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Rövidítések jegyzéke 

 
AOP  nagyhatékonyságú oxidációs eljárások (Advanced Oxidation 

Processes) 

2,6-DCA 2,6-diklóranilin 

DCF diklofenák 

eaq

 hidratált elektron 

EC50 effektív koncentráció, mely a mérési vagy vizsgálati végpont 

50%-os csökkenését okozza 

LC50  letális koncentráció, a teszt organizmusok 50%-ának 

pusztulását okozza 

ESR elektronspin-rezonancia (Electron Spin Resonance) 

HPLC nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (high-

performance liquid chromatography) 

IC szervetlen széntartalom (inorganic carbon) 

KOI kémiai oxigénigény, azt az oxigén mennyiséget fejezi ki, 

amely az egységnyi térfogatú vízben oldott és szuszpendált 

anyag oxidációjához szükséges mg dm
-3

 egységben 

MS tömegspektrométer, tömegspektrometria (mass 

spectroscopy) 

pKa savi disszociációs állandó tízes alapú negatív logaritmusa  

TC teljes széntartalom 

TOC teljes szerves széntartalom 
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1. Bevezetés 

 

Kutatómunkámat az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Energia- és 

Környezetbiztonsági Intézet Sugárkémia Laboratóriumában végeztem. Olyan 

munkához kapcsolódtam, amelyet ott mintegy 15 évvel ezelőtt, a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség (NAÜ) javaslatára indítottak, s amit a NAÜ azóta is 

folyamatosan támogat. A kutatómunkám témája a környezetvédelem 

szempontjából aktuális és fontos kérdéshez, a szennyezett vizek tisztításához 

kapcsolódik. 

A környezetvédelem egyik fontos kihívása napjainkban a víz minőségének 

megőrzése, javítása. Világszerte sokféle szennyező kerül természetes 

vizeinkbe a nagy mennyiségű ipari és városi szennyvizeken keresztül. Ezek 

sok esetben hagyományos víztisztítási eljárásokkal (szűrés, biológiai lebontás, 

klórozás) nehezen ártalmatlaníthatók. Az így kezelt, tisztított szennyvíz 

többnyire az élővizekbe kerül, természetes lebontásuk sok időt igényel. A 

szennyeződések felhalmozódhatnak a táplálékláncban és felhígulva ugyan, de 

az ivóvizekbe is bekerülhetnek, ezért a szennyező anyagok eltávolítására 

fokozott figyelmet kell fordítani. 

Hazánkban az ivóvíz legnagyobb részét felszín alatti vízből nyerik (zömében 

mélységi víz, karsztvíz, rétegvíz, folyóparti szűrt víz), ami gyakran 

tartalmazhat szennyezéseket. A felszínhez közeli vizek az emberi tevékenység 

hatására nehezen bomló szerves szennyeződéseket, míg a mélyen fekvő 

zárványvizek természetes eredetű szennyeződéseket (mérgező ásványokat, pl. 

arzén, vas, mangán vegyületeket) tartalmazhatnak. A nehezen bomló szerves 

szennyeződések sok esetben a felszínről migrációval eljutnak a mélyebben 

fekvő vízrétegekbe is. 

A vizek szennyezőinek eltávolítására sok eljárást fejlesztettek ki, közöttük 

fontos szerepe van a kémiai módszereknek. Ezek közös jellemzője, hogy a 

szerves vegyületek lebontásához rendkívül reaktív 

vegyületeket/köztitermékeket alkalmaznak, mint pl. O3, 

OH, H


, HO2


. Az 

eljárások általában enyhe körülmények között végrehajtható reakciókon 

alapulnak, alkalmazásukkal a szerves szennyezők akár szén-dioxidig, vízig és 

ásványi sókig bonthatók le (mineralizáció). Ezeket az eljárásokat 

összefoglalóan nagyhatékonyságú oxidációs eljárásoknak (angolul: advanced 

oxidation processes, AOP) nevezzük. A biológiailag ellenálló szerves 

szennyező anyagok lebontására bizonyos kémiai oxigén igény és időegység 

alatt kezelendő vízmennyiség tartományban az AOP technológiák javasoltak. 

A nagyenergiájú sugárzás, mely ugyancsak az AOP eljárások közé sorolható, 

a víz radiolízise során állítja elő a reaktív köztitermékeket. 
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Munkánk két fő részből áll. A dolgozat első felében a diklofenák példáján 

mutatjuk be a gyógyszermolekulák lebonthatóságát, a nagyenergiájú sugárzás 

hatására lejátszódó folyamatokat. Mivel ez a gyógyszermolekula viszonylag 

bonyolult, két nagyon eltérő tulajdonságú, szubsztituált benzolgyűrűs 

rendszert tartalmaz, ezért a két rész reakcióit külön-külön vizsgáltuk két 

modellvegyület, a 2,6-diklóranilin és a paracetamol alkalmazásával. 

Munkánk második részében több mint húsz vegyület egyedi vizsgálatán 

alapulva a kémia szerkezet és a lebonthatóság közötti általános összefüggések 

felderítését céloztuk meg. A kiválasztott modellvegyületek között voltak 

peszticidek, gyógyszermolekulák, ezek metabolitjai, illetve 

színezékmolekulák is. Definiáltuk és méréseink eredményei alapján 

meghatároztuk a lebontási hatékonyságot. 
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2. Irodalmi összefoglaló 

 

2.1. Szennyezők vizeinkben 

 

A természetbe egyre nagyobb mennyiségben kerülnek környezetidegen 

anyagok, köszönhetően az intenzív gyógyszerfelhasználásnak, a különböző 

ipari gyártási eljárásoknak és a modern mezőgazdasági tevékenységnek.  

A környezetre veszélyt jelenthetnek a főként háztartási szennyvízzel együtt 

távozó, erősen perzisztens gyógyszerek, ezeket kis koncentrációjuk miatt - 

korábban meghatározni sem tudták, így a környezetre nézve veszélytelennek 

tartották.  

Egyes szintetikus anyagok (xenobiotikumok) hormonális (ösztrogén) hatását 

már a múlt század harmincas éveiben kimutatták [1]. A különböző vegyipari 

termékek és hormonhatású anyagok környezet szennyező hatásait, azonban az 

utóbbi 10 - 20 évben kezdték egyre szélesebb körben felismerni, miután 

koncentrációjukat a vízekben mérni tudták, hogy az emberi szervezetre is 

hatással lehetnek [2]. A különféle mérgező anyagok kisebb-nagyobb 

mértékben beépülnek a növényekbe, állatokba, (ezáltal a táplálékláncba), ahol 

koncentrációjuk - a bioakkumuláció és a biomagnifikáció miatt - sokkal 

nagyobb lehet, mint a környezetben.  

A szennyező anyagokra a vízi ökoszisztémák fokozottabban érzékenyek, 

mivel ezek az anyagok közvetlenül érintkeznek a vízi élőlények testfelületével 

és azok tápláléka is vízi eredetű. Szervezetükben gyakran felhalmozódnak a 

mérgező anyagok és mérgezés tünetei könnyen kimutathatóak, még mielőtt 

azok az embereken is jelentkeznének, ezért különös figyelemmel kell lenni a 

vizeinkbe kerülő szennyezőkre [3]. Erre a jelenségre jó példa a DDT 

használata, majd betiltása a tengervízben, halakban, majd a hallisztet 

fogyasztó baromfi húsában történt kimutatása nyomán. 

Az analitikai eljárások és készülékek korszerűsödésének (a kimutatási 

határok csökkenésének) köszönhetően az utóbbi években az eddig nem 

mérhető, kis koncentrációjú szennyezők nyomon követése is lehetővé vált. 

Ennek eredménye, hogy manapság a környezetvédelmi analitika 

fejlődésének egyik főiránya az egyre nagyobb figyelmet igénylő szennyező 

anyagok („emerging pollutants”) kutatása, melyek az alábbiak szerint 

csoportosíthatók: 

 ipari adalékok, 

 nehézfémek, 

 peszticidek, 

 petrolkémiai termékek, 
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 kenőanyagok, 

 háztartásban használt vegyi anyagok, pl. detergensek, 

 gyógyszerek, 

 kozmetikumok, 

 finomított élelmiszerek. 

Ezen szennyezők potenciálisan nagy veszélyt jelentenek, de hatásuk még 

sok szempontból nem tisztázott, forgalmazásuk, kibocsátásuk a környezetbe 

nem kellően szabályozott. Közöttük jelentős számban vannak olyanok, 

amelyeket sem a szennyvíztisztítók, sem az ivóvíztisztítók nem tudnak 

teljesen eltávolítani, és ennek következtében az állandó utánpótlás miatt a 

környezetet folyamatosan terhelik. 

A természetben a különböző szennyezők hatása összeadódhat, vagy 

szinergizmus útján felerősítheti egymást [4], illetve olyan kölcsönhatásokat 

válthatnak ki, amelyek kombinációjának száma, mértéke, iránya előre nem 

látható [5]. Az ilyen szerves szennyező anyagok hatékony lebontására, 

eltávolítására feljleszették ki a nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokat. 

 

2.2. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások 

 

A nagyhatékonyságú oxidációs eljárások általában szobahőmérsékletű 

reakciókon alapulnak, alkalmazásukkal, a szerves szennyezők akár szén-

dioxidig, vízig és ásványi sókig bonthatók le (mineralizáció). Ezek az 

eljárások csak akkor jöhetnek szóba, ha a szennyezők kis koncentrációban 

vannak jelen. Előkezelés esetében a cél az, hogy könnyebben lebomló, 

biodegradálható, kevésbé toxikus vegyületet alakítsunk ki, mely ezután 

biológiai oxidációs eljárással kezelhető [6]. Az utókezelés pedig a 

hagyományos kezelés után kis mennyiségben megmaradt szennyező anyagok 

ártalmatlanítására, valamint a klóros fertőtlenítés kiváltására alkalmazható.  

A gyakorlatban elterjedt AOP eljárásokat az 1. táblázat foglalja össze. Az 

AOP csoportba számos, műszaki szempotból igen eltérő technológia tartozik. 

Mindegyik módszer alapja, a szerves molekulák lebontása vizes fázisban, 

különböző módokon, melyekhez gyököket, elsősorban hidroxilgyököt (

OH) 

alkalmaznak. A 

OH jelentősége ezért nagy. Ez a nagyon reaktív gyök, a 

szerves molekulákkal 10
6
 - 10

9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
-os sebességi állandóval 

reagálhat. Tehát jellemzően kis szelektivitással támad a szennyezőkre, ezáltal 

nagy az eljárás hatékonysága [7, 8]. 

A gyökök előállítása kémiai-, fotokémiai-, fotokatalitikus-, szonokémiai 

módszerekkel, radiolízissel illetve ezek kombinációjával történhet [8, 9, 10]. 

A fotokatalitikus az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a lebontásra. 

Több félvezető katalizátor hatékonyságát vizsgálták, de a leggyakrabban a 
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titándioxidot (TiO2) használják [11]. TiO2 esetében egy elektron a vezetési 

sávba kerül, ha a TiO2-t vegyérték, illetve a vezetési sáv energiájánál nagyobb 

energiájú fénnyel sugározzák be, így az elektron helyén pozitív lyuk marad 

vissza. A vezetési sávba került elektron reakcióba léphet a félvezető felületén 

lévő oxigén molekulával. Az esetben szuperoxid-gyök anion keletkezik. A 

félvezetőn visszamaradó lyuk pedig ugyancsak reakcióba léphet a szennyező 

molekulával, vagy pedig, a vizes oldatban található hidroxidionnal reagálva, 

OH-öt képezhet (2.1 egyenlet) [12, 13]. 

 

        (  )             (   
      

 )          
           

   (2.1) 

 

Módszer Reaktív köztitermékek 

Ózonos kezelés O3 vagy O3/H2O2 
•OH, HO2

•/ O2‾
•, O3‾ 

• 

Fenton eljárás H2O2/Fe2+ vagy H2O2/O3/Fe2+ (savas közeg) •OH, HO2
•/ O2‾

•, O3‾
• 

Foto-Fenton eljárás H2O2/Fe2+/UV-fény •OH 

Vákuum - UV fotolízis 
•OH, •H 

Fotooxidáció UV (λ= 185 nm és 254 nm) vagy UV/O3, 

UV/H2O2 vagy UV/O3/H2O2 alkalmazásával pl. kis nyomású 

Hg lámpát használva 

•OH, HO2
•/ O2‾

•, O3‾
• 

Fotokatalitikus eljárás: UV/Vis fénnyel TiO2/h , 

TiO2/h /O2, illetve ZnO katalizátorokat használva 
•OH 

Radiolízis 
•OH, HO2

•/ O2‾
•, O3‾

•, eaq
, 

H• 

Elektrokémiai oxidáció 
 

Ultrahangos kezelés (szonolízis) •OH, H• 

Termikus oxidáció ipari szennyvíz esetén 
 

1.  táblázat. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások [7]. 

 

Az 1. táblázatban az is megfigyelhető, hogy a szelektív gyökképzés egyik 

rendszerben sem valósul meg, így a rendszerek rendkívül bonyolultak, 

jellemzésük nehéz. Ugyanakkor a lejátszódó folyamotok, a keletkező gyökök 

reakcióimechanizmusának ismerete fontos a gyakorlati felhasználás 

szempontjából. A hatásfok javítható a szabad gyökök reaktivitásának és 

képződésének szabályozásával [7]. 

A nagyenergiájú sugárzást alkalmazó technika, mint már említettük, 

ugyancsak az AOP eljárások közé sorolható, a víz radiolízise során állítja elő 

a reaktív köztitermékeket. Számos kutatás folyik ezen a területen, mind 

laboratóriumi, mind félüzemi és ipari méretekben is. A sugárzásos 

technológiákat használják például szennyvíz, füstgáz és szennyvíziszap 

kezelésére is. Nagy előny, hogy a reaktív gyökök in situ a radiolízis közben 

képződnek egyéb vegyszer hozzáadása nélkül, a módszer egyszerűen 

megvalósítható ipari méretben (10 000 m
3
/nap) [14]. Meg kell jegyezni azt is, 
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hogy a köztudatban élő, de nem magyarázható ellenkezés gátja a technológia 

szélesebb körű elterjedésének. 

 

2.3. A víz radiolízise 

 

A híg vizes oldatok radiolízise során a sugárzás energiájának döntő részét a 

víz nyeli el. Ennek során gerjesztett molekulák, gyökök, ionok jönnek létre, 

ezek koncentrációja nyomon követhető. Az oldott anyagban bekövetkező 

kémiai változás főként a víz radiolízise során képződött gyökös köztitermékek 

reakcióinak eredménye.  

A nagyenergiájú fotonok, vagy gyorsított elektronok és a vízmolekulák 

pályaelektronjai közötti energiaátadás révén átalakul a molekula elektron-

rendszere és az atomok közötti kötések felszakadhatnak. A víz radiolízise 

során három fő köztitermék keletkezik: hidratált elektron (eaq

), hidrogénatom 

(H

), és a hidroxilgyök (


OH) (1. ábra). 

 

 
1. ábra. A víz radiolízisének alapfolyamatai. 

 

A 2.2-es reakcióban a keletkező gyökkation valamelyik környező 

molekulának protont ad le (2.4 reakció), a keletkező szabad elektron kinetikus 

energiáját gyorsan elveszíti (ütközik a környező molekulákkal) majd 

lokalizálódik (2.5 reakció) és létrejön a hidratált elektron. 

A sugárzás hatására keletkező H2O
* 

gerjesztett molekulák (2.3 egyenlet) 

OH gyökre és 


H-atomra bomlanak (2.6 egyenlet). Az utóbbi a hidratált 

elektron és a hidroxónium ion közötti reakcióban is kialakulhat (2.7). 

 

         
           (2.2) 

        
  (2.3) 

   
          

     
  (2.4) 
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(2.5) 

   
       


 
  (2.6) 

   
     

       


 
              k = 1,9 x 10

10
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 (2.7) 

 

A sugárkémiai reakciók jellegzetessége, hogy az energiaelnyelődés során 

egymás közelében (az ún. „spurban”) nagyon gyakran két, ritkábban ennél 

több, a sugárzás által aktivált, gerjesztett vagy ionizált molekula keletkezik. 

Egymás közelében több nagy reaktivitású köztitermék, pl. eaq

,
 

H, 

OH is 

kialakulhat. A részecskék kidiffundálása a „spurból” verseng az egymással 

lejátszódó reakciókkal. 

A köztitermékek reakcióiban végtermékként H2 és H2O2 keletkezik (2.8 - 

2.11 reakciók) [15]. A HO2

 perhidoxilgyök a hidroxilgyök és a hidrogén-

peroxid reakciójában keletkezhet (2.12), illetve oxigén jelenlétében a (2.13) és 

(2.14) reakcióegyenletekkel leírt reakcióban. Az oxigénnel végbemenő 

reakcióban keletkező perhidroxilgyök/szuperoxid gyökanion páros pKa = 4,8 ± 

0,1 értékkel kölcsönösen egymásba alakulhat át (2.15). 

 

         
    

  (2.8) 

     
          (2.9) 

  
    

     (2.10) 

   
     

               
  (2.11) 

        
         

 (2.12) 

  
        

  (2.13) 

   
        

  (2.14) 

   
    

     (2.15) 

 

Köztitermék 
Hozam 

(µmol J
-1

) 
λmax, nm 

εmax, 

dm
3
 mol

-1 
cm

-1
 

E
0
, V DA, m

2 
s

-1
 

eaq

 0,28 715 18500 -2,9 4,9  10

9
 

H
•
 0,062 <200 

 
-2,4 7  10

9
 

•
OH 0,28 230 530 1,9 2,2  10

9
 

O
-
 

 
240 240 

  

O2
-•
 

 
245 2350 -0,33 1,5  10

9
 

HO2
•
 

 
225 1400 

 
2  10

9
 

2. táblázat. A víz radiolízise során keletkező köztitermékek jellemzői: köztitermékek hozama, a 

fényelnyelés maximumának hullámhossza (λmax), a fényelnyelési együttható (εmax), a redukciós 

potenciál vs. NHE (E0) és a diffúziós állandó (DA) [15]. 



14 
 

Az ún. diffúziós szakasz befejeződése után, a reaktív részecskék 

elhelyezkedése homogén eloszlásúnak tekinthető. A víz radiolízise során 

keletkező köztitermékek, köztük a eaq

,
 
H, 


 hozamait foglalja össze az 2. 

táblázat. A hozamok értékei γ- vagy nagyenergiájú elektron besugárzáskor, 

semleges és enyhén lúgos oldatokban
 
0,28, 0,28 illetve 0,062 µmol J

-1
 [16]. 

 

2.4. Reaktív köztitermékek sajátságai  

 

A víz radiolízisének köztitermékeire nagy reaktivitás jellemző. Reakcióik a 

vízben található szennyeződésekkel rendszerint kevesebb, mint 1 µs-ot 

igényelnek. A különböző termékek reaktivitása egészen eltérő. A hidrogén-

peroxid, a hidroxilgyök és a perhidroxilgyök oxidáló tulajdonságú, a 

hidrogénatom és a hidratált elektron redukálószer. A továbbiakban 

részletesebben bemutatom az egyes köztitermékeket illetve azt, hogy a 

köztitermékek reakciót, hogy lehet egymástól elkülönítve vizsgálni. 

 

2.4.1. Hidratált elektron és a hidrogénatom 

 

A eaq

-t orientált vízmolekulák veszik körül, így az úgy viselkedik, mint egy 

egyszeres töltésű anion. Jellegzetes széles elnyelési sávja van a látható-közeli 

IR tartományban, melynek maximuma 715 nm körül van (ε715 = 18500 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

) (2. táblázat). Ez a fényelnyelés lehetővé teszi a hidratált elektron 

koncentráció változásának közvetlen megállapítását. A hidratált elektron 

redukáló hatása erősebb, mit a hidrogénatomé. Reakcióit oldott anyaggal 

nagy, gyakran (~10
10

 dm
3 

mol
-1 

s
-1

 nagyságrendű), ún. diffúziószabályozott 

sebességi együttható jellemzi. 
 

A reakciói során szervetlen vegyületekkel rendhagyó vegyértékű ionok, 

atomok jöhetnek létre. Szerves molekulákkal nukleofilként reagál. Aromás 

szénhidrogénekkel, konjugált szerkezetű telítetlen molekulákkal, karbonil- és 

karboxilvegyületekkel, halogénezett szénhidrogénekkel addíciós reakcióban 

reagál. Halogénezett vegyületek esetén disszociatív elektronbefogás 

következhet be. 

 

   
             

  (2.16) 

   
             

      (2.17) 

 

A radiolíziskor keletkező hidratált elektron a többi víz radiolízis 

köztitermékkel vagy a jelenlévő oldott anyaggal (A) reakcióba lépve tűnik el a 

rendszerből (2.18 egyenlet). 
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(2.18) 

 

A hidratált elektron reakcióinak tanulmányozásakor a méréseket nagy 

tisztaságú nitrogénnel (argonnal, vagy héliummal) telített (oxigéntől 

mentesített) oldatban, t-butanol jelenlétében végzik [17]. Ilyen körülmények 

között a 

OH-ök kevéssé reakcióképes 2-hidroxi-2,2-dimetil-etil gyökké 

alakulnak át [18]. 

 

   
  (   )             (   )    

  (2.19) 

 

A hidrogénatom a eaq

 konjugált sava (pKa = 9,7), így mennyiségét 

befolyásolja az oldat pH-ja. Hozama semleges oldatokban kicsi, savas 

oldatokban nagy, hiszen ilyenkor a hidratált elektronok a 

hidroxoniumionokkal reagálva hidrogénatomot eredményeznek. A víz 

sugárkémiai bomlása során keletkező hidrogénatomok hozama G(H) = 0,062 

μmol J
-1

. pH 2 érték alatt a hidratált elektronok gyakorlatilag teljes 

mennyisége hidrogénatommá alakul át. 

 

   
     

        
              k = 2,3  10

10
 dm

3 
mol

-1
 s

-1 
(2.20) 

 

A H-atom gyengébben redukáló tulajdonságú (redukciós potenciál -2,4 V), 

mint a hidratált elektron, reakcióikban eltérő módon viselkedhetnek. 

Szervetlen vegyületekkel általában elektron-átadással reagál. Reakciója 

telítetlen szénhidrogéneken jellemzően a kettős kötésre történő addícióval 

játszódik le (2.22). Alkil vegyületekkel reagálva a hidrogénatom hidrogén 

molekulává alakul és egy alkil gyök keletkezik (2.23). 

 

  
               

    (2.21) 

  
                 


 (2.22) 

  
                     


 (2.23) 

 

A hidrogénatom reakcióinak tanulmányozását nehezíti, hogy fényelnyelése 

200 nm körüli hullámhosszon jelentkezik, a fényelnyelési együtthatója kicsi, 

ezért a részecske közvetlen megfigyelése nem szokásos. 

 

2.4.2. Hidroxilgyök  

 

Vizes oldatok besugárzásakor a hidroxilgyök nagy redukciós potenciáljának, 

valamint képződési hozamának (2. táblázat) köszönhetően a legfontosabb és 

legerősebben oxidáló tulajdonságú köztitermék.  
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Nitrilekkel, amidokkal, karbonsavakkal, észterekkel és karbonilekkel 1 × 10
7
 

- 1 × 10
9 

dm
3
 mol

-1
 s

-1
 sebességi együtthatóval reagál. Reakciója során 

szénhidrogénekkel, alkoholokkal, éterekkel, aminokkal, alkénekkel, 

aromásokkal, pirimidinekkel, tiolokkal és diszulfidokkal a sebességi 

együttható nagyobb, mint 1 × 10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
. Ionokkal reagálva elektront 

vehet át, miközben hidroxil ion képződik belőle. Szerves vegyületekkel a 

leggyakrabban vagy H-atom elvonással vagy a telítetlen vegyületek esetén, 

addícióval lép reakcióba. A fenolokkal, fenolátokkal kétlépcsős folyamatban 

reagál. Elsőként addícionálódik a benzolgyűrű aromás elektronrendszerére és 

részlegesen telíti azt, ciklohexadienil típusú gyököt eredményezve. Majd 

sav/bázis katalizált H2O/OH

 eliminációval alakul át fenoxilgyökké, ahol a 

párosítatlan elektron az oxigénatomon van. 

