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1. Bevezetés

Felszíni vizeink több száz antropogén eredetű vegyülettel szennyezettek. 
Mivel  a felszíni  és  az  ezekkel  kapcsolatban lévő felszín alatti  vízkészletek a 
természeti környezet egyik legsokoldalúbban hasznosított és így talán leginkább 
veszélyeztetett  elemei,  ezért  kiemelten  fontos  a  szennyezőinek  azonosítása, 
mennyiségük  alakulásának  nyomon  követése  időben  és  térben.  Csak  az  így 
kapott adatok ismeretében van esélyünk a szennyező források felderítésére, és 
esetlegesen azok megszüntetésére. 

Számos,  viszonylag  nagyobb  mennyiségben  előforduló  és  kritikus 
vegyület vizsgálatát ma már rendszeresen végzik hazánk felszíni vizeiben, és 
üledékeiben is. De ezeken kívül még jó néhány, kis koncentrációban környezeti, 
és  humán  egészségügyi  kockázatot  jelentő  vegyület  fordul  elő  felszíni 
vízrendszereinkben,  melyek  rendszeres  vizsgálata  nem  megoldott.  Ezen 
úgynevezett  mikroszennyezők  vizsgálatát  a  felszíni  vizekben,  már  számos 
nemzetközi  szervezet  ajánlja,  illetve  előírja.  Az  EU  előírja  a  tagállamoknak 
felszíni  vizeik mikroszennyezőinek vizsgálatát.  Jelenleg az EU-ban a  felszíni 
vizek  állapotának  felmérése  folyik.  Doktori  munkámban  a  szerves 
mikroszennyezők  két  csoportjával  a  többgyűrűs  aromás  szénhidrogénekkel 
(PAH) és az alkil-fenol-etoxilátok (APE) bomlástermékeivel az alkil-fenolokkal 
(AP) foglalkoztam.

A többgyűrűs aromás szénhidrogének (PAH) vegyületek kettő vagy több 
aromás  gyűrűt  tartalmazó  kondenzált  rendszerek.  Tökéletlen  égés 
eredményeként és olajszennyezésekkel kerülnek elsősorban környezetünkbe. A 
PAH-ok az egyik legelterjedtebb csoportja a környezet szennyező anyagoknak. 
A csoport számos tagjáról bizonyították be mutagén, rákkeltő, magzatkárosító 
hatását.

Amíg  a  kevésbé  káros,  illékonyabb  PAH-ok  nagyobb  része  az 
atmoszférába kerülve gáz fázisban marad, addig a nem illékonyak (az öt vagy 
több  gyűrűsek)  a  por  szemcséken  adszorbeálódnak.  A közepes  illékonyságú 
PAH-ok megoszlanak a gáz fázis és a szilárd (részecske) fázis közt. A PAH-ok 
elsősorban a nagy fajlagos felületű, kis szemcse átmérőjű (<1 μm) részecskéken 
adszorbeálódnak, és ezek a részecskék nagy távolságokra képesek eljuttatni a 
PAH  szennyezést  [Aceves  és  társai,  1993.].  A levegőből  a  felszíni  vizekbe 
nedves  és  száraz kiülepedéssel  kerülnek [Baker  és  társai,  1990.].  Ezen kívül 
kimosódhatnak  esővízzel  az  utak  felszínéről,  valamint  ipari  és  háztartási 
szennyvizekkel,  olajszennyezéssel  is  bekerülhetnek  a  vizeinkbe.  A  vízi 
környezetbe kerülve, hasonlóan a levegőben lejátszódó folyamatokhoz, a PAH-
ok  adszorbeálódnak  a  részecskéken  alacsony  vízoldhatóságuk  miatt,  ezért 
alacsony koncentrációban találhatóak meg a vízben [Yunker és társai, 2002.]. Az 
ülepedő  részecskékre  adszorbeálódott  PAH-ok  az  üledékben  rakodnak  le,  és 
dúsulnak fel.
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A PAH szennyeződés eredete bizonyos PAH vegyületek koncentrációinak 
aránya  alapján  meghatározható.  Az  antracén/(antracén  +  fenantrén)  arányt 
(An/178);  a  fluorantén/  (fluorantén  +  pirén)  arányt  (Fl/Fl+Py);  a 
Benz[a]antracén/(benz[a]antracén + krizén) arányt (B[a]An/ B[a]An+Chry); az 
indeno[1,2,3-cd]pirén/  (indeno[1,2,3-cd]pirén +  benz[g,hi]perilén)  arányt 
(IP/IP+B[g,h,i]Pe);és  a  LPAH/HPAH  arányt  (2-3  gyűrűtag  számú  és  a  4-6 
gyűrűtag számú PAH-ok aránya) általánosan használják a kőolajszennyezés, és 
az égésből eredő szennyezések megkülönböztetésére [Yunker és társai, 2002.; 
Budzinski  és  társai,  1997.].  Az  Fl/Fl+Py,  és  az  IP/IP+B[g,h,i]Pe  arány 
segítségével  az  égésből  eredő  szennyezésen  belül  különbséget  tehetünk  a 
folyékony tüzelőanyagok (gázolaj, nyersolaj) égetéséből származó szennyezés, 
és a szilárd tüzelőanyagok (fű, szén, fa) égetéséből származó szennyezés közt. 

