódásának vizsgálata LC-MS/MS technikával 
Péter Pál Jakab, Zsolt Bodai, Bálint Sámuel Szabó, Tamás Rikker, Zsuzsanna Eke 

Elválasztástechnikai Vándorgyűlés 2014, 2014, Egerszalók, Hungary 

Investigation of minimum contact time for migration studies of Tinuvin P and Irganox 

3114 
Zsolt Bodai, Bálint Sámuel Szabó, Csaba Kirchkeszner, Márton Novák, Zoltán Nyiri, József 

Kovács, Norbert Magyar, Zsuzsanna Eke 

21th International Symposium on Separation Science 2015,  

2015, Ljubljana, Slovenia 

Comparison of the solubility of plastic additives in food simulants and beverages  

Jakab Péter Pál, Bodai Zsolt, Szabó Bálint Sámuel; Eke Zsuzsanna 

10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, 2015, Siófok, 

Hungary 