Lúgos oldatban, pH>11, a hidroxilgyök disszociál: 

 

            
                               pKa = 11,9 (2.24) 

 

Az O
 

kevésbé erős oxidálószer, mint a 

OH. Szerves molekulákkal 

reagálva míg a 

OH elektrofíl [19], addig az O


 gyakran nukleofíl 

reagensként viselkedik [20]. Ennek megfelelően a keletkező köztitermékek 

szerkezete eltérő. 

A víz radiolízisekor tehát egyszerre keletkeznek redukáló (eaq
 

és 

H) és 

oxidáló (

OH) tulajdonságú gyökök. A vizsgálatokhoz dominálóan oxidáló, 

vagy dominálóan redukáló körülményekre van szükség. A „domináló” 

körülményeket általában adalékok segítségével érik el. A 

OH reakciói a 

termékabszorbancia követésével vagy kompetíciós módszerrel [21] 

tanulmányozhatóak, mely utóbbihoz kompetitív gyökfogót (Q) alkalmaznak. 

A keletkező Q

 fényelnyelési együtthatója nagyobb kell, hogy legyen, a 

vizsgálat hullámhosszán, mint az R

 gyöké. 

 

    
  
                          (2.25) 

    
  
→    (       ) (2.26) 

 

A relatív sebességi együtthatók az (2.27) egyenlet alapján állapíthatók meg: 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 
  

  
 
[ ]

[ ]
  (2.27) 

 

ahol az A0 a referencia, Q-t tartalmazó, de S nélküli oldat fényelnyelését, AS a 

referencia vegyületet és a vizsgálandó vegyületet is tartalmazó oldat 



17 
 

fényelnyelését, [S] és [Q] a vizsgálandó és a referencia vegyület 

koncentrációját jelöli. 1/AS értékét [S]/[Q] függvényében ábrázolva az 

iránytangens kS/(kQ A0) értékét adja. kQ értékének ismeretében megkapjuk a 

keresett kS értéket. 

Ha csak a 

OH reakcióit szeretnénk tanulmányozni N2O-dal telített oldatot 

használunk (koncentraciója egyensúlyi állapotban szobahőfokon, [N2O] = 

0,025 mol dm
-3

) és ily módon a e
-
aq kb. 98%-a 


OH-ké alakul át [17]. 

 

   
               

     
  (2.28) 

k = 8,7·10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
  

 

2.4.3. Vizes oldatok radiolízise 

 

A vízben keletkezett intermedierek szerves szabad gyökök képződése 

mellett lépnek reakcióba szerves vegyületekkel. Példaként említjük meg. a 

benzoesavat, mellyel több mnka is foglakozik az irodalomban.  

Oxidatív reakciókörülmények között a víz radiolízis köztitermékei közül a 

OH esetében az alifás vegyületekkel lejátszódó reakciók általánosított 

mechanizmusát az 2. ábra foglalja össze. Amint az ábra jobb oldalán látható, a 

OH a besugárzott vízben egyrészt közvetlenül, másrészt viszont  egyes 

gyökök további reakcióban keletkezhet (pl. 2.28-as reakció). 

Szénhidrogénekkel reagálva a 

OH H-atomot hasít le, a keletkező alkil-gyök 

pedig ugyancsak reakcióképes, láncreakcióban hidroperoxidok, polimerek, 

stb. keletkezhetnek. 

 
2. ábra. Alifás vegyületek degradációja ionizáló sugárzással vízben oldott oxigén jelenlétében. 
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Aromás molekulák esetében (oxigénmentes közegben) a 

reakciómechanizmus eltérő lehet. A 

OH legjellemzőbb reakciója a 

kapcsolódás az aromás gyűrűhöz, melyben hidroxi-ciklohexadienil típusú 

gyök keletkezik. A gyökök élettartamát nagymértékben befolyásolják a 

gyűrűn lévő egyéb csoportok. Semleges oldatokban továbbalakulásuk során 

általában diszproporciós reakcióban vesznek részt, mely részben telített 

molekula mellett az eredeti aromás szerkezet újraképződésével jár. Az utóbbi 

reakcióban létrejövő molekula OH csoportot tartalmaz. A keletkező stabilis 

végtermékek között sok esetben dimer molekulák is megjelennek (3. ábra). 

 

 
3. ábra. OH reakciója aromás vegyületekkel. 

 

Híg vizes oldatok radiolízise során tehát, a sugárzás energiáját gyakorlatilag 

100%-nak vehető mértékben a vízmolekulák veszik át, tehát a sugárzás 

energiája majdnem teljes mértékben a víz elbontására fordítótik, a vízből 

keletkező gyökök támadják meg az oldott vegyületeket. Ezzel a besugárzás 

hatása felnagyítódik (öszehasonlítva például a fotolízissel), viszonylag kis 

dózisú besugárzással is nagy hatás érhető el. Tehát jelentős előnye a 

módszernek, hogy a reaktív köztitermékek in situ, vegyszert hozzáadása 

nélkül jönnek létre az oldatban. 

A lebomlás vizsgálata céljából, a mechanizmusok tisztázására előnyös 

csökkenteni a reaktív köztitermékek számát, és külön-külön vizsgálni a 

reakciójukat. Megfelelő körülményeket választva, olyan anyagok 
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hozzáadásával melyek szelektíven reagálnak valamelyik intermedierrel ez 

könnyen elérhető [15, 22, 23, 24]. 

 

2.5. Gyógyszerek vizeinkben 

 

A gyógyszerfelhasználás világszerte növekvő tendenciát mutat ezért 

napjainkban egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vízekbe bekerülő 

gyógyszervegyületek életciklusa és viselkedése iránt [25, 26]. 

1%3%
3%
3%

3%
3%

4%
4%

4%4%8%
8%

9%

12%

15% 16%

 NSAID

 Antibiotikumok 

 Vérlipidszint csökkentõk

 Nemi hormonok

 Epilepszia elleni szerek

 Béta-adrenerg antagonisták

 Anxiolitikumok

 Antidepresszánsok

 Vérnyomáscsökkentõk

 Tumorellenes szerek

 Savcsökkentõk

 Kontrasztanyagok

 Béta2- szimpatomimetikumok

 Állatorvosi szerek

 Orális antidiabetikumok

 Antipszichotikus szerek

 
4. ábra. Különböző terápiás szerek detektálásának relatív gyakorisága a világon 1997 és 2009 

között, az adatokat 134 publikációból gyűjtötték össze [27]. 

 

A vízi környezetben megtalálható gyógyszerek minősége és mennyisége 

országonként és vizenként erősen változó lehet. A szakirodalomban fellelhető 

adatok alapján a leggyakrabban detektált molekulacsaládok a nemszteroid 

típusú gyulladáscsökkentők (NSAID-k), az antibiotikumok és a vérlipidszint 

szabályozó szerek (4. ábra). Valamivel ritkábban fordulnak elő, de szintén 

általánosan jelen vannak a vízi környezetben a hormonok, a -adrenerg 

antagonisták, anxiolitikumok, ill. egyéb hatóanyag csoportok. 

A mai gyógyszerek 40%-át több mint 90 000 természetes, 60%-át több 

millió mesterséges vegyület képezi, használatkor az emberi vagy állati 

szervezetben ezek részben bomlanak, metabolitokká alakulnak, majd a 

háztartási szennyvízzel együtt távoznak. Tehát nemcsak maguk a 

gyógyszerhatóanyagok (Active Pharmaceutical Ingredients: API), hanem 

olyan vegyültek is jelen vannak a környezetben, melyek belőlük képződnek 

számos biotikus és abiotikus transzformáción keresztül. Természetesen ez a 

szerkezeti átalakulás, akár a szennyvízkezelés eredménye is lehet, illetve a 
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környezetben található baktériumok, gombák és a vegyület kölcsönhatásának 

következménye. A metabolitok és az egyéb transzformációk eredményeként 

létrejövő vegyületek toxikussága nagyon sokféle, lehetnek a felhasznált 

gyógyszermolekulánál nagyobb, kisebb vagy elhanyagolható toxicitásúak 

[26]. 

 

 
  

Maximum 

dektált 

koncetráció 

ng dm
-3

 

Ország 

Lipid szabályozók 

Bezafibrate 27 Németo. 

Klofibrát sav 270 
Németo. 

  

Gemfibrozil 70 Kanada 

Láz- és 

fájdalomcsillapítók 

Diklofenák 6 Németo. 

Ibuprofen 3 Németo. 

Fenazon 400 Németo. 

Propifenazon 120 Németo. 

Antibiotikum Tylosin 1,7 Olaszo. 

Antiepilektikum Karbamazepin 
24 Kanada 

258 USA 

Citosztatikum Bleomycin 13 Anglia 

Antipszichosztatikumok Diazepam 
10 Anglia 

23,5 Olaszo. 

3. táblázat. Gyógyszervegyületek koncentrációja ivóvízben [28]. 

 

A szennyvizekben jelenlévő gyógyszermaradványok komoly gondot 

jelentenek, toxicitásuk miatt elpusztíthatják a szennyvíztelepek 

mikroorganizmusait. A gyógyszermaradványok is azok közé a vegyületek 

közé tartoznak, amiket hagyományos víztisztítási eljárásokkal többnyire nem 

lehet teljesen ártalmatlanítani, így fordulhat elő, hogy ng dm
-3

 mennyiségben 

még ivóvizeinkben is kimutathatók. A természetes vizekben (3. táblázat) sem 

kívánatos a jelenlétük, hiszen élettani hatásuk a kis koncentráció ellenére 

biztosan megmutatkozik, már vannak erre utaló tapasztalatok. 
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2.6. A vizsgált molekulák  

 

Munkánk első szakaszában kiválasztottunk három molekulát - diklofenák, 

2,6-diklóranilin, paracetamol -, melyek ugyan kis koncentrációban, de 

megtalálhatók vizeinkben. Tanulmányoztuk a vegyületek lebomlását 

nagyenergiájú sugárzással. Az itt lejátszódó folyamatokról meglehetősen 

keveset tudunk, szemben az egyéb nagyhatékonyságú módszerek alkalmazása 

során végbemenő folyamatokkal.  

 

2.6.1. Diklofenák 

 

A diklofenák (2-(2,6-diklórfenilamino)fenilecetsav, DCF) (5. ábra) gyakran 

alkalmazott, nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő gyógyszer. Erős 

környezetszennyező hatására már régen felfigyeltek [29]. A DCF az egyik 

leggyakrabban kimutatható gyógyszer hatóanyag a vizekben [30]. Az indiai 

szubkontinensen őshonos bengál keselyűk (Gyps bengalensis) 95%-a, 

valamint további két faj (Gyps indicus, Gypstenuirostris) állományának 

>25%-a az 1990-es években kipusztult veseelégtelenség, ill. köszvény 

következtében. Ennek oka egyértelműen DCF mérgezés volt, amit a 

keselyűkben az ezzel a szerrel kezelt háziállatok tetemeinek elfogyasztása 

idézett elő [31, 32]. A hatóanyag a környezetre veszélyes hatása, más - a 

vizekben megtalálható - gyógyszerek jelenlétében megnőhet [33]. 

 

 
5. ábra. DCF. 

 

A DCF kb. 15%-a változatlan, 15%-a hidrolizálható metabolit, a fennmaradó 

70%-a pedig inaktív formában választódik ki a vizelettel. Így a vegyület, 

illetve metabolitjainak nagyobb része a háztartásokban felhasznált vizekből 

szennyvíztisztító telepekre jut [34], ahonnan egy része változás nélkül kerül a 

környezetbe [35, 36]. 

A hagyományos - eleveniszapos - szennyvíztisztító eljárások során az 

elimináció hatásfoka 70 - 80% [37], ami kiegészítő technológiák (pl. AOP-k) 

alkalmazásával javítható [38]. 
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Az ózonos oxidáció és az UV/H2O2 kezelés is hatékonyan bontja a DCF-et 

(1 × 10
-3

 mol dm
-3

), elősegíteti a biológiai lebontást, azonban a teljes lebontás 

így sem lehetséges [39, 40, 41]. Ózonos oxidálás esetében (ózon áram 36 dm
3
 

h
-1

, hőmérséklet 25 °C, a méréseket 3 különböző pH-n 5,0, 5,5 és 6,0, 

gyökfogó terc-butil-alkohol, 4,0 × 10
-3

 dm
-3

, az ionerősség rögzítéséhez 0,1 

mol dm
-3

 foszfát puffer) 90 perc után az összes klór kloridionná alakult, a 

mineralizáció hatásfoka 32%. Ezzel szemben az UV/H2O2 kezelés során (a 

diklofenák koncentrációja: 1 × 10
-3

 mol dm
-3

, a besugárzás 0,420 dm
-3

-es, 

gyűrű alakú reaktorban, a 17 W-os kisnyomású higanylámpa fényereje 254 

nm-en: I0 = 2,7 × 10
-6

 E s
-1

, hőmérséklet 25°C, a pH-t 1 re állították 

perklórsavval/nátriumhidroxiddal) a kloridionná átalakulás csak 52%-os, a 

mineralizáció hatásfoka pedig 39% [33, 42]. 

Megállapították azt is, hogy aromás vegyületek esetében az ózonmolekula az 

aromás gyűrűt a nagyobb elektronsűrűségű helyeken támadja meg. Az 

elektronküldő szubsztituensek, pl. -OH, -NH2, orto- és para- helyzetben 

növelik az elektronsűrűséget, a gyűrű ezeken a helyeken reagál az ózonnal 

[40]. A lebontás során elődleges bomlástermékként azonosították a 

diklofenák-2,5-iminokinont (32%), az 5-hidroxi-diklofenák-ot (7%), és 2,6-

diklóranilint (19%) [39]. Hubert és munkatársai [36, 41] megállapították, 

hogy ózonizálás során nemcsak az ózon, de a 

OH is hozzájárul a lebontáshoz. 

Kiválasztottak nyolc gyógyszermolekulát, köztük a DCF-et (6,8 × 10
-4 

mol 

dm
-3

) is és UV/H2O2 módszerrel határozták meg az egyes molekulák és a 

OH 

közötti reakciók sebességi együtthatóját. A DCF és a 

OH reakciójának 

sebességi együtthatóját nagynak találták (kOH = 7,5 ± 1,5  10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
). 

A reakció tehát gyorsan lezajlik, fenolos vegyületek keletkezhetnek vagy a 

gyűrű hasadása következhet be. 

A DCF (1 × 10
-4 

mol dm
-3

) lebontását és a teljes szerves széntartalom (TOC) 

mineralizációját több kísérletben vizsgálták vákuum-UV fotolízissel O2-nel 

telített illetve O2-mentes közegben is. Meghatározták a bomlástermékek 

szerkezetét és mennyiségét. A bomlási sebességet pszeudo-elsőrendű 

reakciókinetikával írták le, lényeges különbséget nem találtak a két közeg 

között. A DCF lebontásának mértéke 600 s kezelési idő után elérte a 100%-ot 

mindkét kondíció mellett. Mineralizáció esetében viszont jelentős 

különbségek mutatkoztak. A keletkező bomlástermékeket HPLC módszerrel 

UV-DAD (Diode Array Detektor) vagy tömegspektrometriás detektálás 

alapján határozták meg. Mindkét esetben 3 fő aromás bomlástermék 

keletkezett: 5-hidroxi-diklofenák, ami a legvalószínűbb DCF hidroxil 

származék, HCl eliminációjával jön létre az 1-(8-kloro-karbazolil)-ecetsav), a 

harmadik termék a második Cl atom szubsztitúciójával keletkező  
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1-(8-hidroxi-karbazolil)-ecetsav. O2-telített közegben ezeken kívül találtak 

még kis mennyiségben alifás savakat (pl. malonsav, oxálsav) is [43].  

A DCF (6,2 × 10
-4 

mol dm
-3

) lebontását vizsgálták látható fény hatására is, 

Fe
3+ 

ionok jelenlétében, különböző koncentrációjú H2O2 adagolás mellett. A 

DCF mineralizációjának kinetikája jelentősen nem változott a H2O2 

mennyiségének növelésével, tehát a feleslegben beadagolt H2O2 nem járult 

hozzá jelentősen a lebontáshoz. A levegőztetett oldatban H2O2 jelenléte nélkül 

végbemenő fotolízis során a reakció indulásakor beadagolt Fe
3+ 

ionok 

elfogytak, így a bomlás nem ment végbe. H2O2 jelenlétében a Fe-karboxilát 

komplexek fotolízisekor a Fe
3+

-ionok Fe
2+

-ionokká redukálódnak, CO2 

keletkezése mellett [44, 45]. 

A DCF (6,7 × 10
-6 

- 1,7 × 10
-5 

mol dm
-3

) átalakítását vizsgálták TiO2 

fotokatalízissel is, a bomlás során számos hidroxi- és dihidroxi - DCF 

származékot továbbá klór- és hidroxifenol származékot azonosítottak, a 

gyűrűnyitás után karbonsavak keletkeztek, a teljes mineralizációt 2 óra után 

érték el. A kezelés során a klórtartalmú termékek keletkezése okozza a 

kezdetben növekvő toxicitást [46, 47, 48]. Ezt Zhao és munkatársai [49] is 

kimutatták eletrokémiai oxidációs kísérleteik során. 

A DCF (1,7 × 10
-4 

- 3,4 × 10
-4 

mol dm
-3

) átalakítása ultragangos kezeléssel 

TiO2 és SiO2 katalizátorok jelenlétében felgyorsul. Harminc perc után TiO2 

katalizátor esetében 16%-ra, SiO2 katalizátorral pedig 18%-ra csökkent a 

kiindulási koncentráció. A keletkezett termékek meghatározásához GC-MS 

módszert használtak. Elsődlegesen keletkező termékként azonosítottak 

hidroxilált-diklofenákot és indolinon származékokat, klórozott N-fenilanilint. 

A későbbiekben a C-N kötések hasadása után két újabb fő köztitermék 

keletkezik (2-6-diklóranilin és a diklór-fenol). A hidroxilált származékok 

pedig fenil-ecetsav származékokká alakulnak [50]. 

 

2.6.2. 2,6-Diklóranilin 

 

A szennyvizekben a mono-és dikloranilint veszélyes szennyező anyagoknak 

kell tekinteni. Ezeket a vegyületeket a vegyipar előszeretettel használja 

festékek illetve mezőgazdasági szerek gyártására [51], de különböző 

gyógyszerek bomlása során is keletkeznek (pl. diklofenák) [52]. Lassú 

biodegradációjuk miatt a felszíni vizekben is kimutathatók. 
 

 
6. ábra. 2,6-Diklóranilin. 
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Híg vizes oldatokban a eaq

 és a 


OH reakcióit klóranilinnel már vizsgálták 

[53, 54, 55], a mérés során felvett tranziens abszorpciós spektrumokból 

határozták meg a sebességi együtthatókat.  

Lichtscheidl és Getoff [53] impulzusradiolízis során keletkező eaq

 reakcióit 

vizsgálták halogénezett aromás molekulákkal (fluor-, klór-, bróm-benzol, és a 

2 -, 3 -, 4-klór-anilin (1 × 10
-5 

- 1 × 10
-3 

mol dm
-3

). A eaq

 és a 2-, 3-, 4-klór-

anilin reakciójának sebességi együtthatóit 5,4  10
8
, 5,3  10

8
, illetve 5,2  

10
8
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
-nak találták. 

Sánchez és munkatársai [55] a 4-klór-anilin (1 × 10
-4 

mol dm
-3

) lebomlását 

vizsgálták vizes közegben γ-sugárzással. Különböző körülmények között: 

levegőn, O2-nel, N2O-dal és argonnal gázzal telített oldatokon, illetve az 

utóbbi esetében t-butanol jelenlétében is elvégezték a mérést, így külön 

hangsúlyt fektettek a H atom, a 

OH, HO2


-ök reakcióira. A legjobb 

eredményt a 

OH reakciói hozták. HPLC elválasztás után amperometriás 

elektorkémiai detektálással számos végterméket határoztak meg (ammónia, 

klorid ion, 4-amino-fenol, 4-klór-fenol, fenol, anilin, karbonsavak és 

aldehidek keveréke). 

Singh és munkatársai [54] sugárzás indukálta 

OH, O

-
 N3


 reakcióit 

tanulmányozták klór- és hidroxi-anilinnel. Megállapították, hogy legnagyobb 

hozammal a 

OH vesz részt a molekulák lebontásában. A 


OH klóranilinekkel 

történő reakciója során felvett tranziens spektrumon a 320 és 450 nm 

környékén található csúcsokat azonosították anilino-, és fenoxilgyökként. A 

OH és 2,6-DCA reakciójának sebességi együtthatóját 3,5  10

9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
-

nak találták. 

 

2.6.3. Paracetamol 

 

A paracetamol vagy más néven acetaminofenol (N-(4-hidroxi-fenil)-

acetamid)) (7. ábra) széles körben használt láz- és fájdalomcsillapító. Felszíni 

vizekben µmol dm
-3

 koncentrációval mutatták ki [56, 57, 58]. Ez a 

leggyakrabban detektált gyógyszerkészítmény ivóvízben [59], felszíni 

vizekben és a szennyvíztelepek kifolyóinál. 

 

 
7. ábra. Paracetalmol. 
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Az európai szennyvíztisztítók kifolyóinál 6 μg dm
-3

 (Németország) [60], az 

USA-ban természetes vizekben pedig 10 μg dm
-3

 volt a paracetamol mért 

maximális koncentrációja [61]. Franciaországban egy tanulmány alapján, 

melyben 71 felszíni és 70 talajvíz a mintát vizsgáltak, 10,4 ng dm
-3

 volt az 

első esetben és 10,3 ng dm
-3

 volt a második esetben az átlagos paracetamol 

koncetráció [62]. 

Yamamoto és munkatársai [63] a napsugárzás indukált fotolízisen, 

biodegradációs és szorpciós kísérleteken keresztül nyolc különböző, nagy 

ökológiai hatású és nagymértékben fogyasztott gyógyszervegyület 

(paracetamol, atenolol, karbamazepin, ibuprofen, ifenprodil, indometacin, 

mefenaminsav, propranolol) perzisztenciáját vizsgálták (az oldatok 

koncentrációja: 6,6 × 10
-7 

mol dm
-3

). Ezekből három vegyület (propranolol, 

indometacin és ifenprodil) fotolízis hatására könnyen lebomlott (felezési idő 

<24 óra), a többi a napfénnyel szemben stabilnak mutatkozott (felezési idő 

˃72 óra). Paracetamol esetén a fotodegradáció nagyon lassúnak bizonyult: 50 

óra után a kezdeti koncentráció több mint 20%-a megmaradt. A 

biodegradációs kísérlet eredménye - folyóvizet használva - lassú lebomlást 

mutatott mind a 8 vegyület esetében. A vegyületek közül a legjobb eredményt 

a paracetamol biodegradáció során érték el: 72 óra alatt a fele elbomlott. A 

szorpciós sebesség vizes homok, kovasav és Al2O3 esetén is kicsi. 