Az alkil-fenol-etoxilátok a nem ionos felületaktív anyagok közé tartoznak, 
általánosan használatosak mint háztartási és ipari tisztítószer. 

Az  APE-ok  a  felszíni  vizekbe  a  talajból  történő  kimosódással,  és  a 
szennyvízzel kerülhetnek [Ying és társai, 2002.]. Az APE-ok biodegradációja az 
etoxilát láncok rövidülésével a prekurzorjaikig: a 4-oktil-fenolig és a 4-nonil-
fenolig  történik.  Az  APE  szennyezettséget  ezért  ezen  alkil-fenolok 
koncentrációjának mérésével  határozzák meg.  Az alkil-fenoloknak ugyancsak 
kicsi  a  vízoldhatósága  és  könnyen  adszorbeálódnak  a  szuszpendált  szilárd 
részecskékhez, és így az üledékben rakodnak le. A 4-oktil-fenol és a 4-nonil-
fenol hormonhatású vegyületek, ezért környezeti jelenlétük az állati és az emberi 
hormonrendszer megzavarását eredményezi.

2. Célkitűzések 

Doktori munkám fő célja a többgyűrűs aromás szénhidrogének és az alkil-
fenoloknak,  vizsgálata  volt  Duna  vízből,  valamint  a  PAH-ok  esetében  Duna 
üledékből. Ezen vizsgálat keretében két éven keresztül vizsgáltuk a PAH-ok, és 
két alkil-fenol: a 4-oktil-fenol, és a 4-nonil-fenol koncentrációjának alakulását a 
Ráckevei-  Soroksári  Duna-ág (RSD) vizében.  Emellett  2004 nyarán,  a  Duna 
Aquaterra Danube Survey elnevezésű nemzetközi felmérés keretében vizsgáltuk 
a Duna Klosterneuburg-tól (Ausztria) Vaskapuig terjedő több mint 1100 km-es 
szakaszán a víz és üledék PAH szennyezettségét. Mindkét vizsgálatban egyes 
PAH vegyületek  koncentrációinak  aránya  alapján  felmértük  a  vizsgált  közeg 
lehetséges  PAH  szennyező  forrásait.  Összevetettük  az  RSD,  és  a  Duna 
szennyezettségének mértékét  a világ különböző tájain található felszíni  vizek 
esetében mért, és publikált adatokkal.
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Emellett doktori munkám során vizsgáltam a monofluorozott PAH-ok (F-
PAH-ok) használhatóságát kísérő standardként a PAH meghatározás analitikai 
módszereiben.  A vízminták esetében fordított  fázisú,  szilárd fázisú extrakciós 
eljárással végeztünk kísérleteket Ipolyból vett mintákon, míg a Duna üledékek 
esetében  gyorsított  oldószeres  extrakciós  mintaelőkészítéssel  végeztünk 
kísérleteket.

Összehasonlítottuk mind a vízminták, mind az üledék minták esetében az 
F-PAH-ok  használatával  végzett  úgynevezett  kísérő  standardes  visszanyerési 
módszert, és az addíciós visszanyerési módszert. 

3. Vizsgálati módszerek

A vízmintavételnél  felhasznált  mintavevő  eszköz  fémnyélre  rögzített, 
zárható 500 és 1000 ml-es üvegpalack volt melyet a kívánt mélységig (30 cm 
mélyre) leeresztve,  majd ott  a szilikon dugót egy damil  segítségével  kihúzva 
biztosította,  hogy  az  adott  folyadékrétegnek  megfelelő  összetételű  anyag 
áramoljon az edénybe.

Az üledék minták vételre az Argus elnevezésű mintavételezésre, és mobil 
labornak  átalakított  hajó  kis  markólóját  használta  a  nemzetközi  csapat.  A 
markolóval felszíni üledék mintákat vettek búvár segédlettel. 

A  légszáraz,  F-PAH  kísérő  standardekkel  kezelt  üledék  minták 
extrakcióját diklór-metánnal 100oC-on és 103,5 Bar nyomáson Dionex ASE 200-
as gyorsított oldószeres extraktorral végeztük. Az iszap minták extraktumának 
tisztításához,  és  szűréséhez  Waters  Sep-Pak® Plus  Silica  cartridge  kolonnát 
használtunk.  A  tisztítást  követően  diklór-metán  –  acetonitril  oldószercserét 
végeztünk N2 gázáramos bepárlás mellett. 

A vízminták szilárd fázisú extrakciójához és dúsításhoz Waters Sep-Pak® 

Plus C18 cartridge kolonnát használtunk. A félliternyi minta felvitelét, valamint 
az  oszlop  szárítását  követően  a  mérendő  anyagokat  (PAH-ok,  AP-ok)  4  ml 
acetonitrillel  és  5  ml diklór-metánnal  oldottuk le  az  oszlopról,  az  így kapott 
oldatot nitrogén áramban, szobahőmérsékleten 0,5 ml-re pároltuk be.