Bedner és Maccrehan [64] paracetamol (1 × 10
-5 

mol dm
-3

) tartalmú 

szennyvíz fertőtlenítését vizsgálták klórozással (NaOCl). Két terméket 

azonosítottak egyértelműen, mint toxikus anyagot: 1,4-benzokinont és N-

acetil-p-benzokinon-imint (NAPQI), mely könnyen elhidrolizál 1,4-

benzokinonná. A két vegyület sokkal toxikusabb a paracetamolnál, ha az LD50 

(letális dózis: azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora 

mennyiség okozza a kísérleti állatok, általában patkányok, 50%-ának 

pusztulását) értékeiket hasonlítjuk össze, akkor a paracetamol esetén ez 500 

mg/kg, az 1,4-benzokinonra 8,5 mg/kg, az NAPQI-ra pedig 20 mg/kg 

(egereken vizsgálva). Tehát az első esetben 58-szor, míg a másikban 25-ször 

toxikusabb a keletkező anyag. 

A paracetamolt (1 × 10
-4 

mol dm
-3

) TiO2/UV rendszer hatékonyan bontja, 

160 perces kezelés után a paracetamol kezdeti koncentrációjának 90%-a 

lebomlott, viszont a TOC ez idő alatt csak 35%-kal csökkent, tehát a 

mineralizáció nem teljes. A lebontás során GC-MS módszerrel több terméket 

is azonosítottak, mint például a hidrokinont, monohidroxi paracetamolt és 

alifás karbonsavakat (fumársav, maleinsav) [58, 65, 66]. 

A paracetamol (5 × 10
-3 

mol dm
-3

) oxidációját ózonizálással és H2O2 

fotolízissel is tanulmányozták. Mindkét oxidatív rendszer képes megbontani 
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az aromás gyűrűt és a széntartalmat széndioxiddá oxidálni. A mineralizáció 

hatásfoka mindkét esetben 30 - 40% [67]. 

 

2.7. Irodalmi áttekintés összefoglalása 

 

A szigorodó környezetvédelmi szabályozások újabb és újabb kihívások elé 

állítja a szakembereket, emiatt az egyre hatékonyabb víztisztítási technológiák 

kifejlesztése folyamatosan zajlik. A gyógyszermolekulák nagyenergiájú 

sugárzással történő lebontásával kapcsolatban ugyan megjelent jó néhány 

közlemény, de ezt a megközelítést lényegesen kevesebbet vizsgálták, mint az 

egyéb AOP módszerek alkalmazhatóságát. Az általunk vizsgált vegyületek is 

kiválóan példázzák ezt, ugyanis a diklofenák és a paracetamol molekula 

lebontását számos oxidációs eljárássál vizsgálták, de ezek között nem 

szerepelt a radiolízis, így e két vegyület sugárkémiai bomlására vonatkozó 

eredmények sem találhatóak az irodalomban. A klóranilinek lebonthatóságát 

ugyan vizsgálták már impulzusradiolízissel és γ-sugárzással is, azonban ezek 

nem voltak széleskörű, mindenre kiterjedő vizsgálatok, a radiolízis reaktív 

köztitermékei közül csak a 

OH reakcióinak vizsgálatakor tértek ki a két 

klóratomot tartalmazó 2,6-diklóranilinre.  

A fellelhető irodalomból megtudhatjuk, hogy az eddigi kutatások főként a 

kiindulási molekula eltűnésének vizsgálatára, illetve végtermék elemzésére 

irányultak. A különböző módszerekkel kezelt molekulák esetében keletkező 

köztitermékek illetve stabil végtermékek nagyon gyakran megegyeznek. 

Viszont ezekkel a módszerekkel nem, vagy csak nagyon ritkán érték el a 

100%-os mineralizációt.  

Egy új technológiával szemben az elvárások komolyak. A gazdaságosság 

mellett a másik fő cél, hogy a módszer a szennyezők széles skálájával 

szemben eredményesen bevethető legyen, csak korlátozott számú és 

mennyiségű kémiai adalékot igényeljen, ezeknek bomlástermékei természetes 

anyagok legyenek, illetve kis energiafelhasználás mellett viszonylag egyszerű 

technológiával érjen el nagy hatékonyságot.  

Az egyik módszer, ami a jövőben megoldást kínálhat a szennyezők még 

hatékonyabb eltávolítására - a jelen doktori értekezés keretében is vizsgált - 

radiolízis. Nagy előnye, hogy a szennyezők lebontásához nincs szükség 

adalékanyagokra, ugyanis sugárzás hatására a vízben képződő reaktív 

intermedierek végzik a lebontást. Napjainkban komoly kutatások folynak 

olyan módszer után, ami még hatékonyabbá teszi a sugárzásos lebontást. 

Fontos feladat - nemcsak a gyógyszermolekulák esetében - hogy a radiolízis 

során keletkező termékek minőségét és mennyiségét meghatározzák. 
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3. Célkitűzések  

 

Vizsgálataink részben egy nagyon elterjedt és gyakran használt 

gyógyszermolekulára, a diklofenákra irányulnak. E vegyület példáján 

szeretnénk bemutatni gyógyszermolekulák lebonthatóságát, a nagyenergiájú 

sugárzás hatására lejátszódó folyamatokban. Mivel ez a gyógyszermolekula 

viszonylag bonyolult, két nagyon eltérő tulajdonságú, szubsztituált 

benzolgyűrűs rendszert tartalmaz, ezért a két részt külön-külön is vizsgáltuk 

két modellvegyület, a 2,6-diklóranilin és a paracetamol alkalmazásával (8. 

ábra). 

 

                            
             diklofenák                              2,6-diklóranilin                                    paracetamol  

 

8. ábra. Az általunk vizsgált molekulák. 

 

Munkánk első szakaszában célul tűztük ki e vegyületek nagyenergiájú 

sugárzással véghezvitt lebontásának, illetve a bomlás kinetikájának 

tanulmányozását vizes közegben. Alapvető célunk a sugárzás során keletkező 

főtermékek azonosítása mellett a szennyvizek minősítésére általánosan 

alkalmazott paraméterek meghatározása is. 

A három vegyület mineralizációjához, a stabil végtermékek előállításához 

gammaradiolízis kísérleteket végzünk, a lebomlást UV-VIS 

spektrofotométerrel követjük. A bomlástermékek elválasztásához 

folyadékkromatográfiás módszereket, azonosításához pedig diódasoros és 

MS-MS detektálást alkalmazunk. A méréseket különböző körülmények 

között, eltérő dózisokkal történő besugárzás után, illetve adalékanyagok 

hozzáadásával is elvégezzük, ezeknek a paramétereknek a gyökkészletre 

gyakorolt hatása által a reaktív gyökök reakcióit egymástól elkülönítve is 

vizsgálni tudjuk. A vizsgált oldatokban mérjük a kémiai oxigénigényt, az 

összes szerves széntartalmat valamint a toxicitás változását az elnyelt dózis 

függvényében. Az elsődleges folyamatokban keletkező köztitermékek 

megfigyelésére impulzusradiolízist használunk. A keletkező köztitermékek 

spektrumát a különböző hullámhosszon felvett kinetikai görbékből állítjuk 

elő.  
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Célul tűztük ki továbbá, hogy a vizsgált három molekula bomlásáról az 

irodalomban találtaknál megalapozottabb értelmezést adjunk mind a kezdeti 

lépésektől, mind a stabil végtermékek felől értelmezve a lejátszódó 

folyamatokat. 

 

Munkánk második részében a kémia szerkezet és a lebonthatóság közötti 

összefüggést vizsgáljuk. Az irodalomban fellelhető radiolízis vizsgálatok 

száma csekély, és ezek között nincs olyan munka, amely több - esetleg 

nagyszámú - vegyület lebonthatóságának összehasonlításával foglalkozna, 

tehát a kémiai szerkezet és a lebonthatóság közötti általános kapcsolat 

feltárását célozná meg. Ezért a már említetteken túlmenően, kiválasztunk 

további modell vegyületeket, köztük peszticideket, gyógyszermolekulákat, 

ezek metabolitjait, illetve színezékmolekulát is, amelyeken besugárzást követő 

kémiai oxigénigény mérésekkel határozzuk meg a lebontási hatékonyságot, 

így felállítva az első nagyenergiájú sugárzással végzett lebontásra vonatkozó 

szerkezet-hatékonyság összefüggést. 
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4. Felhasznált anyagok, kísérleti módszerek és mintakészítés 

 

4.1 Felhasznált anyagok és előkészítésük 

 

A vizsgált anyagok fontosabb jellemzőit a 4., a felhasznált vegyszereket, 

azok gyártóit az 5. táblázatban foglaltuk össze. 

Vegyület Képlet 

Molekula-

tömeg 

[g mol-1] 

Sűrűség 

[g cm-3] 
Gyártó 

Tisztasá

g [%] 

Acid red 1 C18H13N3Na2O8S2 509,42 n.i. 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
n.i. 

Acetovanillon C9H10O3 166,17 1,158 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
≥ 98 

Aszpirin C9H8O4 180,16 1,4 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
≥ 99 

Diklofenák C14H10Cl2NNaO2 318,13 1,432 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
n.i. 

Fenol C6H6O 94,11 1,071 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
≥ 99 

Fumársav C4H4O4 116,07 1,635 
MERCK 

- Schuchardt 
> 99 

Galluszsav C7H6O5 1,694 170,12 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
97 

Ketoprofen C16H14O7 254,281 1,198 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
≥ 98 

m-Aminofenol C6H7NO 109,13 1,275 
Sigma - 

Aldrich Kft 
98 

Maleinsav C4H4O4 116,07 1,59 
MERCK 

- Schuchardt 
> 99 

m-Krezol CH3C6H4OH 108,14 1,03 Aldrich 99 

m-Krórfenol C6H5ClO 128,56 1,245 
MERCK 

- Schuchardt 
≥ 98 

o-Aminofenol C6H7NO 109,13 1,328 
Sigma - 

Aldrich Kft 
99 

o-Krezol CH3C6H4OH 108,14 1,05 Aldrich ≥ 99 

o-Klórfenol C6H5ClO 128,56 1,3 
MERCK 

- Schuchardt 
≥ 98 

p-Aminofenol C6H7NO 109,13 1,3 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
99 

Paracetamol C8H9NO2 151,16 1,263 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
≥ 99 

p-Krezol CH3C6H4OH 108,14 1,03 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
≥ 99 

p-Klórfenol C6H5ClO 128,56 1,3 
MERCK 

- Schuchardt 
≥ 98 

2,4-D C8H6Cl2O3 221,04 1,508 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
98 

2,6-DCA C6H5Cl2N 162,02 1,526 
Sigma - 

Aldrich Kft. 
98 

4. táblázat. A vizsgált anyagok fontosabb jellemzői (a rövidítés magyarázata: n.i.= nem ismert). 
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Használt vegyületek Gyártó Tisztaság [%] 

Káliumtiocianát Fluka 98 

Perklórsav 
VEB Laborchemie 

Apolda 
70 

Nátriumhidroxid VWR International Kft. 98 

Sűrített nitrogén Messer Hungarogáz Kft. 99,99 

Sűrített oxigén Messer Hungarogáz Kft. 99,5 

Dinitrogén-oxid 
Linde Gáz Magyarország 

Zrt. 
98 

KOI mérésekhez szükséges vegyületek 

Ezüst szulfát Molar Chemicals Kft. 99,5 

Kálium-dikromát Molar Chemicals Kft. ≥ 98 

Kálium-hidrogén ftalát VWR International Kft. 99,5 

Vas(II)-ammónium szulfát Molar Chemicals Kft. ≥ 98 

Higany(II)-szulfát Molar Chemicals Kft ≥ 99 

Kénsav Molar Chemicals Kft. 96 

Ferroin oldat Reanal  

5.  táblázat. A felhasznált vegyszerek adatai. 

 

Vizsgálataink során oldatkészítéshez ELGA Option 4 típusú ioncserélővel 

tisztított vizet alkalmaztunk. A vizsgált szubsztrátum oldatok koncentrációja 

0,01 - 0,4 x 10
-2

 mol dm
-3

 tartományba esett. A pH beállításnál HCl vagy 

NaOH oldatot használtunk. A kísérleteket puffer nélkül, a besugárzást 

szobahőmérsékleten végeztük. A besugárzás során a mintákat levegővel 

buborékoltattuk, hogy elkerüljük azt, hogy besugárzás közben elfogyjon az 

oldott oxigén. 

 

4.2. Kísérleti körülmények 

 

A besugárzást szobahőmérsékleten (22 ± 3 °C-on) végeztük 
60

Co γ-forrással, 

1,5-11,9 kGy h
-1

 dózisteljesítménnyel. A besugárzott minták értékelése UV-

Vis spektrumok alapján történt. Elválasztásra HPLC-t alkalmaztunk (15  0,4 

cm-es Nucleosil 100 C18 5 µm, Technokroma oszlop) diódasoros detektorral. 

A termékeket Agilent 6410 Triple Quad LC/MS rendszerrel azonosítottuk. A 

KOI mérésénél Behrotest TRS 200 KOI, TOC vizsgálatokhoz Shimadzu 

TOC-VCSN berendezést használtunk. A toxicitás értékeket LANGE 
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LUMIStox 300-as berendezés, Microtox, segítségével kaptuk a Vibrio fischeri 

baktériumok lumineszcenciája alapján. 

 

4.3. Mérőrendszerek és eszközök  

 

4.3.1. Folytonos γ-besugárzás 

  

Folytonos radiolízis kísérleteinkhez a 

besugárzást az Izotóp Intézet Kft. γ-

forrásával végeztük. A besugárzások során 

a mintákat Suprasil
®
 nagy tisztaságú 

kvarcból készített küvettákban tároltuk. A 

vizsgált oldatokban γ-besugárzás hatására 

bekövetkező változásokat Jasco V550 

típusú spektrofotométerrel követtük. Az 

elnyelt sugárdózis meghatározása a 

gammaradiolízis kísérletek esetén 

alkoholos klórbenzol dozimetriával történt 

[68]. 

Dozimetria 

Kémiai reakciót a sugárzás azon hányada válthat ki, amely elnyelődik az 

anyagban. Az elnyelt energia hatására a besugárzott rendszerben átalakuló 

részecskék mennyiségét a rendszer által elnyelt energia mennyisége, a dózis 

határozza meg, melynek SI-mértékegysége a Gray (Gy), 1 Gy = 1 J kg
−1

. 

Alkoholos klórbenzol dozimetria esetében a klórbenzol és etanol levegővel 

telített oldatának besugárzása során képződő HCl koncentráció alapján 

határozható meg az elnyelt dózis nagysága. 

A doziméter oldat szokásos összetétele: 24 térf.% monoklórbenzol, 72 

térf.% etanol és 4 térf.% víz. Az oldathoz gyakran 0,04 térf.% benzolt és 

acetont is adnak, mint az etanol gyakori szennyezőit. A doziméter oldatot 2 

cm
3
 térfogatú leforrasztott üvegampullákban sugározzák be. A koncentráció 

(illetve a dózis) meghatározásához nagyfrekvenciás vezetőképesség-mérést 

alkalmaznak, a besugárzott oldatot tartalmazó ampullát, egy kapacitív cella 

lapjai közé helyezik. A dózist közvetlenül vezetőképesség-dózis kalibráció 

alapján határozzák meg. A módszer előnye, hogy az elektród nem érintkezik 

az oldattal közvetlenül, így a mérés zárt ampullában kivitelezhető. ezért 

lehetséges a minták gyors, ismételhető, rutinszerű kiértékelése. [15, 16, 69]. 
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4.3.2. Impulzusradiolízis 

 

Az impulzusradiolízis kísérleteket az MTA Izotópkutató Intézetének 4 MeV-

os TESLA LINAC LPR-4 típusú elektrongyorsítóján végeztük, melynek 

sematikus elrendezését az 9. ábra mutatja [70]. 

Az impulzusradiolízis módszer a reaktív átmeneti állapotok radiolitikus 

körülmények között történő kialakulásának és bomlásának tanulmányozására 

alkalmazható. A lézeres villanófényes fotolízis technika szélesebb körben 

ismert, van azonban egy lényeges különbség a két mérés között. Míg 

impulzusradiolízis során az energia nagy részét az oldószer, jelen esetben a 

víz, addig a lézeres villanófényes fotolízis során keletkező fotonok energiáját 

az oldott anyag nyeli el [71]. 

A mérésnél a gyorsított elektronok rövid impulzusát használjuk a reaktív 

köztitermékek: gyökök, ionok és gerjesztett molekulák képzésére. Mint azt 

már említettük, a szerves anyagok híg vizes oldatainak radiolízise során a 

hidratált elektron (eaq

), a hidroxilgyök (


OH) és a hidrogénatom (


H) reaktív, 

elsődleges köztitermékek indukálják az oldott anyag bomlását. Az ilyen 

elsődleges köztitermékek és a molekulák reakciójának eredményeképpen 

másodlagos köztitermékek alakulnak ki, melyek abszorbanciája a 

koncentrációjukkal arányos. 

Az elektrongyorsító függőleges elrendezésű, 900 és 2500 ns-os időtartamú 

impulzusok kibocsátására képes (10. ábra). A dózis/impulzus érték a 10 - 300 

Gy tartományban változtatható, a pontos értéket a mérések előtt tiocianát 

dozimetriával állapítjuk meg. 

 
9. ábra. Az impulzusradiolízis berendezés felépítése.  

 

A mérőegyüttes két fő részből áll. A besugárzó helységben található a 

nagynyomású xenonlámpa, a fényzár, az optikai leképezést biztosító 
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lencserendszer és a mérőcella, az utóbbiak anyaga minden esetben 

nagytisztaságú szintetikus kvarc. A nagynyomású xenonlámpa, a cella 

átvilágításához szükséges, az optikai leképezést a lencserendszer biztosítja 

(11. ábra), a mérőcella előtt elhelyezkedő fényzár a minta melegedését (illetve 

fotolízisét) akadályozza meg. A besugárzó helyiség megfelelő 

sugárvédelemmel ellátott falakkal készült, amelyek biztosítják, hogy a 

szomszédos helyiség, sugárzás szempontjából, emberek és műszerek számára 

is biztonságos legyen. 

A mérőhelységben került elhelyezésre a monokromátor, a fotoelektron-

sokszorozó, a fényáteresztés időbeni változását követő és tároló oszcilloszkóp 

valamint az adatgyűjtést, feldolgozást és a gyorsító vezérlését végző 

számítógépes rendszer. 

A mintatartó küvetta az elektrongyorsító kilépő ablaka alatt helyezkedik el, s 

az elektronok függőlegesen érik a mintát. Az optikai pad vízszintes 

elrendezésű, így a nagynyomású xenon lámpából kibocsátott mérőfény útja 

merőleges az elektronnyaláb haladási irányára. Az analizáló fény és a 

gyorsított elektronok pályája a mintatartóban keresztezi egymást. A küvetta a 

besugárzás és az analizáló fény haladási útjának metszéspontjában 

helyezkedik el, a zár nyitásával egyidőben az elektrongyorsítóból kilépő 

elektronok enegiája elnyelődik a mintában. Az oldat folyamatosan áramlik a 

cellán keresztül. Így a mérésekhez mindig friss oldat áll rendelkezésre, azaz a 

minta összetétele állandó. 

 

 
10. ábra. Tesla Linac LPR-4 típusú elektrongyorsító. 

 



34 
 

 
11. ábra. Impulzusradiolízis berendezés optikai része. 

 

A lámpa és a mintatartó küvetta közé elhelyezett fényzár csak néhány ms-os 

periódusokra nyílik ki a mérések alatt. A cellában az optikai úthossz 1 cm. A 

mérendő oldat oxigén-mentesítése N2, vagy N2O buborékoltatással történik, 

amit a mérés előtt 30 perccel kezdünk, s a mérések alatt is folytatunk. Az 

analizáló fényt a fényvezető kábel a monokromátorhoz továbbítja. A 

monokromátorban történik a megfelelő hullámhosszúságú rész kivágása a 

mintán áthaladt fényből. A fényjelet a fotoelektron-sokszorozó elektromos 

jellé alakítja. A jelek digitalizálását a 100 MHz-es digitalizáló oszcilloszkóp 

végzi. Az fényintenzitás adatok átalakítása abszorbanciává és tárolása, 

valamint az elektrongyorsító vezérlése számítógéppel történik az Intézet saját 

fejlesztésű programjával. A jelek feldolgozása az Excel, valamint az Origin 

8.0 programmal történt. A jel/zaj viszony javítása céljából a spektrumok 

felvételénél 5, a kinetikai együtthatók vizsgálatánál 10 párhuzamos mérés 

adatait átlagoltuk. 

Az így kapott feszültség-idő adatok átalakíthatóak abszorbancia-idő 

adatpárokká, a Lambert-Beer törvényt alkalmazásával:  

 

      
  

 
    ( )     

    

        
      (  

   

    
) (4.1) 

 

ahol I0 a beeső, I(t) az átengedett fény intenzitása, ελ (dm
3
 mol

-1
 cm

-1
) a λ 

hullámhosszhoz tartozó moláris fényelnyelés, c(t) (mol dm
-3

) a koncentráció 

és l (cm) az optikai úthossz a mérőcellában. A meghatározott egyenáramú jel 

nagysága (U0) arányos a t=0 időponthoz tartozó fényintezitással, a tranziens 

jel adott pontjainak feszültségértéke (ΔUt) pedig az adott fényintenzitás 

változással. Így abszorbancia különbséget kapunk, mivel a kapott 

abszorbancia a kiindulási oldat abszorbanciájához viszonyított érték, azért ez 

negatív előjelet is felvehet. 
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12. ábra. Paracetamol oldatban (N2O-dal telített, c=5  10-4 mol dm-3, dózis/impulzus: 19 Gy) 

300, 320, 370, és 400 nm-en felvett kinetikai görbék lefutása.  

 

A kapott abszorbancia értékek átalakíthatók a G és a moláris fényelnyelés  

(dm
3
 mol

-1
 cm

-1
), szorzatává (ahol G a sugárkémiai hozam, mol J

-1
) a 

következő összefüggés segítségével:  

 

    
 

   
 (4.2) 

  

ahol a ρ az oldat sűrűsége (kg dm
-3

), D a dózis (Gy, 1 Gy = 1 J kg
-1

) és l (cm) 

az optikai úthossz a mérőcellában.  

A megfigyelés hullámhossza az UV-látható tartományban változtatható (250 

- 700 nm). Különböző hullámhosszon felvett kinetikai görbékből (pl. a 12. 

ábra) állítható elő a köztitermék spektruma. A köztitermék színképének 

felvételekor, általában 5 nm-es lépésekkel változtatva a hullámhosszt, a teljes 

spektrum-tartományban készülnek kinetikai görbék, s az azonos időtartamhoz 

tartozó pontokból áll össze a színkép (pl. 13 ábra).  

Ezek a spektrumok a kialakult köztitermékekre jellemzők és bármely 

változás akár a spektrum alakjában akár a maximum hullámhosszában a 

kémiai szerkezet módosulását jelzi. 

A kinetikai görbékből, rendszerint a spektrum maximumán, rövid 

időtartományban (ns vagy néhány µs), az oldószer radiolízis köztitermékeinek 

és az oldott molekulák közti reakció sebességi együtthatóit kapjuk meg (az 

elsődleges köztitermékek továbbalakulása és a másodlagos köztitermékek 

felépülése). Hosszú időtartománybeli mérésekre alapozva a köztitermékek 

eltűnésének sebességi együtthatói számíthatók. 
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13. ábra. 5  10-4 mol dm-3 paracetamol oldat tranziens abszorpciós spektrumai OH (N2O-dal 

telített, dózis/impulzus:19 kGy) reakciói esetében. A beékelt ábrán az abszorbancia időfüggése 

látható 320 és 445 nm-nél. 

 

A köztitermékek felépülésének sebessége meghatározható, ha az elektron 

impulzus félértékszélessége (idő) a felépülési folyamat idejénél legalább egy 

nagyságrenddel rövidebb. Ellenkező esetben az elsődleges gyökök keletkezése 

nem pillanatszerű, hanem időben elnyúlik.  

A sebességi együtthatók (k) a kinetikai görbékből határozhatók meg. Az 

pszeudo-elsőrendű reakciók a következő differenciálegyenlettel írhatók le: 

 
 [ ]

  
  [ ]⌈ ⌉     [ ]  (4.3) 

 

ahol [M] a vizsgált anyag, R

 pedig a köztitermék koncentrációját jelöli. Az 

egyenlet integrálásával és felhasználva a Lambert-Beer törvényt is, amely 

szerint köztitermék koncentráció arányos az abszorbanciával, a következő 

összefüggést nyerjük: 

 

  [ ]    [  
 ]      (4.4) 

 

ahol A0 az impulzus utáni 0 időpontban, A pedig a t időpontban mért 

abszorbancia. Az lnA értékeket az idő függvényében ábrázolva, a kapott 

egyenes meredeksége adja k’ értékét.  
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Dozimetria 

Impulzus dozimetriai méréseimhez tiocianát dozimétert alkalmaztunk. 

KSCN vizes oldatának besugárzásakor tranziens abszorbciót mutató (14. ábra) 

(SCN)2


 ionok keletkeznek [15]. 

 

            
      

    k = 1,1 × 10
10

 dm
3
 mol

-1
 s

-1
 (4.5)

 

          (   ) 
  (4.6) 

 

A (SCN)2


 gyökanion 480 nm-en erősen abszorbeál és az élettartama 50-

100 s, így koncentrációja jól követhető. Mivel az (4.6) reakció egyensúlya 

már kis gyökkoncentrációnál is erősen jobbra tolódik, ezért a (SCN)2


 

gyökanionok koncentrációja jól tükrözi a SCN

 gyökök koncentrációját. A 


OH (4.5) szerinti reakciójának sebességi együtthatója 1,1 × 10

10
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 

[20]. 

 

 

14. ábra. Dozimetriai mérés során felvett kinetikai görbe. 

 

4.3.3. UV/Vis mérés 

 

Az oldatok UV/Vis spektrumainak felvétele JASCO 550 spektrofotométer 

alkalmazásával 1 cm-es küvettával történt. A spektrofotométer két utas, 

monokromátorral ellátott készülék, mely gyors mérést tesz lehetővé. A 

vizsgálatokat a 0 - 15 kGy dózistartományban végeztük, a minták besugárzása 

10 cm
3
-es ampullákban történt. A fentiekben leírt körülményeket alkalmazva 

vizsgálhattuk a 

OH és eaq


 reakcióját külön-külön, illetve együtt és a levegős 

oldatokban keletkező O2


/HO2

 pár hozzájárulását a molekula lebontásához. 
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Miután az ampullákban levő oldatokat N2-nel és N2O-dal telítettük, azokat 

leforrasztottuk a levegő kizárásának céljából. Az oldatok koncentrációját a 

Lambert-Beer törvény lineáris tartományának megfelelően választottuk.  

 

4.3.4. Kémiai oxigén igény (KOI) 

 

A kommunális szennyvizek számos különböző 

kémiai szerkezetű szerves szennyeződést 

tartalmaznak. A szennyvizeket két integrált 

technikával szokás jellemezni: kémiai oxigén igény 

(KOI) és biológiai oxigén igény (BOI) méréssel. 

Mindkét esetben az anyagok szervetlen termékké 

oxidálásával (kémiailag vagy biológiailag) 

határozható meg a koncentráció [72]. Mind a KOI 

mind a BOI értéke azt mondja meg hány mg O2 

szükséges 1 dm
3
 oldatban lévő anyag oxidálásához. 

KOI mérésnél az oxidációt erős oxidálószerrel, 

dikromáttal végezzük, BOI meghatározás esetében 

mikroorganizmusok végzik a H2O-vá és CO2-vé 

való lebomlást.  

A KOI értékeket az ISO 6060:1989 szabványnak 

megfelelően Behrotest TRS 200 KOI rendszerrel mértük [73]. 

A 10 cm
3
-es mintát higany(II)-szulfáttal (kloridok eltávolítására) és tömény 

kénsavban oldott ezüst katalizátort tartalmazó kálium-dikromát ismert 

mennyiségével 2 órán keresztül forraltuk, miközben az oxidálható anyagok a 

dikromátot redukálták. A visszamaradó dikromátot vas(II)-ammónium-

szulfáttal (Mohr sóval (Fe(NH4)2(SO4)2(6H2O)) visszatitráltuk ferroin 

indikátor jelenlétében. Az m moláris koncentrációjú CnHaObNc molekula 

elméleti kémiai oxigénigénye az alábbi képlettel adódik: 

 

              (  
 

 
 
 

 
 
  

 
)     (4.9) 

 

A szabvány szerint a módszer a 30 - 700 mg dm
-3

 KOI-értékű vizek esetében 

alkalmazható, legnagyobb pontosságot akkor kapunk, ha ez az érték 200 és 

600 mg dm
-3

 közé esik. A legtöbb mérésünket ebben a tartományban 

végeztük, ehhez választottuk meg a kiindulási koncentrációt. A megadott KOI 

értékek 3 párhuzamos mérés átlagát jelentik. 
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4.3.5. Teljes szerves széntartalom (TOC) 

 

Szennyvizek elemzésekor gyakran használják a teljes szerves széntartalom 

mérést is. TOC méréssel a kötött szerves szénvegyületek mennyiségét 

határozzák meg (mg dm
-3

), ezáltal az anyag teljes lebomlását, mineralizációját 

lehet nyomon követni. 

A TOC analizátor először a teljes széntartalmat méri (TC), majd a szervetlen 

széntartalmat (IC). A TOC értékét pedig a fenti két érték különbségéből 

számítja (TOC=TC-IC).  

TOC vizsgálatokhoz Shimadzu TOC-VCSN berendezést használtunk. A 

készülék működése katalitikus égetésen és a nem-diszperzív infravörös 

(NDIR) gáz analízisen alapul. A TOC értéke 50 és 500 mg dm
-3

 közötti 

tartományban mérhető az említett berendezéssel. Ha a minta TOC értéke 

ennél nagyobb, akkor hígítás szükséges.  

A folyamatos oxidáció következtében CO2, H2O, N2, stb. a végső termékek. 

A mineralizáció foka általában követhető a TOC érték csökkenésével (4.12): 

 

                
              

          
       (4.12) 

 

Szennyvízminták elemzésekor az összes szerves széntartalom mérésére is 

szükség van. A TOC és a KOI értékek ugyan nem függetlenek egymástól, de 

az előbbi a szerves anyag tartalmat jellemzi, az utóbbi viszont az összes 

vízben lévő oxidálható anyag mennyiségét méri. A szennyvizek típusától 

függően különböző arányszámokkal lehet jellemezni a köztük lévő viszonyt.  

 

4.3.6. Toxicitás 

 

A toxicitást LANGE LUMIStox 300-as berendezés, Microtox, segítségével 

jellemeztük a Vibrio fischeri baktériumok lumineszcenciájának mérése 

alapján [25, 58, 74]. A teszt könnyen elvégezhető, gyors, reprodukálható, 

érzékeny és kis költségű más tesztekhez képest. Az oldatok akkut 

toxicitásának meghatározásához fagyasztva szárított Vibrio fischeri 

baktériumot használtunk, melyet a Lange GmbH-tól (Düsseldorf, 

Németország) szereztünk be. A 30 perces standard biolumineszcencia tesztet a 

DIN/EN/ISO 11348-2 szabvány szerint végeztük. 

A minta jelenlétében bekövetkező fénykibocsátás gátlásának mértékét nem 

mérgező kontroll oldattal összehasonlítva határoztuk meg. A kontroll oldat 

2,5%-os vizes NaCl oldat. A biolumineszcenciát luminométerben mértük 

(LUMIStherm, Lange GmbH) közvetlenül a vizsgált anyag hozzáadása nélkül, 
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majd a mérendő oldatot hozzáadva, 30 perces inkubációs idő után. A 

szabvány alapján mérhetünk hígítási sort pl. az EC50 érték meghatározása 

céljából, vagy a megfelelő mérési koncentráció keresése céljából. 

Kísérleteinkben a leggyakrabban különböző koncentrációjú minták esetén 

mértük különböző dózisoknál a minták toxicitását. A lumineszcens 

baktériumok egészségre ártalmatlanok [75, 76]. 

Akut toxicitás mérése esetén a koncentráció-hatás görbéről olvashatjuk le a 

10, 20, 50 vagy 90%-os gátlást okozó koncentrációt. A szakirodalomban 

gyakran használják az EC50 és LC50 értékeket, melyek azt az effektív és letális 

koncentrációkat jelentik, mely az első esetben a mérési vagy vizsgálati 

végpont 50%-os csökkenését, a másik esetben pedig a teszt organizmusok 

50%-os pusztulását okozza.  

Vizsgálataink célja nem az volt, hogy teljes képet kapjunk a keletkező 

vegyületek ökotoxicitását illetően, ehhez mindenképpen összetettebb, 

nemcsak egy fajspecifikus toxicitás mérés elvégzése lenne szükséges. Célunk 

annak megállapítása volt, hogy a kezelés során keletkező anyagok 

károsabbak, toxikusabbak-e a kezdeti molekulánál az adott mikróbafajra 

nézve. 

 

4.3.7. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) 

elválasztás 

 

A besugárzást követően a végtermékek vizsgálatára két HPLC rendszert 

alkalmaztunk. Az első Nucleosil 100 C18 5 μm, 15 × 0,4 cm
2
 kolonnából 

(Technokroma®) és Jasco MD-2015Plus diódasoros detektorból állt. A 

fordított fázisú kromatográfia (Reversed-phase chromatography = RP-HPLC) 

az egyik legnépszerűbb kromatográfiás módszer, ennek oka a retenciós idő és 

szelektivitás könnyű variálásának lehetősége, továbbá képessége, hogy 

szerkezetileg nagyon közeli molekulákat különböztessen meg [77]. Az RP-

HPLC-ben az állófázis kevésbé poláris, hidrofób karakterű, mint a 

mozgófázis. A leggyakoribb állófázis a felületén kötött oktadecilszilán (C18, 

ODS) lánccal módosított szilika, ilyet alkalmaztuk mi is. Az apolárisabb 

vegyületek később eluálódnak ugyanis a retenciós időt a diszperziós 

kölcsönhatások határozzák meg, így a poláris anyagok visszatartása a 

kolonnán sokkal kisebb.  

Az alkalmazott diódasoros UV-Vis detektor folyamatosan méri és 

regisztrálja a spektrumot a vizsgált spektrumtartományban. A besugárzott 

mintákat injektálva, a kromatogramok csúcs alatti területeit integrálva (mely 

arányos az anyag koncentrációjával) határoztuk meg a különböző elúciós 

időnél megjelenő molekulák koncentrációjának változását a dózis 
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függvényében. Diklofenák esetében az eluenst 0,05 mol dm
-3

 esetsavas víz és 

acetonitril - 55/45%-ban alkotta. Paracetamol esetében az eluens 5% - 

acetonitril 95% víz, izokratikus elúcióval. Az áramlási sebesség mindkét 

esetben 1 cm
3
/perc volt.  

A második rendszer esetében Agilent Technologies 6410 Triple Quad 

LC/MS/MS, tömegspektrometriás (teljes ion és szelektív ion szkennelés) és 

diódasoros detektálással határoztuk meg a keletkező termékeket. Ezzel a 

rendszerrel paracetamol a lebontását követtük, az elválasztáshoz C18-as 

kolonnát alkalmaztunk. A mérés gradiens elúcióval, 0 - 5% acetonitrilt 

tartalmazó vizes eluenssel történt.  

A tömegspektrometria, különösen folyadékkromatográfiás elválasztással 

összekapcsolva a mai analitikai gyakorlat egyik leghatékonyabb módszere. A 

HPLC-MS/MS technológia specifikussága, gyorsasága és szelektivitása 

ideális módszerré tette a gyógyszervegyületek vizsgálatára az iparban 

szintúgy, mint a kutatás területén [78]. 

A detektálás specifikussága UV/Vis alkalmazása esetén csupán a kromofórra 

korlátozódik és minden vegyület zavar, amelynek elnyelése van a választott 

hullámhosszon. Egyetlen MS segítségével a molekulatömegről kapunk 

információt és az izobár vegyületek, illetve a kémiai zaj zavarja az 

azonosítást. Az MS/MS rendszer alkalmazásával azonban a molekulatömegen 

túl szerkezeti információt is kapunk, az interferencia csupán a szerkezeti 

izomerek között lép fel. 
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5. Kísérleti eredmények és értékelésük 

 

A gyógyszermolekulák lebonthatóságát, az alkalmazott technikákat a 

diklofenák példáján mutatjuk be. Mivel ez a gyógyszermolekula viszonylag 

bonyolult, két nagyon eltérő tulajdonságú, szubsztituált benzolgyűrűs 

rendszert tartalmaz, célszerűnek látszott a két rész külön-külön vizsgálata 

megfelelő modellvegyületek alkalmazásával. Az egyik modellvegyület 

kiválasztása, a 2,6-diklóroanilin a diklofenák szerkezete alapján 

nyilvánvalónak tűnik, egyben ez a vegyület a diklofenák bomlásának egyik 

főterméke. A benzolgyűrűhöz egy erősen elektronküldő NH2 és két 

elektronszívó Cl szubsztituens csatlakozik. A másik, két elektronküldő 

csoportot tartalmazó modellvegyület a paracetamol (p-acetamino-fenol) 

választását az indokolja, hogy ennek a gyakran alkalmazott 

gyógyszermolekulának a lebomlását számos AOP rendszerben 

tanulmányozták. Kihasználtuk a lehetőséget és a különböző módszerekkel 

kapott eredményeket összehasonlítottuk. Maga a kiinduló molekula és 

bomlástermékei is vízben jól oldódnak és ez megkönnyítette kísérleteinket. 

Először ezen három vegyülettel foglalkozom. A köztitermékek azonosítására 

impulzusradiolízist használtunk, a végtermékvizsgálatokhoz gammaradiolízis 

kísérleteket végeztünk. A lebomlást UV-VIS spektrofotométerrel követtük. A 

bomlástermékek elválasztásához LC/MS-t, azonosításához pedig diódasoros 

(DAD) és MS-MS detektort alkalmaztunk. A méréseket elvégeztük különböző 

körülmények között, eltérő dózisokkal, adalékanyagok hozzáadásával, mértük 

az oldatokban a KOI-t, a TOC-t, és a toxicitás változását is. 

 

5.1. 2,6-Diklóranilin 

 

A 2,6-diklóranilin (2,6-DCA) vizsgálatait az 1  10
-4 

- 1  10
-3

 mol dm
-3

 

koncentrációtartományú oldatokban végeztük.  

 

5.1.1. Spektrofotometria és impulzusradiolízis. 

 

Az 15. ábrán 1  10
-4

 mol dm
-3

 koncentrációjú besugárzatlan és 
60

Co 

sugárforrásban besugárzott 2,6-DCA oldat spektrumai láthatók különböző 

körülmények között. A 15c. ábra N2-nel telített t-butanolt tartalmazó oldatban 

a hidratált elektron reakciója hatására bekövetkező változásokat mutatja. 

Látható, hogy besugárzáskor az abszorbancia csökken, a lebomlás során a 

spektrum jellege csak kis mértékben változik. Az aromások radiolízisére 

jellemezően, a 290 - 284 nm hullámhossz tartományban kisebb abszorbancia 

maximum eltolódás figyelhető meg. Az aromás rendszerek esetén a * 
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átmenet gerjeszthető a legkisebb energiával, s az elnyelési sáv tükrözi az 

aromás rendszer állapotát. A spektrumok felvétele így egyszerű módja a 

molekula átalakulásának, az aromás rendszer megváltozásának, lebomlásának 

nyomonkövetésére. Segítségével a gyűrűhöz kapcsolódó szubsztituensek 

minőségéről kaphatunk további információt pl. egy elektronküldő csoport 

addíciója a spektrumban auxokróm hatást okozhat azon keresztül, hogy 

megnöveli az aromás gyűrűn az elektronsűrűséget, amely így kisebb energiájú 

fotonnal (nagyobb hullámhossz) is gerjeszthető lesz. 
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15. ábra. 1 × 10-4 mol dm-3 koncentrációjú 2,6-DCA oldat abszorpciós spektrumának 

változása 0 - 8 kGy dózis hatására: N2O-dal (a), N2-nel (b), N2-nel (t-butanol) (c) és levegővel 

(d) telített oldatokban. Az a ábrán látható jelmagyarázat mind a négy ábrára vonatkozik. 

 

Levegővel telített oldatok esetében (15d. ábra) a 

OH hozam a N2O-dal 

telített oldatban mérthez képest (15a. ábra) csak a fele. Az előbbiekben a 

OH 

mellett a HO2

/O2


 gyökpár is jelen van az oldatban. N2-nel buborékoltatott 

oldatban mind a 

OH mind pedig a eaq


 (a H


 atom hozama kicsi) 

hozzájárulhat a lebomláshoz (15c. ábra). 

A besugárzás hatására, fokozatosan, strukturálatlan abszorpciós sáv jelenik 

meg, melynek intenzitása a látható tartomány felé csökken. Valószínű, hogy 

ez a sáv számos termék abszorpciójának az eredője, illetve a jellegtelen 

színképhez egyes rosszul oldódó termékek kiválása következtében a 

fényszóródás is hozzájárulhat. Ezt a jelenséget a N2-nel telített és t-butanolt 

tartalmazó oldatokban nem, de a másik három oldatban megfigyeltük. 
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Az impulzusradiolízis kísérletek során kapott tranziens fényelnyelési 

színképet 

OH és 2,6-DCA reakciója esetében (N2O-dal telített oldatokban), a 

300 - 550 nm tartományban vizsgáltuk. A 2,6-DCA saját fényelnyelése ebben 

a tartományban csak nagyon kevéssé, és csak a legkisebb hullámhosszaknál 

(15. ábra) zavarja a köztitermékek megfigyelését. 300 nm közelében az idővel 

növekvő abszorbanciához a keletkező végtermékek fényelnyelése is 

hozzájárulhat. A színképben 2 abszorpciós sáv figyelhető meg, az egyik kb. 

320 nm-nél, míg a másik 360 nm-nél (16. ábra). A 320 nm-es sáv intenzitása a 

2 - 90 μs időtartományban nő, míg 360 nm-nél először az abszorbancia 

növekedése majd enyhe csökkenése figyelhető meg. 
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16. ábra. 5  10-4 mol dm-3 2,6-DCA oldatok tranziens abszorpciós spektrumai (A) OH (N2O-

dal telített, dózis/impulzus: 23 kGy) és (B) eaq
 (N2-nel telített t-butanolos, dózis/impulzus: 20 

kGy ) reakciói esetében. 
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Az irodalomban több munka található az anilin és egyes halogénezett 

anilinek impulzusradiolízisével kapcsolatban. Ezek alapján a 320 nm 

környékén lévő sáv az anilino, tehát a nitrogén központú gyöknek 

tulajdonítható [54, 79]. A 360 nm-nél megfigyelhető sáv ugyanakkor a 

hidroxi-ciklohexadienil, tehát széncentrumú gyökhöz rendelhető. 

Az anilinogyökök egy része közvetlenül H-atom elvonási reakcióval jöhet 

létre (17. ábra, 1-es reakció). A 320 nm-nél a növekvő, 360 nm pedig 

csökkenő abszorbancia azt mutatja, hogy az átalakulás másik formája hidroxi-

ciklohexadienil gyök keletkezése, 2-es és az 5-ös reakció, majd átalakulás 

anilinogyökké a 3-as és a 4-es reakcióban. 20 - 50 μs-mal az impulzus után új 

abszorpciós sáv jelenik meg 450 nm környékén, kettős csúccsal. A sáv 

intenzitása 100 μs-ig fokozatosan növekszik, majd ezután lassú csökkenés 

figyelhető meg. Irodalmi analógiák alapján megállapítható [54, 80], hogy ezt a 

sávot a fenoxilgyök eredményezi. Fenoxilgyök keletkezhet, ha klóratomot 

tartalmazó szénatomra 

OH addícionál (6. reakció) és HCl elimináció 

következik be (7. reakció) [39]. 

 
17. ábra. A 2,6-DCA és a OH reakciójának kezdeti lépései. 
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A 17. ábrán feltüntetett reakcióséma oldott oxigénmentes reakcióelegyre 

vonatkozik. Oxigén jelenlétében a bomlási kép jelentősen változik. Míg az 

anilino- és a fenoxilgyök eléggé érzéketlen az oldott oxigénre [81] a hidroxi-

ciklohexadienil gyök könnyen reakcióba lép peroxi gyököt eredményezve. A 

18. ábrán a p-hidroxi-ciklohexadienil gyök reakciója látható O2-vel. A gyök 

kialakulása visszafordítható folyamat (8. reakció). A versengő folyamatok 

közül az utolsóban HO2

 elimináció és gyűrű felnyílás következhet be. Ez a 

további átalakulások, a mineralizáció egyik meghatározó lépése lehet. 

 

 
18. ábra. Egy lehetséges hidroxi-ciklohexadienil gyök reakciója oxigénnel. 

 

A hidratált elektron és a 2,6-DCA közötti reakcióban keletkező 

köztitermékeket N2-nel telített t-butanolt tartalmazó oldatokban vizsgáltuk. 

Szokatlanul kis intenzitású abszorpciós spektrumot kaptunk, mely nagyon 

megnehezítette a köztitermékek azonosítását. A 2-, 3-, illetve 4-klóranilin 

estén a reakciósebességi együttható értéke (5,2 - 5,4)  10
8
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
-nak 

találták, tehát a reakció lassú [53, 55]. Ciklohexadienil típusú gyökök 

keletkezése itt sem kizárható, ezek a gyűrűn bekövetkező eaq

 addícióval, 

majd az azt követő protonálódással jöhetnek létre. A színkép intenzitása 

alapján azonban nyilvánvaló, hogy a reakció kis valószínűségű. Mint az a 

halogénezett aromásoknál nagyon gyakori, eaq

 a halogénatomhoz kapcsolódik 

Az addukt valószínűleg kloridionra és fenilgyökre esik szét. A rendkívül 

reakcióképes fenilgyök hidrogénatomot hasít le a t-butanolból 2-hidroxi-2,2-

dimetil-etil gyököt eredményezve, ami 300 nm-nél rövidebb hullámhosszú 

fotonokat abszorbeál. A fenilgyökök gyökaddíciós reakcióban 2,6-DCA-nel 

reagálva is eredményezhetnek ciklohexadienil gyököket. A eaq

 reakcióinak 

esetén az UV abszorbanciában megfigyelhető gyenge és lassú csökkenés oka 

valószínűleg az említett gyökök képződésének kis hatékonyságában keresendő 

(16b. ábra). 

 

5.1.2. TOC és KOI mérések 

 

A teljes szerves széntartalom (TOC) és a kémiai oxigénigény (KOI) mérések 

a besugárzásos technológia alkalmazása szempontjából nyújtanak értékes 

információt. A KOI értékek csökkenése a besugárzás hatására bekövetkező 
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oxidáció előrehaladását mutatja, míg TOC értékeké a teljes lebomlásét, tehát a 

szervetlen anyagokká történő átalakulásét. Ezeket a méréseket levegővel 

telített 2,6-DCA-s oldatokkal végeztük. Az 5 × 10
-4

 és az 1 × 10
-3

 mol dm
-3

 

oldatok mért kiindulási KOI-értékei, 89 és 170 mg dm
-3

. Kezdetekben a dózis 

növelésével a KOI értéke lineárisan csökken. Megfigyelhető, hogy az 5 × 10
-4

 

mol dm
-3

 oldat KOI értékének csökkenése kissé nagyobb mértékű [19. ábra], 

mint az 1 × 10
-3

 mol dm
-3

 koncentrációjú oldatoké (5 mg dm
-3

 kGy
-1

 és 3 

mg dm
-3

 kGy
-1

).  

Az 5 × 10
-4

 és az 1 × 10
-3

 mol dm
-3

 oldatokon végeztünk TOC meghatározást 

is, kiinduló értékek 38 és 68 mg dm
-3

. A TOC értékek kezdetben lassan 

csökkennek, majd 10, illetve 20 kGy-nél a csökkenés mértéke felgyorsul. 

A KOI és TOC méréseknél a dózisfüggések különbözőek. A mineralizáció 

során elsősorban hidroxilált molekula képződik, majd gyűrű felnyílást 

követően különböző karbonsavak keletkezése várható. Ezekben a 

molekulákban oxigén-szén arány nagyobb, mint a kiindulókéban, így csökken 

a KOI értéke az oldatban. Ugyanakkor az első termékek még szerves szenet 

tartalmaznak, ezért kis dózisnál a TOC lassabban csökken, mint a KOI. A 

karbonsavak lassú, 

OH által indukált reakcióban bomlanak [82]. 
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19. ábra. 2,6-DCA KOI és TOC értékei levegővel telített oldatokban. 

 

A 2,6-DCA-nel végzett kísérletek mutatják, hogy a klóranilinek híg vizes 

oldatokban besugárzás során könnyen bomlanak mind oxidatív mind reduktív 

körülmények között. Az oxidatív lebomlás azonban hatékonyabb, mint a 

reduktív lebontás. 
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5.2. Paracetamol 

 

A jobb összehasonlíthatóság érdekében a parcetamol vizsgálatakor 

igyekeztünk azonos, vagy hasonló koncentrációkat választani, mint a 2,6-

DCA reakcióinak tanulmányozásakor.  

 

5.2.1. Spektrofotometria és impulzusradiolízis. 

 

A paracetamol UV fényelnyelési színképében (20a. ábra) az aromás * 

átmenetnek megfelelő elnyelési sáv maximuma 245 nm-nél található. A 16. és 

20. ábrák összehasonlításából megállapítható (a koncentráció mindkét esetben 

1 × 10
-4

 mol dm
-3

), hogy az átmenet intenzitása paracetamol estén jóval 

nagyobb, mint a 2,6-DCA-nél. Tehát itt a színképek jóval inkább 

alkalmazhatók a végbemenő folyamatok nyomon követésére, mint a 2,6-

DCA-nél. Lényeges különbség a két rendszer között az is, hogy a 2,6-DCA-

nél nagyobb dózisoknál megfigyelt, a látható tartomány felé fokozatosan 

csökkenő és egészen 450 nm-ig elnyúló "háttér" jellegű abszorbancia 

paracetamolnál kevésbé jelentkezik. 
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20. ábra. 1 × 10-4 mol dm-3 paracetamol oldat spektrumának változása besugárzáskor (0 - 8 

kGy). (a), OH (b) eaq
 (c), OH és eaq

 (d), OH + HO2
/O2

reakciója. Az a ábrán látható 

jelmagyarázat mind a négy ábrára vonatkozik. 
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Azokban az oldatokban, amelyekben hidroxil gyökök (is) reagálnak az 

oldott anyaggal új abszorbancia figyelhető meg 300 nm körül, de a dózis 

növelésével ez is eltűnik. Amennyiben csak a hidratált elektronok reagálnak a 

paracetamollal a spektrum alakja a bomlás során nem változik. Lényegében 

hasonlót tapasztaltunk a 2,6-DCA-nél is. A reakciók valószínűleg közvetlenül 

az aromás gyűrű átalakulását idézik elő.  

A paracetamol lebontásakor is kevésbé hatásos az eaq

, mint a 


OH: a 245 

nm-es csúcs intenzitásának csökkenéséhez nagyobb dózis szükséges a 

hidratált elektron reakciója esetén (20c. ábra), mint ha a támadó partner a 

hidroxilgyök. 

 

Az impulzusradiolízis vizsgálatok során, 5  10
-4

 mol dm
-3

 paracetamolt 

tartalmazó, N2O-dal telített oldatban felvett fényelnyelési színképeket a  

13. ábrán mutattuk be. A 

OH és a paracetamol közötti reakció sebességi 

együtthatójának meghatározásához a 325 nm-nél mért abszorbancia 

felépülését használtuk fel. Görbeillesztéssel 5,6 × 10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 értéket 

állapítottunk meg. Értékünk kisebb Bisby és Tabassum által meghatározott 

adatnál: 9,8  0,4 × 10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 [83]. Más munkákban tranziens 

méréseket, illetve kompetitív technikát alkalmazva [56, 74] valószerűtlenül 

kicsi sebességi együtthatókat (7 × 10
9
 és 2,2 × 10

9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
) állapítottak 

meg. 

A köztitermékek fényelnyelési színképében három elnyelési sáv található, az 

első 300 és 350 nm között, a második a 350-400 nm tartományban, míg a 

harmadik 440 nm körül (14. ábra). A 350-400 nm tartományú sáv, és részint a 

kisebb hullámhosszú sáv is gyök adduktnak tulajdonítható. Első lépésként a 

OH az aromás gyűrűhöz kapcsolódik és dihidroxi-ciklohexadienil gyök 

keletkezik. Bár a kapcsolódás a gyűrű bármelyik szénatomjára lehetséges, így 

ipszo-, orto-, meta- és para helyzetben szubsztituált termékek jöhetnek létre, 

az erősen elektronküldő szubsztituensek miatt azonban orto- és meta-helyzetű 

addíció a kedvezményezettebb (21. ábra) [74]. Az ipszo- és para addíciót 

sztérikus hatások is gátolják. Az addícióval keletkező dihidroxi-

ciklohexadienil gyököket a 21. ábrán az I-IV szerkezetek mutatják. 

A 350 és 400 nm közötti sáv intenzitása csökken az idővel, sőt a vizsgált 

230 s-ig terjedő időtartományban ez az abszorbancia lényegében eltűnik. 

Ugyanakkor a 400 nm fölötti sáv ebben az időtartományban nemcsak, hogy 

nem csökken, hanem kicsit még növekszik is (13. ábra, beékelt). Ez az 

abszorbancia a fokozatosan felépülő és lassan továbbalakuló (ún. rezonancia-

stabilizált) fenoxilgyöknek tulajdonítható. A gyököt az ESR detektálást 

alkalmazó munkákban iminokinongyöknek nevezik (V) [83]. Az elnevezést 

annak megjelölésére alkalmazzák, hogy a gyökhely akár az oxigén, akár a 
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nitrogén atomon is elhelyezkedhet, bár az előbbi tűnik valószínűbbnek. Az 

ipszo-addukt általában nem stabilis, és azonnal tovább is alakul 

iminokinongyökké. Az orto-, meta-addukt sokkal stabilisabb és 

dehidratálódik, jellemzően 100 µs-os időskálán [74]. Bisby és Tabassum [83] 

gyorsabb, ~10 µs-os időskálán végbemenő dehidratációt figyelt meg, ami 

valószínűleg a kísérleteikben alkalmazott puffer jelenlétének tudható be. 

 

 
21. ábra. Paracetamol OH által előidézett bomlásának mechanizmusa (R: 

szerves gyök). 

 

Nagyobb gyök-koncentrációnál a dehidratációs reakció versenyezhet a 2-

dihidroxi-ciklohexadienil gyök bimolekuláris reakciójával. Ez utóbbi egy 

részben telített gyűrűhöz, és egy a gyűrűn OH-szubsztituált paracetamol 
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molekulához vezet. Az utóbbi termék két lehetséges változatát, az N-(3,4-

dihidroxifenil)acetamidot és N-(2,4-dihidroxifenil)acetamidot a fotokatalitikus 

kísérletek során figyelték meg [56, 65, 74]. Ezekben a kísérletekben szintén a 

OH volt a fő reagáló partner. A hidroxilált termékeknek várhatóan a 

paracetamoléhoz hasonló fényelnyelési spektruma van, de az aromás rendszer 

jellemző elnyelési sávja (paracetamol esetén  max  245) várhatóan nagyobb 

hullámhosszak felé tolódik el. Hidroxilált aromás termékek keletkezése 

magyarázatul szolgálhat az UV spektrumokban megfigyelt (20. ábra) 300 nm 

táján felépülő, majd eltűnő abszorbanciára. 

Impulzusradiolízis során az iminokinongyök köztitermék néhány ms alatt 

átalakulhat dimerizációs és diszproporcionálódási reakciókban. Ez utóbbi 

reakcióban a köztitermék részben visszaalakul paracetamollá, emiatt rontja a 

OH hatékonyságát a paracetamol lebontásában. 

Hasonlóan az ipszo-addukthoz (I), feltételezhetően a para-addukt (IV) is 

kevésbé stabilis. Várhatóan dihidroxibenzollá (hidrokinonná, X) alakul át, ezt 

a terméket több AOP-nál is megfigyelték [56, 65, 74]. A reakcióban egy 

nitrogén-centrumú gyök (XI) is keletkezik, mely végül is acetamid formájában 

stabilizálódik (XII, szintén detektált). 
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22. ábra. 5  10-4 mol dm-3 paracetamol oldat tranziens abszorpciós spektrumai eaq

 (N2-nel 

telített t-butanolos, dózis/impulzus: 19 kGy) reakciói esetében. 

 

A paracetamol + eaq

 reakcióra korábban publikált sebességi együttható 

(2,50,3) × 10
8
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 [83]. A mi mérésünk szerint ez 5 × 10

8
 dm

3
 mol

-1
 

s
-1

. Ezek a sebességi együtthatók két nagyságrenddel kisebbek, mint a 

diffúziószabályozott érték (eaq

-ra ~3 × 10

10
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
). A viszonylag kis 

sebességi együttható valószínűleg a gyűrűn található két elektronküldő 

csoportnak tudható be, melyek csökkentik az aromás gyűrű nukleofilitását, 
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ezért az elektron addíció nem kedvezményezett. Mivel a eaq

 + paracetamol 

reakciónak kicsi a sebességi együtthatója, a eaq

 + O2 reakciónak viszont nagy, 

levegővel telített oldatokban az eaq

 + paracetamol reakció valószínűleg nem 

járul hozzá a lebontáshoz. Az eaq

 + paracetamol reakció köztitermék 

spektruma (impulzus radiolízis) eléggé jellegtelen (22. ábra). 320 nm körül 

található egy gyenge abszorpciós maximum, egyébként az abszorbancia 

egyenletesen csökken a látható tartomány felé haladva. A gyenge 

abszorbancia valószínűleg a lassú reakciónak tudható be: a eaq

 jelentős része 

nem a paracetamollal, hanem a radiolízis többi intermedierjével reagál [24]. 

Erre utalnak a 20c. ábrán látható UV spektrumok is, amelyeken a 245 nm 

abszorbancia meglehetősen lassan csökken a dózissal. 

 

5.2.2. A termékek elválasztása  

 

A termékek azonosítása HPLC elválasztás utáni, diódasoros, illetve MS-

detektálással történt, a gyakorlat szempontjából fontos, levegővel telített 

oldatokkal. Az elválasztásokhoz a Kísérleti részben leírt két, különféle HPLC 

rendszer alkalmaztuk. 
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23. ábra. Különböző dózisokkal besugárzott 1  10-3 mol dm-3 kezdeti koncentrációjú, 

levegővel telített paracetamol oldat termékeinek elválasztása a HPLC-DAD rendszerrel 

(hullámhossz: 245 nm). Beszúrt ábra: Paracetamol és a 6. percnél jelentkező, a legnagyobb 

abszorbanciát mutató termék integrált csúcs alatti területe. 

 

A paracetamol 8,5 perces elúciós időnél figyelhető meg, a dózis növelésével 

koncentrációja folyamatosan csökkent, míg a termékek koncentrációja a dózis 

növelésével folyamatosan nőtt (23. ábra, HPLC/DAD). A kromatogramon egy 

nagyobb és több kisebb integrált területtel rendelkező termék figyelhető meg. 
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A gradiens elúcióval felvett kromatogramnál is (HPLC/MS) a jellemző 3 

csúcs esetén ugyanazt a jellemző m/z értéket állapítottuk meg (24. ábra). Az 

m/z 166 érték az eltérő helyen hidroxil-csoporttal szubsztituált paracetamol 

molekulákhoz rendelhető. A csúcs alatti területek jellemzik ezen módosulatok 

keletkezésének eltérő valószínűségét. Feltehetően kettő közülük, a stabilabb 

orto- és meta-addukthoz tartozik. A két fő termék tehát, amit már viszonylag 

kismértékű degradációnál is megfigyeltünk, a két eltérő helyen szubsztituált 

hidroxi-paracetamol molekula (13. ábra). A harmadik m/z 166 értékkel 

jellemezhető termék valószínűleg a többlet hidroxil csoportot az oldalláncon 

tartalmazza. 

Oldott O2 jelenlétében a dihidroxi-ciklohexadienil gyök dehidratációja és 

oxigénnel való reakciója között versengés van (21. ábra). Az utóbbi 

reakcióban peroxi-gyök képződik (VI és VII). Hasonló rendszereket alapul 

véve, a peroxi gyök számos monomolekuláris és bimolekuláris reakcióban 

vehet részt. A monomolekuláris reakciók közül a HO2

 elimináció tűnik a 

legvalószínűbbnek. Ez a reakció közvetlenül a paracetamol hidroxilezett 

származékát eredményezi (VIII és IX) (22. ábra). Keveset tudunk a 

gyűrűfelnyílási reakcióról (XIII), valószínűleg O-O híd szerkezet alakul ki a 

gyűrűn és a ciklikus gyök kinyílik [84, 85]. Ezekben a reakciókban különféle 

karbonsavak keletkezése várható, melyeknek nincs 245 nm-nél jellemző 

elnyelésű sávjuk, mint a fenol típusú paracetamolnak. A gyűrűfelnyílás a 

mineralizáció egyik fontos lépése. 

 

24. ábra. HPLC-MS-el végzett mérés során felvett kromatogram, kiemelve a jellemző 

tömegeket a hozzá tartozó UV/Vis spektrummal és egy lehetséges szerkezettel. 

 

Levegős rendszerben a 

OH mellett O2


/HO2


 páros mindig jelen van. 

Reakcióikról kevés információ áll rendelkezésünkre. Az azonban ismert, hogy 
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a gyök párnak általában kicsi a reaktivitása aromásokkal [86]. Yang és 

munkatársai [58] a fotokatalitikus eljárás során megemlítik, hogy a 

OH 

reakcióin kívül, kisebb mértékben a O2


/HO2

 pár is elősegíti a paracetamol 

bomlását. A mi eredményeink nem igazolják a gyök pár lényeges 

hozzájárulását a bomláshoz. 

 

5.3.4. KOI és TOC és toxicitás mérések 

 

A kémiai oxigén igényt és teljes szerves széntartalmat 1 × 10
-3 

mol dm
-3 

koncentrációjú levegővel telített oldatban mértük. Mint azt a 25. ábra mutatja, 

a minta KOI értékei 30 kGy elnyelt dózisig csaknem lineárisan csökkenek a 

dózis növelésével, ugyanakkor a kezdeti TOC csökkenés mértéke kisebb. A 

tendencia hasonló a 2,6-DCA-nél tapasztalthoz és a magyarázat ugyanaz. 

Mineralizáció közben az első oxidált termékek szerves molekulák, melyek az 

oxigén/szén aránya nagyobb, mint az eredeti molekuláké. A KOI-dózis 

összefüggés kezdeti csökkenése ~3 mg dm
-3

 kGy
-1

, az érték hasonló a 2,6-

DCA-nél tapasztalthoz [87, 88]. A KOI csökkenés mértéke 20 kGy dózis 

felett felgyorsul. Ezt annak tulajdonítjuk, hogy a termékek már sokkal 

könnyebben lebomlanak, mint a kiinduló molekula. 
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25. ábra: KOI és TOC értékei az elnyelt dózis függvényben. Levegővel telített oldat, 1 × 10-3 

mol dm-3 kezdeti koncentrációjú paracetamol oldat. 

 

A paracetamolt az irodalom meglehetősen kis toxicitású vegyületként 

jellemzi. A 30 perces Vibrio fischeri tesztnél az 50%-os lumineszcencia 

csökkenést előidéző koncentráció meglehetősen nagy, ~3,8 × 10
-3 

mol dm
-3

 

(-log EC50 = 2,42). Ez az érték a gyógyszerek világában kiugróan nagy 

koncentráció (azaz a toxicitás kicsi). Ugyanakkor, a korábban 

ismertetetteknek megfelelően a bomlás során olyan nagy toxicitású vegyületek 
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képződhetnek, mint például a hidrokinon, vagy az acetamid. Ezért vizsgáltuk 

a toxicitás változását a besugárzás hatására.  

Mint az a 26. ábrán látható, 1 × 10
-3

, 5 × 10
-4

 és 1 × 10
-4

 mol dm
-3

 

koncentrációjú paracetamol oldatokat 30 perces inkubációs idő után vizsgálva 

a fluoreszcencia kezdeti intenzitása ~32, 10 és 3%-kal csökkent. Miután a 

mintákat besugároztuk 0,5 - 1 kGy dózissal, 90 - 99%-os volt az intenzitás 

csökkenés, ami, a korábban említetteket alátámasztva, arra utal, hogy a 

keletkező termékek (többek között a hidrokinon és az acetamid) sokkal 

toxikusabbak, mint maga a paracetamol [56, 57, 74]. 
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26. ábra. Paracetamol toxicitásának változása az elnyelt dózissal oldott oxigént tartalmazó 

oldatokban. 

 

A dózis további növelésével csökken a fluoreszcencia gátlás, azaz a 

toxicitás. Az 1 × 10
-3 

mol dm
-3

 koncentrációjú oldat besugárzása esetén 

azonban 6 kGy-ig csak kismértékű toxicitás csökkenés volt megfigyelhető. Az 

5 × 10
-4

 dm
3
 mol

-1
 s

-1
-es oldat esetén a fluoreszcencia gátlás jelentősebb 

csökkenése ~3 kGy-nél kezdődik. Kisebb koncentráció esetén (1 × 10
-4

 mol 

dm
-3

) 1 kGy dózis után a fluoreszcencia gátlás lecsökkent a besugárzatlan 

minta szintjére. A besugárzás kezdetén a reaktív gyökök (

OH) a 

paracetamollal reagálnak. A dózis növelésével, ahogy a termékek 

koncentrációja nő, a reaktív intermedierek a paracetamol molekulák mellett a 

termékekkel is reagálnak. Az utóbbi reakció csökkenti a toxikus termékek 

koncentrációját és ezáltal a toxicitást is. Az 1 × 10
-4

 mol dm
-3

-es levegővel 

telített oldatot 1 kGy dózissal besugározva, gyakorlatilag minden paracetamol 

molekula elbomlik (20d. ábra). Tehát nincs további forrása a toxikus termékek 

keletkezésének. A 26. ábra 1 × 10
-4

 mol dm
-3 

koncentráción mért görbéje 

mutatja, hogy a toxikus termékek nagyon érzékenyek a besugárzásra. 
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5.3. Diklofenák 

 

5.3.1. Spektrofotometria 

 

Az 27. ábrán 1 × 10
-4

 mol dm
-3

 koncentrációjú besugárzatlan és besugárzott 

DCF oldat különböző körülmények között felvett UV spektrumai láthatók. 

Ennél a molekulánál az aromás * átmenetnek megfelelő elnyelési sáv 

maximuma 275 nm-nél található, mely érték a 2,4-DCA és a paracetamol  max 

adatai (245 és 290 nm) között található. 
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27. ábra. 1  10-4 mol dm-3-os DCF oldat UV spektrumának változása besugárzáskor (0 - 4 

kGy). (a), OH (b) OH és e-
aq, (b) e-

aq, (d), OH + HO2
/O2

reakciója. Az a ábrán látható 

jelmagyarázat mind a négy ábrára vonatkozik. 

 

Megfigyelhető, hogy az abszorbancia csökkenése 

OH reakciója (27a. ábra, 

N2O-dal telített oldat) esetén kisebb mint eaq
 

reakciójánál (27c. ábra, N2-nel 

telített, t-butanolt tartalamzó oldat). 

OH reakciójakor a spektrum maximuma csak kevésbé tolódik el a 

besugárzás során, ami arra utal, hogy a keletkezett termék szerkezete a 

kiinduló vegyületéhez hasonló: nagy valószínűséggel hidroxilált termék 
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keletkezik. 

OH és eaq


 együttes reakciójában a lebontás egyenletesen halad 

előre a dózissal (27b. ábra). A levegővel telített oldatban az elnyelési 

maximum eltolódása mellett, új elnyelés jelentkezése 350 nm környékén 

szintén megfigyelhető. Az abszorbancia csökkenése levegőn besugárzott 

mintáknál (27d. ábra) lassabb, mint oxigénmentes közegben. A különbség 

azzal magyarázható, hogy a eaq

 és a 


H gyorsan reagál az oxigénnel 

O2


/HO2

 gyökpár keletkezése közben (2.13. és 2.14. egyenlet). A gyökpár, 

mint arra már utaltunk a paracetamol esetében is, kevésbé reaktív a vízben 

oldott szennyeződések lebontásában, mint a eaq

 és a 


OH. 

A diklofenákkal kapcsolatban impulzusradiolízis kísérleteket nem 

végeztünk, ugyanis már kísérleteink végzésekor tudomásunk volt ilyen, 

részint folyamatban lévő vizsgálatokról [89]. Ezek eredményeit felhasználjuk 

a jelen adatok értékelésekor. Az irodalomban közölt, 

OH reakcióra vonatkozó 

spektrum nagyon hasonló azokhoz a spektrumokhoz, melyeket a 2,6-DCA-re 

és a paracetamolra kaptunk, a diklofenákra kapott színkép a kettő 

kombinációjának tekinthető: Trojanowicz és munkatársai [90] a színképet a 

két aromás gyűrű 

OH adduktjainak tulajdonította. A 


OH + DCF reakció 

sebességi együtthatójára, több egymástól alig különböző érték átlagaként 9,5 

× 10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 fogadható el [41, 90, 91, 92 ]. 

 

5.3.2. A termékek elválasztása 

 

A 28. ábrán a 1 × 10
-4

 mol dm
-3

 koncentrációjú, különböző körülmények 

között besugárzott DCF oldat kromatogramjai láthatók a jellemző 

hullámhosszakon. A kis ábrák a kromatográfiásan elválasztott termékek UV 

spektrumait mutatják (HPLC/DAD). DCF 9,4 percnél jelentkezik (28. ábra). 

OH reakciójánál a két fő bomlástermék P1 és P2 4,6 és 6,7 percnél jelenik 

meg, emellett még néhány kisebb abszorbanciájú termék is megfigyelhető. 

A P1 és P2 termékek spektrumain a 250 - 320 nm tartományban 

megfigyelhető abszorpciós sáv az aromás molekulákra jellemző. Mint azt a 

továbbiakban leírjuk, 

OH reakciójakor a fő termékeként hidroxilált DCF-ot 

és diklóranilint azonosítottunk, e vegyületek keletkezését már korábban más 

AOP kísérletekben is kimutatták [35, 39]. A 2,6-DCA-t (P2) Triple Quad 

LC/MS rendszer és belső standard segítségével azonosítottuk. A P1-es csúcs a 

LC/MS mérések alapján egy hidroxilcsoportot tartalmazó DCF termék 

molekulának tulajdonítható. 

OH reakciójában (28a. ábra) a legnagyobb 

abszorbanciát mutató termék a 5-hidroxi-diklofenák. e
-
aq reakciójakor P1 nem 

jelenik meg (28b. ábra), és P2-es csúcs abszorbanciája is kisebb. Két új csúcs 

észleltehtő a kromatogramon 10,8 és 19,5 perces elúciós idővel (P3 és P4). P4 
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abszorpciós spektrumának széles sávja van, 

maximum 380 nm környékén, P4 valószínűleg 

kinodális vegyület, ami szintén összhangban 

van az irodalmi adatokkal [39, 93]. P3 UV 

spektruma a többihez képest nagyon eltérő, 

245 nm-nél éles csúcs látható, 350 nm-nél 

pedig egy kisebb elnyelési sáv. P3-t LC/MS és 

diódasoros detektálással 4-klórakridinként azonosítottuk, redukcióval, eaq

 

reakciójában keletkezik. 

OH és eaq


 együttes reakciójakor a kromatogramon 

P4 kivételével megjelennek a jellemző termékek, a P3 hozama a legnagyobb. 

Levegős oldatban (

OH és O2


/HO2


) a hidroxi-DCF hozama nagyobb, a 2,6-

DCA (P2) hozama kisebb, mint 

OH reakcióinál, P4 itt is megjelenik.  
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28. ábra. 1 kGy dózissal besugárzott 1  10-4 mol dm-3-os DCF oldatok kromatogramjai 

különböző körülmények között: (a), N2O-dal telített oldat (OH reakció), 270 nm, (b), e-
aq 

reakció N2-nel telitett oldat, t-butanol, 255 nm, (c), OH és e-
aq reakció N2-nel telitett oldat, 250 

nm, (d), OH + O2
/HO2

 reakció levegővel telített, 237 nm. A beszúrt ábrákon a csúcsokhoz 

tartozó UV spektrumok láthatók. 

 

A 28. ábrán az UV spektrumok (beékelt ábrák) jellemzői eaq

 + 


OH és 


OH 

+ O2


/HO2

 reakciónál hasonlóak (28. ábrán c és d jelű kromatogramok). 

Mindegyik spektrumon megfigyelhető egy hosszú elnyúló sáv, ennek 

abszorbancia maximuma 350 nm környéken található, a kromatogramon P3-as 

termék megjelenése levegő jelenlétében (

OH és O2


/HO2


) nem 

tapasztalható. A 320 - 450 nm tartományban eaq

 és 


OH vagy 


OH és 

O2


/HO2

 reakcióinál (28. ábrán c és d jelű kromatogramok) az egyes 

termékek abszorpciós sávjai átfednek. 

 



59 
 

5.3.3. KOI, TOC és toxicitás mérések 

 

A DCF 1 × 10
-4

 - 1 × 10
-3

 mol dm
-3

 koncentráció tartományban 40 - 50 kGy 

dózis elegendő a kiinduló DCF teljes lebontáshoz. A gyűrűnyitási reakciók 

után karbonsavak keletkezése várható, mint ahogy ezt fotokatalízis 

alkalmazásakor is megfigyelték [46, 47, 48, 49]. 1 × 10
-3

 mol dm
-3

 

koncentrációjú oldat besugárzása levegőn pH csökkenését eredményezte 5,8-

ról 2,7-re (0 - 40 kGy). 

A mérőberendezések érzékenységének különbözősége miatt KOI és TOC 

méréseknél 5 × 10
-4

, a toxicitás méréseknél pedig 1 × 10
-4

 mol dm
-3

 oldatokat 

használtunk (a besugárzások levegőn történtek). Mind a KOI, mind a TOC 

értékek esetében 2,6-DCA és a paracetamol reakciójánál tapasztaltakhoz 

hasonló tendenciát észleltünk. A KOI kezdetben lineárisan csökkent a 

dózissal. A lineáris szakasz 20 kGy-ig tart, itt a KOI a kiindulási érték 20%-a 

(29. ábra). A TOC értékek csökkenése a dózissal valamelyest kisebb, mint a 

KOI esetében. 
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29. ábra. KOI, TOC (5 × 10-4 mol dm-3 DCF) és toxicitás (1 × 10-4 mol dm-3 DCF) értékek 

levegőn beusgárzott mintákkal (OH és O2
/HO2

 reakciók). 

 

5.3.4. A bomlás mechanizmusa  

 

A DCF közepesen mérgező vegyület, -log EC50 értéke 4,03 [25]. Mi 4,14 

értéket határoztunk meg. 1 × 10
-4

 mol dm
-3

 koncentrációjú oldatban a 

lumineszcencia csökkenés 30 perces inkubációs idővel 87%. 1 kGy hatására a 

toxicitás gyakorlatilag változatlan (29. ábra). A dózis növelésével csökkenő 

lumineszcencia-gátlás jelzi a csökkenő toxicitást. Azonban, a toxicitás-dózis 

összefüggés kis dózisoknál nem lineáris, a görbének kis „hasa” van, ez arra 

utal, hogy a kis dózisnál keletkező termékek is mérgezőek. 
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A DCF oldatok és a korábban vizsgált paracetamol oldatok toxicitás 

változása besugárzás hatására eltérő tendenciájú: kis dózisoknál a 

paracetamolnál erős növekedést, míg a DCF-nél már kis dózisoknál is 

csökkenést tapasztatunk. Ennek oka nyilvánvalóan az lehet, hogy a DCF 

kiinduló toxicitása már eleve sokkal nagyobb (-log EC50 = 4,14), mint a 

paracetamolé (-log EC50 = 2,42). DCF elbomlásával keletkező termékek 

valószínűleg kevésbé toxikusak, mint az erősebben toxikus kiinduló molekula. 

A hidroxilgyök több helyen is támadhatja a DCF molekula gyűrűit. 

Elektronküldő szubsztituensek, pl. -OH, -NH2, orto- és para- helyzetben 

növelik az elektronsűrűséget, a gyűrű várhatóan ezeken a helyeken reagál a 

OH-kel. Hasonló mechanizmust javasoltak Coelho és mutkatársai is az 

ózonos rekciók vizsgálatakor [40]. A DCF + 

OH reakció nagy sebességi 

együtthatója (9,5 × 10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
) [36, 41, 92] is arra utal, hogy a gyök az 

aktivált pozíciókban, elsősorban a klóratomot nem tartalmazó gyűrűn támad. 

A reakció során hidroxi-ciklohexadienil típusú gyökök keletkeznek [39]. 

Mivel a 

OH több helyen megtámadhatja az aromás gyűrűket, így számos 

hidroxi-ciklohexadienil gyök izomer keletkezhet [23]. 

Az 30. ábrán a 1. reakcióban 

OH addícióját mutatjuk meg az ecetsav-részt 

viselő gyűrű NH-hoz képest para-helyzetében. Oxigén távollétében ezeknek a 

gyököknek nagy része valószínűleg lánclezáró lépésekben 5-hidroxi-

diklofenákot és dimereket, illetve részleges telített gyűrűt tartalmazó 

termékeket eredményez. A hidroxi-származékok abszorpciós spektruma 

valószínűleg kissé különbözik a DCF-től, ami egyezik a kísérleti 

eredményekkel (27. ábra). Hidroxilált termékek keletkezését detektálták 

néhány egyéb AOP-ban is, ahol a 

OH szerepet játszik a lebontásban [33, 39, 

40, 42, 46]. Azt tapasztalták, hogy az 5-hidroxidiklofenák hozama jelentősen 

megnőtt O2 jelenlétében. 

A hidroxi-ciklohexadienil gyök O2-nel közel diffúziókontrollált reakcióban 

vesz részt és a termék peroxi-hidroxi-ciklohexadienil gyök (3) [81]. Ez a gyök 

- más folyamatokkal versengve - HO2

-t eliminál és stabilis fenolszármazék 

keletkezik (4) [39]. A versengő folyamatok között említendő a peroxi-hidroxi-

ciklohexadienil gyök gyűrűfelnyílása dikarbonsav keletkezésével, ami a 

mineralizáció egyik kezdeti lépése lehet [94]. Addíció az aminocsoporthoz 

ipszo-helyzetbe (5) ugyancsak valószínű folyamat [39]. Az ipszo-addukt 

gyorsan bomlik. A 6. reakcióban keletkező fenoxigyök gyök-gyök 

rekombinációkban reagál [7]. A 2,6-diklóranilin, ami a 6. reakció stabilis 

terméke, megfigyelhető volt méréseinkben, valamint Fenton, UV/H2O2, 

katalitikus és ózonizációs kísérletekben is [39, 40, 42, 95]. A 

OH támadása a 

klóratomot viselő szénatomokon is bekövetkezhet (7). Ezt gyors HCl 
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elimináció (8) követi. Ezek a gyökök végül kinoidális szerkezetű molekulákká 

alakulhatnak [93]. 
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30. ábra. OH által DCF molekulán kiváltott degradáció kezdeti lépései. 

 

A sebességi együttható a eaq

 és DCF reakciójánál (1,68 ± 0,05)  10

9 
M

-1
 s

-1
 

[36]. A hidratált elektron, mint nukleofil köztitermék várhatóan a két 

elektronszívó klóratomot tartalmazó aromás gyűrűvel reagál, amit kloridion 

elimináció követ [53]. Az így kapott gyökökből a már említett kinoidális 

szerkezetű vegyületek keletkezését feltételezzük. A 4-klórakridin 

képződéséhez klóratom eliminációja és dekarboxileződés szükséges. Ez a 

termék a Cl

 eliminációval keletkező gyökből jöhet létre. 

 

5.4. A három vegyület reakcióinak összehasonlítása 

 

A kiválasztott három molekula lebontását kétféle módszerrel (impuzus- és γ-

radiolízissel) tanulmányoztuk. A besugárzást különböző körülmények között 

(N2O, N2 + t-butanol, N2, levegő) végeztük, ez nagyban elősegítette a 



62 
 

köztitermékek azonosítását, a gyakorlati alkalmazás, azaz a víztisztítás 

szempontjából azonban a levegős oldatban lejátszódó folyamatok a 

legfontosabbak. 

A molekulák szerkezetéből adódó hasonlóságok és különbségek miatt 

méréseink során is a számos hasonló eredmény mellett akadt több szembetűnő 

eltérés is. Ezekre a későbbiekben térek ki. 

Megállapítottuk, hogy a 

OH hatékonyan bontja molekuláinkat: a 

kedvezményezett kezdeti lépés valamennyi esetben reakció az aromás 

gyűrűvel. A köztitermékek hidroxi-ciklohexadienil típusú gyökök. A három 

vegyületre a 

OH reakciójának sebességi együtthatói kissé eltérőek. Az érték 

2,6-DCA esetében 3,5  10
9
 [54], paracetamol esetében 7,7 × 10

9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 

(átlag) és DCF esetében 9,5 × 10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 (átlag). A 2,6-DCA-nél a 

viszonylag kis érték oka, mint arra a 5.1.1 fejezetben már utaltunk a két 

elektronszívó Cl atom. A paracetamol molekulában a gyűrűhöz csak 

elektronküldő csoportok csatlakoznak. A DCF esetében pedig a reakció a csak 

elektronküldő csoportokat tartalmazó gyűrűvel a kedvezményezett. 

  

 

Sebességi együttható (dm
3
 mol

-1
 s

-1
) 

Diklofenák 2,6-diklóranilin Paracetamol 


 

9,5 × 10
9 
 

átlag 
3,5 × 10

9
 [54] 

7,7 × 10
9
 

átlag 

eaq

 1,68 × 10

9
 [36] 

6 × 10
8
 

becsült 
5 × 10

8
 

6. táblázat: A diklofenák, a 2,6-diklóranilin és a paracetamol impulzusradiolízissel meghatározott 

sebességi együtthatói a OH-kel, eaq
-nal. 

 

Köztitermék gyökök 2,6-DCA esetében hidrogén elvonással is keletkeznek: 

a 

OH az aminocsoporttól von el hidrogénatomot miközben anilinogyök 

keletkezik. Ha a 

OH a klóratomot tartalmazó szénatomra addícionál, HCl 

elimináció következik be, fenoxigyök keletkezik. Paracetamol estében 

vízelvonással iminokinongyök jön létre. 

A kémiai oxigén igény és teljes szerves széntartalom változása a besugárzás 

során, kellően nagy dózis esetén, mindhárom vegyület teljes lebontását, azaz 

mineralizációját bizonyította. Mind a három vegyületnél megfigyelhető, hogy 

a dózis növelésével a KOI értékek 20 - 30 kGy-ig erőteljesen, nagyjából 

lineárisan csökkenek, ami az egyenletes, fokozatos oxidációra utal. Viszont a 

mért KOI/dózis értékek eltérő oxidációs sebességet jeleznek, ugyanis a mért 

pontokra illesztett egyenesek meredeksége eltérő. (Az eltérő oxidációs 
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sebesség magyarázatát keressük a dolgozat második részében.) A KOI-k 

értéke 30 kGy-nél a kiindulási érték 20%-a diklofenák esetében, 62%-a 2,6-

DCA esetében, a paracetamol molekulánál pedig 75%-a. A lineáris szakasz 

után 2,6-DCA és DCF oldatainak besugárzásakor a csökkenés mértéke 

lelassul. Ez a viselkedés jellemző az aromás molekulákra, ugyanis a 

mineralizáció során, a 

OH reakciójában keletkező hidroxi-ciklohexadienil 

típusú gyökök könnyen elreagálnak az oldott oxigénnel. A peroxi gyökök 

gyűrűfelnyitást indíthatnak különböző reakciókkal, karbonsavak keletkezése 

várható, melyek degradációja lassú. Paracetamol estében az előzőekétől (és a 

laboratóriumunkban eddig vizsgált, számos vegyületétől) eltérően, a lineáris 

szakasz után a KOI csökkenés mértéke nagyobb lett. Ez alapján a kezdeti 

bomlástermékeknek a kiinduló molekuláénál könnyebb lebonthatóságára 

következtettünk. 

A KOI értékek mellett vizsgáltuk a TOC értékének alakulását besugárzás 

hatására. A 19., 25. és a 29. ábrákon látható, hogy a TOC értékek mind a 

három molekula esetében lassabban csökkennek, mint a KOI értékek. 

Besugárzás során az elsődlegesen keletkező termékek szerves molekulák, 

többségükben a kiinduló molekulákéval azonos számú szenet tartalmaznak, 

ezzel magyarázható, hogy kis dózisnál a TOC lassabban csökken, mint a KOI. 

Ugyanakkor, az oxidáció miatt, oxigén/szén arányuk nagyobb, mint a kiinduló 

molekuláinkban. 

A három vegyület sugárkémiai bomlástermékeire vonatkozóan a mi 

vizsgálataink szolgáltattak először eredményeket. A besugárzás hatására 

valamennyi vizsgált molekula bomlása számos terméket eredményezett, ezek 

között nagy hozammal keletkeztek a kiinduló molekulák gyűrűben hidroxilált 

származékai. Ezeket a termékeket más AOP vizsgálatoknál, O3, Fenton 

reakciók, H2O2/UV, is megfigyelték. Ennek alapvető oka az, hogy valamennyi 

vizsgált rendszerben a reakciók indítását főként a 

OH végezte. A hidratált 

elektronok reakcióiban eltérő termékek keletkeznek, mint a 

hidroxilgyökökében. Erre jó példa a 4-klórakridin, ami kizárólag a DCF eaq

 

indukált reakciójában keletkezik. 

Az oldott oxigént tartalmazó radiolízises rendszerekben mindig jelenlevő, és 

általában inaktívnak tartott O2


/HO2

, bár kismértékben, szintén hozzájárulhat 

a lebontási folyamatokhoz. Az UV spektroszkópiás és termék elválasztásos 

kísérletek is arra utalnak, hogy az oldott oxigén jelenléte alapvetően fontos a 

lebontás szempontjából. 

A paracetamollal és DCF-kal végzett toxicitás mérések szerint, a kiinduló 

vegyület toxikussága nagymértékben meghatározza azt, hogy a besugárzás 

hatására a toxikusság nő, vagy csökken. Nagy dózisok alkalmazásával az 

oldatok toxicitása-megszüntethető.   
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5.5. A kémiai szerkezet és a lebonthatóság közötti összefüggés 

 

Munkánk második részében, mint már említettük, a kémia szerkezet és a 

lebonthatóság közötti összefüggést vizsgáltuk, több mint 20 modellvegyület 

bevonásával. Az összefüggés megállapításához a mintákon végezett KOI 

mérések eredményeit vettük alapul. Az oldatok besugárzása közben a mintán 

levegőt buborékoltattuk át az oxigén bevitelére. 

A vizsgált modellvegyületek szerkezetét az 31. ábrán, a vegyületek nevét 

pedig az 7. táblázatban láthatjuk. 

 
31. ábra. A vizsgált molekulák szerkezeti képlete. 

 

A szerkezet-lebonthatóság összefüggések feltárását az egyszerű aromás 

hidroxivegyületen, a fenolon kezdtük el. A fenol, illetve nátriumsója után a 

krezolok vizsgálata következett, amelyek szintén a fenolok közé sorolhatók. 

Ezen molekulák benzolgyűrűjéhez a hidroxilcsoporton kívül egy metilcsoport 

is kapcsolódik. A vizsgált fenolok körét később a klór-, majd az 

aminofenolokkal bővítettük. A metil-, amino-, illetve klór-fenolok mindhárom 

izomerjét (orto, meta, para) vizsgáltuk. Végül a még összetettebb, több, 

illetve bonyolultabb szubsztituenst tartalmazó vegyületek besugárzása 

következett, ezek: 2,4-D, aszpirin, ketoprofen, Acid Red 1, DCF,  

2,4-diklóranilin, acetovanillon, galluszsav, illetve az alifás maleinsav és 

izomerje, a fumársav. 
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Sor- 

szám 
Vegyület 

Koncent-

ráció  

mol dm
-3

 

KOImért/KOIelméleti 

mg dm
-3

 

Meredekség, 

(KOI/dózis) 

mg dm
-3

 kGy
-1

 

E 

1 Fenol 2  10-3 453/448 8,8 ± 0,6 0,98 

2 
Na Fenolát 

(pH 10,5) 
5  10-3 1120/1120 18 2 

3 o-Krezol 1,5  10-3 395/408 8,6 ± 0,6 0,96 

4 m-Krezol 1,5  10-3 439/408 8,5 ± 0,3 0,95 

5 p-Krezol 1,5  10-3 377/408 7,6 ± 0,8 0,85 

6 o-Klórfenol 2  10-3 418/432 8,0 ± 0,8 0,89 

7 m-Klórfenol 2  10-3 442/432 7,1 ± 0,6 0,79 

8 p-Klórfenol 2  10-3 410/432 9,4 ± 0,4 1,05 

9 
2,4-Diklórfenoxi-

ecetav (2,4-D) 
2  10-3 441/496 8,0 ± 0,5 0,9 

10 Aszpirin 1,5  10-3 401/432 8,1 ± 0,5 0,9 

11 Ketoprofen 4  10-4 222/230 9,0 ± 1,0 1 

12 Acid Red 1 1,5  10-3 840/850 5,5 ± 0,8 0,61 

13 o-Aminofenol 1  10-3 216/208 4,7 ± 0,7 0,52 

14 m-Aminofenol 1  10-3 213/208 3,5 ± 1,0 0,39 

15 p-Aminofenol 1  10-3 216/208 5,0 ± 0,9 0,55 

16 Paracetamol 1  10-3 253/272 3,7 ± 1,2 0,4 

17 DCF 5  10-4 230/236 9,0 ± 0,3 1 

18 2,6-DCA 5  10-4 89/91 5,5 ± 1,0 0,61 

19 Acetovanillon 5  10-4 153/160 6,9 ± 0,4 0,77 

20 Gallusz sav 2  10-3 340/384 8,5 ± 0,8 0,95 

21 Maleinsav 4  10-3 374/384 7,4 ± 0,7 0,82 

22 Fumársav 4  10-3 411/384 9,0 ± 0,7 1 

7. táblázat. Kémiai oxigén igényértékek és az oxidációs hatékonyságok (E). 

 

Az 32. ábrán mutatjuk be a 1  10
-3

 mol dm
-3

 koncentrációjú fenol oldatok 

KOI mérés eredményeit. Besugárzatlan minta esetében a mért KOI érték 453 

mg dm
-3

 (KOImért), ez megközelíti az elméleti KOI értéket, ami 448 mg dm
-3

 

(KOIelméleti). Két hét különbséggel két sorozatot mértünk, a besugárzások 1, 3, 

5, 10, 15 és 2, 4, 7, 12, 17 kGy dózisokkal történtek. A két sorozat eredménye 

ugyanarra az egyenesre esik, ez mutatja a mérés megbízhatóságát. 
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1 x 10
-3

mol dm
-3

 Fenol

 
32. ábra. 1  10-3 mol dm-3 koncentrációjú fenol oldatban mért kémiai oxigén igény az elnyelt 

dózis függvényében, besugárzás levegővel vagy N2O/O2 gázzal buborékoltatott oldatokban. 

 

Az illesztett egyenes meredeksége (KOI/dózis) 8,8 mg dm
-3

 kGy
-1

, szórása 

() 0,6 mg dm
-3

 kGy
-1

 (7. táblázat). Amikor az oldatot levegő helyett N2O/O2 

(5/1) eleggyel buborékoltattuk valamivel nagyobb meredekséget állapítottunk 

meg: 11,3 ± 0,9 mg dm
-3

 kGy. Nátrium-fenolát oldat esetében is lineáris 

függést tapasztaltak egy korábbi munkában [96]. Lineáris függésről a 

részletesen vizsgált molekuláink eseténben már mi is beszámoltunk, lásd 

például DCF [52] és 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav esetében [88]. Oxigénfogyás 

mérésekben ugyancsak lineáris dózis-függést találtak [80, 97].  

 
33. ábra. 1,5  10-3 mol dm-3 besugárzás közben levegővel buborékoltatott krezol oldatok 

KOI értékeinek-dózis függése. 
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A 33. ábrán a KOI értékek-dózis függéséből látható, hogy a KOI csökkenése 

közel 40%-os. Megállapítható, hogy ez az a tartomány, amelyben mérések a 

legnagyobb pontossággal elvégezhetőek. A besugárzást folytattuk, amíg az 

oldatban a szerves molekulák lebontása majdnem teljesen megtörtént (nincs 

ábrázolva). Nagyobb dózisok esetében a KOI értékek-dózis függése erősen 

eltér a lineáristól, a lebontási hatékonyság kisebb lett. Ez a jelenség elég 

gyakori, megfigyeltük a többi, már említett vegyület esetében is [52, 87, 88]. 

Ahogy már az előzőekben is említettük, a mineralizáció csökkenésének 

mértéke nagyobb dózisok esetében feltehetőleg a nem aromás molekula 

fragmensek (savak, aldehidek) képződésével magyarázható, ugyanis ezek 

oxidációja sokkal kisebb sebességű, mint a kiindulási aromás vegyületeké, 

reakciójuk a 

OH-kel nagyon lassú [82]. 

A 33. ábrán látható lebontás az 1,5  10
-3

 mol dm
-3

 kiindulási koncentrációjú 

o-, m-, és p-krezol oldatokban. A lineáris függés meredeksége (KOI/dózis) 

gyakorlatilag mind a három vegyület esetében azonos: 8,6  0,6; 8,5  0,3 és 

7,6  0,8 mg dm
-3

 kGy
-1

, ezek az értékek meglehetősen közel állnak a fenol 

esetében kapott értékhez. 

2  10
-3

 mol dm
-3

 kiindulási koncentrációjú o-, m-, és p-klórfenol oldatok 

esetében (34. ábra) az illesztett egyenesek meredeksége rendre: 8,0  0,8; 7,1 

 0,6 and 9,4  0,4 mg dm
-3

 kGy
-1

. 
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34. ábra. 2  10-3 mol dm-3 levegővel buborékoltatott klórfenol oldatok KOI értékeinek-dózis 

függése. 

 

A kísérletek tervezésénél nemcsak az optimális koncentráció tartomány 

biztosítása, hanem más egyéb tényezők, mint pl. az oldhatóság 

figyelembevétele is fontos volt a további vegyületek vizsgálatánál  
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(6. táblázat). A 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (2,4-D, peszticid), a  

2-acetoxibenzoesav (aszpirin) és a ketoprofen (gyógyszermolekulák) 

kiindulási koncentrációi 2  10
-3

, 1,5  10
-3

 és 4  10
-4

 mol dm
-3

 voltak. A 

mért pontokra illesztett egyenesek meredekségei (KOI/dózis) rendre: 8,0 ± 

0,5, 8,1 ± 1,0 és 9,0 ± 1,0 mg dm
-3

 kGy
-1

 (35. ábra). 
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35. ábra. Mért KOI értékek a dózis függvényében 2,4-D, aszpirin és ketoprofen oldatok 

esetében (koncentrációk: 2  10-3, 1,5  10-3 és 4  10-4 mol dm-3). 

 

Az o-, m-, p-aminofenol és N-(4-hidroxi-fenil)-acetamid (paracetamol, 

gyógyszermolekula) oldatok kiindulási koncentrációja 1  10
-3

 mol dm
-3

 volt. 

Az illesztett egyenes meredeksége (KOI/dózis) rendre: 4,7 ± 0,7, 3,5 ± 1,0, 

5,0 ± 0,9, 3,7 ± 1,2 mg dm
-3

 kGy
-1

 (36A. ábra).  

A meredekség 1,5  10
-3

 mol dm
-3

 koncentrációjú p-aminofenol oldat 

esetében 4,6 ± 0,8 mg dm
-3

 kGy
-1

. 5  10
-4

 mol dm
-3

 koncentrációjú DCF oldat 

esetében pedig 9,0 ± 0,3 mg dm
-3

 kGy
-1 

(KOI/dózis). Mérési körülményeink 

között az aminofenolok lassú oxidációja megy végbe, ezt mutatja az oldatok 

fokozatos barnulása. 2-acetoxibenzoesav vizes oldatban néhány órán belül 

hidrolizál. Ezeket az oldatokat besugárzás előtt frissen készíttettük, a KOI 

méréseket közvetlen a besugárzás után végeztük. A 2,6-DCA rosszul oldódik, 

a kiindulási koncentráció 5  10
-4

 mol dm
-3

 (a meredekség (KOI/dózis) 5,5 ± 

1,0 mg dm
-3

 kGy
-1

), ugyanekkora koncentrációt alkalmaztunk az acetovanillon 

esetében is (az egyenes meredeksége (KOI/dózis) 6,9 ± 0,4 mg dm
-3

 kGy
-1

) 

(37. ábra). 
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36. ábra. KOI levegővel telített oldatokban besugárzott paracetamol (1  10-3 mol dm-3), 

diklofenák (5  10-4 mól dm-3), o- (1  10-3 mol dm-3), m- (1  10-3 mol dm-3), p-amino-fenol (1 

és 1,5 10-3 mol dm-3) és 2,6-diklór-anilin (5 10-4 mol dm-3) oldatok esetében (A), TOC dózis 

függése paracetamol, diklofenák és aminofenol oldatok esetében (B). 

 
37. ábra. KOI értékek maleinsav, fumársav, acetovanillon és galluszsav esetében, a kezdeti 

koncentrációk: 4  10-3 mol dm-3, 4  10-3 mol dm-3, 5  10-4 mol dm-3 és 2  10-3 mol dm-3. 
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A galluszsav vízben nagyon jól oldódik, így oxidációját 2  10
-3

 mol dm
-3

 

koncentrációjú oldatban vizsgáltuk (az illesztett egyenes meredeksége 

(KOI/dózis): 8,5 ± 0,8 mg dm
-3

 kGy
-1

). 

Malein- és fumársavval végzett kísérleteinknél (37. ábra) (az egyenesek 

meredeksége (KOI/dózis), 7,4  0,7 és 9,0  0,7 mg dm
-3

 kGy
-1

) a kiinduló 

koncentráció 4  10
-3

 mol dm
-3

 volt. Mivel kísérleteinkben puffert nem 

használunk, így mind a két molekula egyszeresen ionizált formában volt jelen. 

 

Hidroxilgyök reakciói: Az elnyelt dózis függvényében ábrázolt KOI értékek 

kezdeti lineáris szakaszainak a meredeksége (∆KOI/dózis értékek) a legtöbb 

esetben 7 - 9 mg dm
-3

 kGy
-1

 közzé esik (7. táblázat), de egyes vegyületekre 

ennél jóval kisebb értékeket mértünk. A KOI csökkenéséből és a víz 

radiolízise során keletkező intermedierek mennyiségéből számítottuk az 

oxidációs hatékonyságot (E, a termékben beépült O2 molekula és a vízből 

keletkező gyökök (R

) számának aránya) (6.1. egyenlet).  

 

  
          

        ( ) 
 (6.1) 

 

ahol a ∆KOI/dózis mértékegysége mg dm
-3

 kGy
-1

,  a sűrűségé kg dm
-3

, G a 

sugárkémiai hozamé pedig mol J
-1

. A hatékonyság értékeket az 7. táblázatban 

tüntettük fel. 

Mint ahogy az 7. táblázatában megfigyelhető, a hatékonyságot 0,2 - 1 

közötti értékűnek számítottuk. A továbbiakban azzal foglalkozunk, hogy miért 

van ekkora eltérés az E értékek között illetve, hogy mit is jelent az, hogy az 

egy elektron oxidáns 

OH 2 - 4 elektronos oxidációt hajt végre. 

A számított hatékonysági értékek azon a feltevésen alapszanak, hogy csak a 

OH vesz részt a bontási folyamatban (7. táblázat 6. oszlop). (Ha mindegyik 

intermedier egyenlő mértékben járulna hozzá az oxigén beépüléshez, a 

hatékonyság 55%-kal kisebb lenne.) A hatékonyságok sok esetben közel 

állnak az 1-hez, pl. a fenolé 0,98. Ha egy oxigén atom beépül egy szerves 

molekulába, a két vegyértékének megfelelően két-elektronos oxidációt 

eredményez, tehát egy O2 molekula beépülése négy-elektronos oxidációt 

jelent. Az 1 körüli E értékek mutatják, hogy az egy elektron oxidáló 

OH négy 

elektronos oxidációt eredményez. A 38. ábrán a fenolt vettük példának, hogy 

értelmezzük a nagy hatékonyságot. 

A fenol vizes oldatának levegőn végzett radiolízisét többen vizsgálták, erre 

részletes mechanizmus tanulmányok is léteznek [98, 99, 100, 101, 102]. A 

fenol vizes oldatának lebontása során számos stabil termékeket azonosítottak 

Sato és mts. [98]. Három kategóriába sorolták be az oxigénnel telített 
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oldatokban képződő termékeket: 1. hidroxilált fenol termékek (dihidroxi-

benzol, és kisebb hozammal trihidroxi-benzol), 2. dimerek, mint o,o’-bifenil, 

3. gyűrű degradációs termékek mint például a dihidroxi-mukonaldehid, 

mukonsav származékok, maleinsav, glioxál, formaldehid, acetaldehid, 

hangyasav, stb. A termékek összetétele folyamatosan változik a kezelés során; 

stabil termékek képződnek és bomlanak a mineralizáció folyamata alatt.  

 

 
38. ábra. Fenol OH indukált bontása. 

 

A 

OH elsősorban orto- és para-helyzetben kapcsolódik a fenolhoz [102, 

103, 104, 105 ]. A 38. ábrán az orto-addíciót mutatjuk (1. reakció). Erős 

elektronszívó szubsztituens nélkül (mint az öt Cl-atom a pentaklórfenol esetén 

[106]), a közvetlen elektronátmenet a (C6H5OH + 

OH + H2O  C6H5O


 + 

OH

 + H3O

+
) csak kis mértékben járul hozzá a 


OH reakciójához az aromás 

molekulával. Hidroxi-ciklohexadienil gyökök (1) képződnek, amelyek víz 

eliminációval (2) fenoxigyöké alakulhatnak át, majd az így keletkezett 

fenoxigyökök dimerizálódhatnak (3). Ennek a reakciósorozatnak az 

eredményeként a kémiai oxigénigény kisebb lesz, mint a kiindulási 

molekuláé: egy 

OH támadása az oxidációhoz szükséges O2 mennyiségét ¼ 

O2-nel csökkenti (egy elektron oxidáció). Ez a reakció nem okoz változást az 

oldott oxigén koncentrációjában. 

A hidroxi-ciklohexadienil gyök reverzibilis reakcióban reagálhat az oldott 

O2-nel (4) melynek során peroxi gyök képződik [107]. Az O2 addíciós reakció 

gyors, az addukt viszonylag stabil mikor elektronküldő szubsztituens 

kapcsolódik a gyűrűhöz, elektronszívó csoport esetén ennek az ellenkezője 

igaz. O2 feleslegben az egyensúlyi reakció erősen a peroxi gyök képződése 

felé tolódik el [102]. Mikor az O2 addukból HO2

 hasad ki (5) [102, 108] két 
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elektron oxidált fenol molekula (itt katekol) keletkezik; ezzel a termékkel egy 

OH ½ O2-nel csökkenti az oxigén igényt. Meta- és para-addíció során 

rezorcinol és hidrokinon termelődik [109]. 

A peroxil gyök bomlásakor a HO2

 elimináció a kedvezményezett [102]. 

Azonban, a hidroxi-ciklohexadienil gyök a (6) reakcióban átrendeződhet 

szemikinon típusú gyökké. A köztitermék 2 O2 molekulát tud felvenni, az első 

O2 molekula felvétel után (7) a peroxil gyök izomerizáción (8) mehet 

keresztül, melynek végterméke endoperoxid, a szénen centrált gyök a 9-es 

reakció szerint peroxidot képez. Ez utóbbi köztitermék degradációja során 

mukonsav, mukonaldehid származékok, valamint kisebb molekulatömegű 

szerves molekulák keletkeznek [84, 85, 98, 102]. Nyilvánvaló, ha az utóbbi 

reakcióút a domináns E lehet 1 vagy akár nagyobb is. A hatékonyság értékek 

1-hez közeliek, ami alátámasztja a fenol típusú vegyületek itt tárgyalt bomlási 

sorát. Feltételezzük, hogy a (6) és (10) reakciók fontos szerepet játszanak a 

degradációban.  

A hatékonysági értékek a három krezol izomernél nagyon hasonlóak, közel 

állnak a fenol oldat esetében kapott értékhez. A legkisebb értéket a para-

izomerre kaptuk. A klórfenol izomerek hatékonysági értékei hasonlóak a 

krezoléhoz illetve a fenoléhoz. Ez meglepő, mivel az elektronszívó Cl atom a 

fenol gyűrűben csökkenti az elektronsűrűséget és ebből kifolyólag a várható 

O2 + hidroxi-ciklohexadielnil gyök reakciójának egyensúlyi folyamata 

eltolódik a disszociáció irányába. A klórbenzol esetén a sebességi együttható a 

O2 + hidroxi-ciklohexadienil reakcióra 2,6  10
8
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
, a fordított 

irányú reakcióra nézve pedig 5,5  10
4
 s

-1
, az első érték valamivel kisebb, míg 

a második nagyobb a benzol esetén tapasztaltaknál (3,1  10
8
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 és 

1,2  10
4
 s

-1
 [107]). 

Az oxidáció hatékonysága szintén nagy a 2,4-diklórfenoxi ecetsav esetében, 

bár 2 Cl atomot tartalmaz a gyűrű. Vizsgálatainkban 0,9-nek találtuk a 

hatékonyságot, míg Zona és Solar [80] oxigén fogyasztási mérései alapján 

1,2-es értéket számítottunk. A két elektronvonzó szubsztituens (-COOH és-

OCOCH3) jelenléte a 2-acetoxi-benzoesavban (aszpirin) sem csökkenti az 

oxidációs hatékonyságot. Ketoprofennél kimutatták, hogy 

OH jelenlétében 

könnyen oxidálódik [110], jelen tanulmány eredménye szerint E = 1,0, ez 

viszonylag nagy érték. Az Acid Red 1 színezékmolekula esetében E valamivel 

kisebb (0,61), mint más aromás molekulánál. Itt a 

OH számos helyen 

megtámadhatja a molekulát, többek közt az azo csoportot [87, 111]. Az így 

képződött hidrazil gyök nem lép reakcióba az O2-nel. 

Az olyan fenol molekulák esetében, amelyek amino vagy acetamid csoportot 

tartalmaznak (o-, m-, p-) aminofenol és N-(4-hidroxi-fenil)-acetamid),  
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az E érték meglehetősen kicsi (0,4-0,5). A 

OH + p-aminofenol reakciót 

számos impulzusradiolízis kísérletben vizsgálták [112, 113, 114] és gyorsan 

képződő amino-fenoxi vagy anilinogyököket figyeltek meg. A O2 + hidroxi-

ciklohexadienil gyök reakciója nem tud hatékonyan versenyezni a hidroxi-

ciklohexadienil gyök fenoxi-, vagy anilinogyökké alakulásával. Ez utóbbi 

gyökök gyors képződése csökkenti az oxidáció hatékonyságát. Ugyanez a 

magyarázat alkalmazható az ugyancsak kicsi E értékkel rendelkező 

paracetamolra. Amint az előzőekben bemutattuk (5.2.1. fejezet) 

impulzusradiolízis kísérletekben a 

OH + paracetamol reakcióban 

elsődlegesen ciklohexadienil gyök megjelenése tapasztalható, ez gyorsan 

továbbalakul fenoxi típusú gyökké (szemiiminokinongyök) melyhez 

mindössze 10 mikrosec idő kell. Ezek a gyökök nem reagálnak az oldott 

oxigénnel, a sebességi együttható felső határa 5  10
5
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 [83]. A 

paracetamolos végtermék kísérletekben E értéke 0,2 - 0,3-nak becsülhető 

[115]. KOI mérés esetében a hatékonyság 0,4. A paracetamol és aminofenol 

oldatoknál a TOC értékek csökkenése a vizsgált dózistartományban kicsi 

(37B. ábra). A hatékonyság 2,6-diklóranilin oxidációjánál szintén kicsi, 0,61-

es értékű. Az impulzusradiolízis kísérletekben a 

OH reakcióit vizsgálva 

megállapítható, hogy többnyire anilinogyök keletkezik [79, 116]. DCF 

esetében mely a két aromás gyűrű között NH csoportot tartalmaz E értéke 

nagy, 1. A 

OH indukálta lebomlás a Cl atom nélküli gyűrűnél indul [39, 52]. 

Az ezt követő reakcióban részben hasonló folyamatok mennek végbe, mint 

ahogy azt fenolnál tárgyaltuk (37B. ábra). A DCF oldat besugárzása után a 

TOC értékek jelentősen csökkentek a vizsgált dózistartományban (37B. ábra). 

Az acetovanillon lebomlási hatékonysága (0,77) közel van ahhoz az 

értékhez, amelyet fenol, krezol és klórfenolok esetében kaptunk, bár valamivel 

kisebb, mint a könnyen bontható vegyületekre számolt átlag (0,93). Kisebb 

hatékonyságot találtak a végtermék analízise során is [117]. Az 

impulzusradiolízis kísérletekben, semleges pH-n, a hidroxi-ciklohexadienil 

típusú gyököt 10 mikorsec időléptékben detektálták oxigénmentes oldatban 

[118]. 

Galluszsav lebomlási hatékonysága nagy (0,95). Ez a nagy hatékonyság 

kimutatható az alábbi végtermék kísérlettel: 1  10
-3

 mol dm
-3

 koncentrációjú 

oldat 5 kGy dózis hatására spektrofotometriás mérésben közel 30%-os 

galluszsav abszorbancia csökkenést tapasztaltak [119]. 

Az itt megállapított hatékonyságok a nem aromás molekulák esetében, mint 

például, maleinsav és fumársav (0,82 és 1) közel vannak azokhoz az 

értékekhez amit t-butanol és dietiléternél irodalmi oxigén fogyás mérések 

alapján [97] számítottunk (hozzávetőlegesen 0,8 és 0,84). Oxigénfogyasztási 

mérések formiát és isopropanol esetében kisebb hatékonyságot eredményeztek  
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(E mindkét esetben 0,55). A nagy oxidációs hatékonyság maleinsavnál és 

fumársavnál arra utal, hogy két O atom épül be a peroxi gyökbe, anélkül, hogy 

O2 kibocsátás történne.  

 

Hidratált elektron és a hidrogénatom reakciói: Korábban azt feltételeztük, 

hogy csak a 
•
OH járul hozzá az oxidatív lebontáshoz. Kísérleteinkben, mikor 

levegő helyett N2O/O2 gáz eleggyel buborékoltattuk az oldatot, a hidratált 

elektron nagy része 
•
OH-ké alakult: 

 

eaq

 + N2O + H2O  


OH + OH


 + N2   (2.28) 

 

Emiatt a 

OH hozama közel kétszeresére nőtt. Azzal, hogy az oldatok 

buborékoltatását N2O/O2-re változtattuk némi növekedést tapaszataltunk, de a 

fajlagos KOI csökkenés értékek nem duplázódtak meg. Feltételeztük, hogy a 

OH addíciója a fő reakció, azonban oldott oxigén jelenlétében a eaq


 és a 


H is 

hozzájárul az oxidatív lebontáshoz. Víz radiolízise során keletkező reaktív 

köztitermékek a eaq

 és a 


H reagálnak a jelenlevő szerves molekulákkal, vagy 

az oldott anyag megfelelően nagy koncentrációjának hiányában, O2


/HO2

 

gyökpárrá alakulnak át (2.12 - 2.14 reakciók). 

 

  
        

  (2.13) 

   
        

  (2.14) 

   
    

     (2.15) 

 

Az utóbbi reakcióban a gyökfogó képesség (sebességi együttható szorozva a 

koncentrációval) 4,7  10
6
 s

-1
 és 5,2  10

6
 s

-1
. A sebességi együttható 


H 

reakciójakor aromás molekulák esetében 1  10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
. A gyökfogó 

képesség a mi méréseink esetében 1  10
6
 s

-1
 és 1  10

7
 s

-1
 között volt. Oxigén 

jelenlétében a 

H egyik része (2.13) reakcióban tűnik el, míg a gyökök másik 

része a molekulák telítetlen kötéseihez addícionál. A képződött szénközpontú 

gyökök, a 

OH-höz hasonlóan O2-nel reagálnak, például fenol, maleinsav, 

vagy fumársav esetében a következő reakciók várhatók [18, 20, 120]: 

  

                
   
→       


 
       (6.2) 

 

                  

              
   
→           (

  )       
   (6.3) 
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A H

 hozama kicsi, a peroxil gyök valószínűleg csak kis mértékben járul 

hozzá az oxidatív lebontáshoz. 

A hidratált elektron (1 - 3)  10
10

 dm
3
 mol

-1
 s

-1
 [110, 117 120, 121] sebességi 

együtthatóval reagál néhány vegyülettel (ketoprofen, acetovanillon, fumár és 

malein sav), tehát a eaq

 + aromás molekula reakció gyökfogó képessége, 10

7
 - 

10
8
 s

-1
 nagyobb, mint a eaq


 + O2 reakcióé. A eaq


 és az itt tanulmányozott 

szerves molekulák közvetlen reakciója során a hidrogén atom bevitel után 

szénközpontú gyök képződik. Ezek a gyökök az O2-nel reagálva 

átalakulhatnak oxigénezett termékekké [120]. Például a maleinsav és a 

fumársav reakciója a (6.4) egyenlet szerint írható fel. 

 

   
                               

  

→  

          
      

   
→          (

  )        (6.4) 

 

Más vegyületekkel a eaq

 + O2 és az eaq


 + oldott anyag reakciók gyökfogó 

képességei összehasonlíthatók (klórfenolok, 2,4-D). A klórozott aromások, 

mint például a klórfenol esetén a reduktív deklórozódás az alapfolyamat: 

  

   
          

    

→    
 
     

   
→           


 

 

 (6.5) 

A deklórozás és a keletkezett szerves gyök reakciója az O2-nel hozzájárulhat 

a klórozott aromásokra talált, viszonylag nagy hatékonysághoz. Néhány 

rendszerben, köszönhetően a vizsgált vegyület eaq

-nal való kis 

reaktivitásának, a hidratált elektron szinte kizárólag csak a O2-nel reagálva 

tűnik el az oldatból (fenol, krezol, paracetamol, 2,6-DCA). A O2


/HO2

 pár 

reakciói lassúak, azonban ezeket a reakciókat is figyelembe kellene venni az 

oxidáció sebességének értelmezésekor. A terminációval keletkező H2O2 eaq

-

nal való reakciójával 

OH képződik (6.7). A (2.14)-(2.15) követően a (2.9)-

(6.6-6.7) reakciósorozat során három köztitermék képez egy 

OH-öt.  

 

     
          (2.9) 

   
    

                 
     k = 9  10

7
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 (6.6) 

   
              

                       k = 1,1  10
10

 dm
3
 mol

-1
 s

-1 
(6.7) 

 

A fenol + HO2

 reakciósebességi együtthatója 5,8  10

2
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
 [122], 

amely ugyan kicsi, de talán nem elhanyagolható, ezért ennek a reakciónak is 

szerepe lehet a lebontásban.  
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H  
                  

   
→          

  (6.8) 

 

Ehhez hasonló reakciók is hozzájárulhatnak más aromások degradációjához, 

de tudomásunk szerint a O2


/HO2

 pár reakciói az egyszerű aromásokkal 

meglehetősen korlátozottan játszódnak le. 

Megállapítható, hogy a eaq

 és H


 reakciói levegővel telített oldatokban 

szintén hozzájárulhatnak az oxidatív átalakuláshoz, a meghatározó folyamat 

azonban az oxidációban a 

OH reakciója a szerves molekulákkal.  

 

5.6. Szerkezetfüggés vizsgálatok összefoglalása 

 

A dolgozat első részében, a vizsgált három molekula és 

OH reakciójakor 

megállapítottuk, hogy a sebességi együtthatók egy nagyságrendbe esnek, 

ennek ellenére a kémiai oxigénigény méréseknél mért pontokra illesztett 

egyenesek meredeksége eltérő. Felvetődött tehát a kérdés, hogy mi az oka 

annak, hogy az oxidáció sebességében eltérések vannak. Erre a kérdésre 

kerestük a választ a kiválasztott több mint 20 molekula KOI vizsgálatával. 

Megállapítottuk, hogy az olyan fenol molekulák esetében, amelyek amino 

vagy acetamid csoportot tartalmaznak, (o-, m-, p-) aminofenol és paracetamol 

esetében az E érték meglehetősen kicsi (0,4 - 0,5). Amino-fenoxi vagy 

anilinogyökök keletkeznek. Ezek a gyökök nem lépnek reakcióba az O2-nel, 

ezért a hatékonyság kisebb.  

Ugyanezzel magyarázható a paracetamol reakciója során tapasztalt kicsi E. 

Az impulzusradiolízis kísérletekben a 

OH + paracetamol reakció 

elsődlegesen ciklohexadienil gyököt eredményez, mely gyorsan továbbalakul 

fenoxi típusú gyökké (szemiiminokinongyök) melyhez mindössze 10 

mikrosec idő kell. Ezek a gyökök sem reagálnak az oldott oxigénnel [83]. 

Azoszínezék (Acid Red 1) esetében hidrazil gyök keletkezik, ez sem reagál 

az O2-nel, ezért a hatékonyság kisebb (0,2 - 0,5). 

A hatékonyság 2,6-diklóranilin oxidációjánál szintén kicsi, 0,61-es értékű. 

Az impulzusradiolízis kísérletekben a 

OH reakcióiról megállapítható, hogy 

többnyire anilinogyököt képez. 

A diklofenák esetében E értéke nagy, 1, holott a molekula tartalmaz Cl 

atomot és NH csoportot is, viszont a 

OH támadás nem a Cl atomot viselő C 

atomon következik be, így sem, anilino- sem fenoxigyök nem keletkezik. Itt 

részben hasonló folyamotok mennek végbe, mint fenol molekula esetében.  

Összességében elmondható, az egy elektron oxidáns 

OH oldott oxigén 

tartalmú oldatokban nagy hatékonyság esetén 2 - 4 elektron oxidációt hajt 

végre. Ez akkor következik be, ha a meghatározó szerves gyök gyorsan reagál 
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az oldott O2-nel, mint például, fenol, maleinsav és fumársav esetében.  

E kisebb, amikor amino, acetamid vagy hidrazo csoport kapcsolódik a fenol 

gyűrűhöz, itt egy 

OH két elektronos oxidációt eredményez. A keletkező 

köztitermékek gyökök (fenoxi-, anilino-, szemiiminokinon, hidazil) lassan 

reagálnak az oxigénnel, ezért a lebontás hatékonysága kicsit.  
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6. Összefoglalás 

 

Doktori dolgozatomban tárgyaltam bizonyos antropogén eredetű szennyezők 

nagyenergiájú sugárzással véghezvitt lebontásának lehetőségeit.  

A dolgozat első felében a diklofenák példáján mutattuk be a 

gyógyszermolekulák lebonthatóságát, nagyenergiájú sugárzás hatására vizes 

oldatban lejátszódó folyamatokban. Mivel ez a gyógyszermolekula viszonylag 

bonyolult, két nagyon eltérő tulajdonságú, szubsztituált benzolgyűrűs 

rendszert tartalmaz, ezért a két részt külön-külön vizsgáltuk két 

modellvegyület, a 2,6-diklóranilin és a paracetamol alkalmazásával. 

Az így kiválasztott három molekula besugárzását különböző körülmények 

között illetve adalékanyag alkalmazásával (N2O, N2 + t-butanol, N2, levegő) 

végeztük. Az eltérő körülmények lehetőséget adtak arra, hogy külön válasszuk 

a víz radiolízis köztitermékei, a hidratált elektron és a hidroxilgyök reakcióit a 

lebontás során, illetve levegő jelenlétében a gyakorlati alkalmazást 

szimuláljuk. Ez utóbbi esetben a hidroxilgyök mellett, a O2


/HO2

 pár 

reakcióit is tanulmányoztuk. A radiolízis során az aromás bomlástermékek 

keletkezését nyomon követtük, és szerkezetüket meghatároztuk. 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

OH hatékonyan bontja 

molekuláinkat, elsősorban az aromás gyűrűt támadja, hidroxi-ciklohexadienil 

típusú gyökök és ezeken keresztül a gyűrűn hidroxilezett bomlástermékek 

keletkeznek. A sebességi együtthatók a három vizsgált molekula reakcióira 

OH-kel (6. táblázat) némiképp eltérnek. A 2,6-DCA esetében a két 

elektronszívó klóratom az oka a viszonylag kisebb értéknek. A paracetamol 

molekulában a gyűrűhöz csak elektronküldő csoportok csatlakoznak. A DCF 

esetében pedig a reakció a csak elektronküldő csoportokat tartalmazó aromás 

rendszeren kedvezményezett. 

Megállapítottuk, hogy hidrogén leadással is keletkeznek köztitermék 

gyökök. A 2,6-DCA és a 

OH reakciójakor anilinogyök jön létre, ebben az 

esetben a 

OH az aminocsoporttól vesz fel hidrogénatomot. Fenoxigyök 

keletkezik ha a 

OH a klóratommal szubsztituált szénatomra addícionál. Ez a 

reakció HCl eliminációval ját együtt. Iminokinongyök jöhet létre paracetamol 

estében hidrogénelvonással. 

A kémiai oxigénigény és teljes szerves széntartalom besugárzás során 

történő változásának nyomon követésével bizonyítottuk a molekulák teljes 

mineralizációját. A KOI értékek 20 - 30 kGy-ig lineárisan csökkenek mind a 

három vegyületnél, az egyenletes csökkenés, fokozatos oxidációra utal. 

Nagyobb dózisok alkalmazásakor a csökkenés mértéke lelassul a 2,6-DCA és 

DCF oldatoknál. A két, különböző sebességű szakasz azzal magyarázható, 
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hogy a mineralizáció során a 

OH reakciójában keletkező hidroxi-

ciklohexadienil típusú gyökök könnyen elreagálnak az oldott oxigénnel, ez 

tehát a gyors szakasz. A gyűrűnyitási reakciók után karbonsavak keletkezése 

várható, melyek degradációja (további oxidációja) lassú. Paracetamol estében 

az előzőekétől (és a laboratóriumunkban eddig vizsgált vegyületekétől) 

eltérően, a lineáris szakasz után a KOI csökkenés mértéke nagyobb lett. Ez 

alapján a kezdeti bomlástermékeknek a paracetamolénál könnyebb 

lebonthatóságára következtettünk. 

A KOI értékek mellett vizsgáltuk a TOC értékének alakulását besugárzás 

hatására. Ezeknél a méréseknél az értékek mind a három molekula esetében 

lassabban csökkennek, mint a KOI értékek. Az elsődlegesen keletkező 

termékek ugyanis többségükben a kiinduló molekulákéval azonos számú 

szenet tartalmaznak, ezért kis dózisnál a TOC lassabban csökken, mint a KOI. 

Ugyanakkor, az oxidáció miatt, oxigén-szén arányuk nagyobb, mint a kiinduló 

molekuláké. 

A három vegyület sugárkémiai bomlása termékeire vonatkozóan a mi 

vizsgálataink szolgáltattak először eredményeket. A vizsgált molekulák 

bomlása besugárzás hatására számos terméket eredményezett. Ezek között 

nagy hozammal keletkeztek a kiinduló molekulák gyűrűben hidroxilezett 

származékai. Ezeket a termékeket más AOP vizsgálatoknál, O3, Fenton-

reakciók, H2O2/UV, is megfigyelték. Ennek alapvető oka az, hogy valamennyi 

vizsgált rendszerben a reakciók indítását főként a 

OH végezte. A hidratált 

elektronok reakcióiban eltérő termékek keletkeznek, mint a 

hidroxilgyökökében. Erre jó példa a DCF eaq

 indukált reakciójában keletkező 

4-klórakridin. 

Az oldott oxigént tartalmazó radiolízises rendszerekben mindig jelenlevő, és 

általában inaktívnak tartott O2


/HO2

, kismértékben ugyan, de szintén 

hozzájárul a lebontási folyamatokhoz. Az UV spekroszkópiás és termék 

elválasztásos kísérletek is arra utalnak, hogy az oldott oxigén jelenléte 

alapvetően fontos a lebontás szempontjából. 

A paracetamollal és DCF-kal végzett toxicitás mérések szerint, a kiinduló 

vegyület toxikussága nagymértékben meghatározza azt, hogy a besugárzás 

hatására a toxicitás kezdetben (kis dózisoknál) nő, vagy csökken. Megfelelően 

nagy dózisok alkalmazásával az oldatok toxicitása-megszüntethető.  

 

A dolgozat első részében, a vizsgált három molekula és 

OH reakciójakor 

megállapítottuk, hogy a sebességi együtthatók viszonylag közel esnek 

egymáshoz, ugyanakkor az oxidációs sebességek jelenősen eltérnek. 

Felvetődött a kérdés, hogy ennek az eltérésénk mi az oka. Erre a kérdésre 

kerestük a választ a kiválasztott több mint 20 molekula KOI vizsgálatával. 
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Megállapítottuk, hogy a hatékonyság (E) értéke az olyan fenol molekulák 

esetében, amelyek amino vagy acetamid csoportot tartalmaznak, (o-, m-, p-) 

aminofenol és paracetamol esetében meglehetősen kicsi (0,4 - 0,5). A 

keletkező köztitermék gyökök (amino- fenoxi- vagy anilinogyökök) nem 

lépnek reakcióba az O2-nel, ezért kisebb a hatékonyság. 

Ugyanezzel magyarázható a paracetamol reakciójában mért kicsi E érték. Az 

impulzusradiolízis kísérletekben kimutattuk, hogy a 

OH + paracetamol 

reakció elsődlegesen ciklohexadienil gyököt eredményez, mely gyorsan 

tovább alakul fenoxi (iminokinon) típusú gyökké, ehhez mindössze 10 

mikrosec idő kell. Ezek a gyökök nem reagálnak az oldott oxigénnel, a 

hatékonyság ezért kisebb. 

Azoszínezék (Acid Red 1) esetében hidrazil gyök keletkezik, ez sem reagál 

az O2-nel, ezért kisebb (0,2 - 0,5) a hatékonyság. 

A hatékonyság 2,6-diklóranilin oxidációjánál szintén kicsi, 0,61-es értékű. 

Az impulzusradiolízis kísérletekben a 

OH reakcióiról megállapítható, hogy 

többnyire anilinogyököt képez, ami nem reakcióképes az oldott oxigénnel. Ezt 

az értéket más klóratomot tartalmazó molekulánál, mint például a  

2,4 diklórfenoxi-ecetsav, 0,5-nek találtuk. Klóratom nélküli vegyületek (pl. 

fenol) esetében ez az érték 1 körüli. Megállapíthattuk, hogy a Cl atom gátolja 

a szerves molekula lebontását. 

Diklofenák esetében a E értéke nagy, 1, holott a molekula tartalmaz Cl 

atomot és NH csoportot is, viszont a 

OH támadás nem Cl atomot viselő 

gyűrűn következik be, így sem anilino- sem fenoxigyök nem keletkezik. Itt 

részben hasonló folyamotok mennek végbe, mint fenol molekula esetében.  

Összességében elmondható, hogy E értéke nagy, ha a köztitermék gyök 

gyorsan reagál oldott O2-nel, ekkor az egy elektron oxidáns 

OH oldott oxigén 

tartalmú oldatokban 2 - 4 elektron oxidációt hajt végre, mint például, fenol, 

maleinsav és fumársav esetében. E kisebb, amikor amino, acetamid vagy 

hidrazo csoport kapcsolódik a gyűrűhöz, egy 

OH két elektronos oxidációt 

eredményez. A keletkező gyökök (fenoxi-, anilino-, iminoquinon, hidazil) 

lassan reagálnak az oxigénnel, ezért a lebontás hatékonysága kicsi.  

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a besugárzásos technika 

alkalmas a dolgozatban tárgyalt vegyületeket tartalmazó szennyvizek 

ártalmatlanítására, toxikusságának megszüntetésére. Munkánk alapján arra a 

következtetésre jutottunk, hogy érdemes lenne a hagyományos 

szennyvíztisztítást radiolízis utókezeléssel kiegészíteni. 
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7. Summary 

 

In this work the high-energy ionizing radiation induced degradation of 

pollutants with anthropogenic origin was discussed. 

In the first part of the experimental work the degradability of the 

pharmaceutical compounds in high-energy radiation processes was 

demonstrated on the example of diclofenac (DCF). Since this molecule 

contains two substituted benzene rings with different characteristics, the two 

parts of the molecule were examined separately applying 2,6-dichloroaniline 

(2,6-DCA) and the paracetamol as model compounds. 

Gamma and pulse radiolysis were used to study the degradation of these 

three molecules: DCF, 2,6-DCA, paracetamol. The experiments were carried 

out in a wide dose range and in the presence of different additives (N2O, N2 + 

t-butanol, N2, air). The various conditions applied allowed us to separate the 

reactions of the radiolytic intermediates of water such as 

OH and eaq


. Under 

aerobic conditions not only the reactions of 

OH, but that of O2


/HO2


 pair 

were also considered. 

Aromatic molecules are effectively degraded by hydroxyl radicals. The 

structure of the transient intermediates was studied in pulse radiolysis 

experiments. In end product experiments, after 
60

Co  irradiations, the 

aromatic decomposition products were identified. According to the transient 

absorption spectra obtained in pulse radiolysis, the hydroxyl radical mainly 

attacks the aromatic rings. The rate coefficient values for the three molecules 

are slightly different (DCF: 9,5 × 10
9
, paracetamol: 7,7 × 10

9
, 2,6-DCA:  

3,5 × 10
9
 dm

3
 mol

-1
 s

-1
). The reason for the relatively small value for 2,6-DCA 

is the two electron withdrawing chlorine atoms on the aromatic ring, which 

decrease the rate of electrophilic reaction. In the case of DCF the reaction with 

the ring containing electron-donating groups is preferred. 

In the reaction of 2,6-DCA and 

OH anilino radical also forms through 

hydrogen atom abstraction from the amino group. Phenoxy radicals form by 

hydroxyl radical attack to a chlorine substituted aromatic carbon atom, 

followed by HCl elimination. From paracetamol iminoquinone radical forms 

by hydrogen elimination. 

The COD values decreased nearly linearly with increasing dose up to 20 - 30 

kGy (5  10
-4

 mol dm
-3

 concentration), indicating step-by-step oxidation. 

However, the measured COD/dose values indicate different oxidation rates for 

the three molecules. At 30 kGy dose the COD values of diclofenac, 2,6-DCA 

and paracetamol are 20, 62 and 75 percent of the initial values, respectively. 

In 2,6-DCA and DCF solution after the linear period the COD values decrease 

slower. This behavior is typical of aromatic molecules because during the 



82 
 

mineralization after the degradation of the aromatic rings smaller aliphatic 

compounds carboxylic acids, alcoholes ketone form, which degrade very 

slowly by irradiation. In contrast to the previous observations in case of 

paracetamol the rate of the COD decrease became faster after the linear 

period. Accordingly, it can be concluded that the initial decomposition 

products can be degraded easier than the paracetamol itself. 

TOC was also determined for all three compounds: in all cases TOC 

decreased more slowly with the increasing dose than COD. The reason behind 

this phenomenon is the identical amount of carbon atoms in the first 

intermediates and the starting material. However, due to oxidation, the 

oxygen-carbon ratio is higher in the first intermediates than in starting 

molecules. 

Radiation chemical decomposition products were published for the first time 

for these three compounds. During irradiation formation of several new 

compounds was observed in the case of all three molecules. Products 

hydroxylated on the aromatic ring formed with high yield. These products 

were also observed in other AOP’s (O3, Fenton reactions, H2O2/UV). The 

similarity can be explained by the fact that 

OH radical was the reactive 

intermediate in all cases. Reactions involving hydrated electron or hydroxyl 

radical resulted in different products, e.g. in the reaction of DCF with eaq

  

4-chloroacridine forms. 

The yield of the phenolic products is the highest in air saturated solutions. It 

can be concluded that the dissolved oxygen promotes the formation of phenol 

type compounds and also contributes to the ring opening reactions. The 

generally un-reactive O2


/HO2

 intermediates, which are always present in 

aerated solutions, also have contribution to the degradation processes, but 

these reactions are of low importance.  

Toxicity measurements of paracetamol and diclofenac irradiated solutions 

showed that the changes in toxicity during irradiation are highly dependent on 

the toxicity of the starting material: if the original molecule is of high toxicity, 

during irradiation a decrease in toxicity can be observed in the initial period of 

degradation. On the contrary when the toxicity before irradiation is low, upon 

irradiation high toxicity increase is observed. At properly high doses, toxicity 

could be completely eliminated. 

The rate constants were found to be of the same order of magnitude for the 

OH reactions with the three model compounds. At the same time by COD 

measurements significantly different rates of oxidation reactions were 

determined. The degradation rate - molecular structure relationship 

investigation studies were extended to more than 20 compounds.  
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We found that the efficiencies (O2 molecules built in/OH radical injected) 

for the phenol molecules containing amino or acetamide group (o-, m-, p-

aminophenol and N-(4-hydroxyphenyl)acetamide) are rather low (0.4 - 0.5). 

The reason is that in this case aminophenoxy or anilino radicals form as 

intermediates. These radicals do not react with dissolved O2. The fast 

formation of the latter radicals reduces the rate of oxidation.  

The same reasoning may also be applied for the low E value found for 

paracetamol. In pulse radiolysis experiments on the 

OH + paracetamol 

reaction the primarily formed hydroxycyclohexadienyl radicals were shown to 

transform quickly to phenoxy type radicals (semi-iminoquinone radicals) on 

the 10 µs timescale. These radicals are also rather non-reactive in reaction 

with dissolved O2, decreasing by that the efficiency. 

In case of the azo dye, Acid Red 1 hydrazil radical is formed. The formation 

of this radical cannot compete with O2 reaction efficiently, therefore the E is 

low (0.2 - 0.5). 

The efficiency in 2,6-dichloroaniline oxidation is also low, 0.61. In pulse 

radiolysis experiments on 

OH induced reactions preferred formation of 

anilino radical was observed. The efficiency of oxidation obtained for  

2,4-dichlorophenoxy-acetic acid is also low (0.5). In this molecule two 

chlorine atoms are attached to the ring. The chlorine atoms on the aromatic 

ring lower the degradation rate. 

In the case of diclofenac, which has an -NH- group between two aromatic 

rings, E is high, 1.0. The 

OH induced degradation of the molecule starts with 


OH addition to the ring without Cl-atom substituent.  

Conclusion: The value of E is high in the cases of phenol, cresols, maleic 

acid and fumaric acid. In these cases the one electron oxidant 
•
OH performs  

2 - 4 electron oxidations in dissolved-oxygen containing solutions. On the 

contrary, E is small when amino, acetamide or hydrazo group is attached to 

the aromatic ring, in these cases the one electron oxidant 
•
OH performs one- 

or two-electron oxidations. The transient products (phenoxy, anilino, 

semiiminoquinon, hidazil radicals) react with oxygen slowly resulting in a less 

efficient decomposition.  

The high-energy ionizing radiation technique as an alternative water 

treatment method is suitable for the degradation of discussed molecules. 

Using this method combined with conventional activated sludge treatment of 

waste-water the toxicity of the sewage plant effluent can be considerably 

decreased. Not only the degradation of the parent compounds can be realized, 

the concentration of the forming degradation products can also be decreased 

and with longer treatment total mineralization can be achieved. 
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8. A doktori (PhD) értekezés tézisei 

 

1. Megállapítottuk, hogy a 

OH hatékonyan bontja molekuláinkat. A gyök 

többnyire az aromás gyűrűt támadja, a reakció hidroxi-ciklohexadienil gyök 

típusú köztitermékeket eredményez, amit a köztitermék fényelnyelési 

maximumának helyéből és felépülési sebességéből következtettünk. [H2, H3, 

H4]. 

 

2. A radiolízis során az oldat toxicitásának Vibrio fischeri 

mikroorganizmussal mért változását nagymértékben meghatározza az, hogy a 

kiinduló vegyület mennyire toxikus. Nagy induló toxicitás esetén növekvő 

dózissal a toxictás csökken, míg kis induló toxicitásnál növekszik. Ez utóbbi 

esetben a bomlástermékek toxikusabbak, mint a kiinduló anyag. Nagyobb 

dózisok esetében a toxicitás csökkenését figyeltük meg.  

A diklofenák közepesen mérgező, míg a paracetamol kis toxicitású vegyület. 

Megállapítottuk, hogy kis dózisok esetén a keletkező termékek (diklofonák 

esetében a 2,6 diklóranilin, paracetamolnál többek között a hidrokinon és az 

acetamid) meglehetősen toxikusak [H2, H3]. 

 

3. Nagyhatékonyságú folyadékkromatrográfiás módszerrel elválasztottuk és 

tömegspektroszkópiásan azonosítottuk a különböző körülmények között 

besugárzott diklofenák és paracetamol oldatok bomlástermékeit. A diklofenák 

és a 

OH reakciójakor a fő bomlástermék diklóranilin és hidroxilcsoporttal 

szubsztituált DCF. A e


aq reakciójakor három terméket azonosítottunk: a 4-

klórakridint, a diklóranilint, valamint egy kinodális szerkezetű vegyületet. 

Levegővel telített paracetamol oldatoknál a két fő termék két izomer 

hidroxiszubsztituált paracetamol molekula [H2, H3]. 

 

4. Több mint 20 vegyület vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy az 

alkalmazott koncentráció tartományban (4  10
-4

 - 5  10
-3

 mol dm
-3

) 

kezdetekben a dózis növelésével a KOI értéke 20 - 30 kGy-ig lineárisan 

csökken. Nagyobb dózisok esetében a KOI értékek-dózis függése erősen eltér 

a lineáristól, a lebontási hatékonyság általában kisebb, ez a jelenség a már 

oxidált, nem aromás molekula fragmensek (savak, aldehidek) képződésével 

magyarázható, ugyanis ezek reakciója a 

OH-kel nagyon lassú [H1, H5, H6]. 

 

5. Megállapítottuk, hogy az oxidációs hatékonyságot (E) a reakciók során 

keletkező gyökök szerkezete határozza meg. Nagy E érték esetén az egy 

elektron oxidáns 

OH 2 - 4 elektron oxidációt hajt végre, mint például, fenol, 
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maleinsav és fumársav esetében. Amikor amino, acetamid vagy hidrazo 

csoport kapcsolódik a fenol gyűrűhöz, E értéke kisebb, egy 

OH két 

elektronos oxidációt eredményez. A keletkező köztitermékek gyökök (fenoxi-, 

anilino-, szemiiminokinon, hidazil) lassan reagálnak az oxigénnel, ezért a 

lebontás hatékonysága kicsi [H5, H6].  

 

9. Theses of the PhD dissertation 

 

1. Hydroxyl radical very effectively degrades aromatic molecules. In pulse 

radiolysis experiments the structure of the transient intermediates, in end 

product experiments, after 
60

Co  irradiations, the aromatic decomposition 

products were determined. According to the transient absorption spectra 

obtained in pulse radiolysis, the hydroxyl radical mainly attacks the aromatic 

rings [H2, H3, H4]. 

 

2. The change of toxicity during radiolysis is mainly determined by the 

toxicity of the starting compound. In case of investigation of a highly toxic 

compound, with increasing dose a decreasing toxicity was observed. When the 

investigated molecule was of low toxicity, the intermediates had higher 

toxicity, than the starting material, thus an increasing toxicity was 

experienced. 

Among the investigated molecules diclofenac is of moderate, while 

paracetamol is of low toxicity. In case of these molecules the formation of 

rather toxic intermediate products was established (for diclofenac 2,6-dichloro 

aniline, for paracetamol hydroquinone and acetamide) at low doses [H2, H3]. 

 

3. HPLC techniques can be applied successfully for separation and 

identification of decomposition products obtained by radiolysis of diclofenac 

or paracetamol solutions performed under different conditions. In the reaction 

of diclofenac and hyroxyl radical the main products were the dichloroaniline 

and hydroxylated diclofenac. If the same compound reacts with eaq

 three 

products could be determinded: 4-chloroacridine, dichloroaniline and a third 

compound possessing quinone structure. When air saturated paracetamol 

solutions were irradiated, the main products were the two isomers of 

hydroxyparacetamol [H2, H3]. 

 

4. Based on the examination of more than 20 compounds it was established, 

that in the range of the concentration applied (4 10
-4

 - 5 10
-3

 mol dm
-3

) the 

COD values decrease nearly linearly with the increasing dose up to 20 - 30 
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kGy. Above this dose limit the dose dependence of the COD values deviated 

from linear, usually the efficiency of degradation was lower. This 

phenomenon can be explained by formation of oxidized, non-aromatic 

molecular fragments (acids, aldehydes), because their reactions with 

OH are 

very slow [H1, H5, H6]. 

 

5. It was established, that the efficiency of oxidation (E) strongly depends 

on the structure of the radicals formed during hydroxyl radical reactions. The 

E value is high, when the one electron oxidant 
•
OH induces 2 - 4 electron 

oxidations in dissolved-oxygen containing solutions, such as in the cases of 

phenol, cresol, or maleic and fumaric acid. On the contrary, E is small when 

amine, acetamide or hydrazo group is attached to the phenol ring (one 
•
OH 

performs one- or two-electron oxidations). The resulting intermediate 

products (phenoxy, anilino, semiiminoquinon, hidazil radicals) react with 

oxygen slowly resulting in a less efficient decomposition [H5, H6]. 
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