A folyadékkromatográfiás méréseket egy Merck Hitachi LaChrom HPLC-
s  rendszeren  végeztük,  fluoreszcens  és  UV  detektorral.  A mérésekhez  egy 
Supelcosil LC-PAH (4,6*250 mm) 5 µm oszlopot használtunk.
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4. Új tudományos eredmények

1. Elsőként vizsgáltam a fluorozott többgyűrűs aromás szénhidrogének kísérő 
standardként  való  alkalmazhatóságát  üledék  minták  többgyűrűs  aromás 
szénhidrogén tartalmának gyorsított oldószeres extrakciós mintaelőkészítést 
követő,  HPLC-s  meghatározásában.  Bebizonyítottam,  hogy  az  1-fluoro-
naftalin  és  a  9-fluoro-benz[k]fluorantén  alkalmazható  kísérő  standardként 
Duna  üledék  minták  esetében;  valamint  hogy  az  addíciós  visszanyeréses 
vizsgálatokhoz képest, a fluorozott többgyűrűs aromás szénhidrogén kísérő 
standardekkel  végzett  visszanyerés  vizsgálatokkal  az  elemzések 
megbízhatósága nagyban növelhető [1]. Ezen eredmények alapján, a Duna 
vizsgálata során, elsőként alkalmaztam a fenti fluorozott többgyűrűs aromás 
szénhidrogéneket kísérő standardként folyómeder üledék minták többgyűrűs 
aromás szénhidrogén tartalom meghatározásában. 

2. Elsőként vizsgáltam a fluorozott többgyűrűs aromás szénhidrogének kísérő 
standardként való alkalmazhatóságát felszíni vízminták többgyűrűs aromás 
szénhidrogén tartalmának szilárd fázisú extrakciós mintaelőkészítést követő 
HPLC-FL-s meghatározásában [1]. Bebizonyítottam, hogy az 1-fluoro-pirén 
és  a  9-fluoro-benz[k]fluorantén  alkalmazható  kísérő  standardként  felszíni 
vízminták esetében.

3. Felhasználva  a  nemzetközi  irodalomban  megadott  többgyűrűs  aromás 
szénhidrogén  forrás  indikátorokat,  az An/178,  az  Fl/Fl+Py,  a 
B[a]An/B[a]An+Chry, az  IP/IP+B[g,h,i]Pe,  és  az  LPAH/HPAH  arányt, 
bizonyítottam,  hogy  a  Duna  többgyűrűs  aromás  szénhidrogén  szennyező 
forrásainak  a  megállapítására  is  alkalmazhatóak.  Az  indikátor  arányok 
alapján a következő megállapításokat tettem:

a. Az An/178 és az Fl/Fl+Py arány alapján a Ráckevei- Soroksári Duna-
ág  vízének  többgyűrűs  aromás  szénhidrogén szennyezettsége  2002. 
októberétől  2004.  áprilisáig  terjedő időszakban  leginkább  kőolaj 
származékból és szilárd tüzelőanyag égetéséből együttesen ered. A két 
számolt  arány  és  az  össz.  PAH koncentráció  alakulásának  együttes 
elemzése arra mutatott, hogy a szilárd tüzelőanyag égetésből származó 
szennyezés és a petrogén szennyezés mértéke szezonálisan változik. 
Télen  a  petrogén  források  nem  szennyezték  a  vizsgált  szakaszt. 
Valamint  nyáron  a  szilárd  tüzelőanyag  égetés  eredetű  többgyűrűs 
aromás  szénhidrogén  szennyezés  jóval  kevesebb,  s  így  a  petrogén 
forrásokból  ered  a  többgyűrűs  aromás  szénhidrogén szennyezettség. 
Tavasszal és ősszel a két szennyezőforrás típus együtt eredményezte a 
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Ráckevei-  Soroksári  Duna-ág  többgyűrűs  aromás  szénhidrogén 
szennyezettségét [2].

b. Az An/178 arány és az Fl/Fl+Py arány alapján megállapítottam, hogy a 
Duna  víz  többgyűrűs  aromás  szénhidrogén szennyezettsége  2004 
augusztusában kőolaj származékból és  szilárd tüzelőanyag (fa,  szén) 
égetéséből  együttesen  eredt.  Bizonyos  mintavételi  helyeken 
egyértelműen meghatározható volt a szennyező forrás típusa.

c. A Duna üledék mintáiban mind az öt PAH arány alapján egyértelműen 
pirogén  eredetű  volt  a  többgyűrűs  aromás  szénhidrogén 
szennyezettség. Az  Fl/Fl+Py arányok viszont különbséget mutattak a 
pirogén eredeten belül: bizonyos Szerbiában és Romániában található 
mintavételi  helyeken  a  szennyezettség  folyékony  tüzelőanyag 
égetéséből származott. Míg a többi mintavételi helyen inkább szilárd 
tüzelőanyagok égetéséből  származott  a  szennyezettség.  A folyékony 
tüzelőanyag  égetéséből  származó  többgyűrűs  aromás  szénhidrogén 
szennyezettség  Novi-Sadnél  és  Pancsevonál  magyarázható  az  ottani 
kőolaj-finomítók működésével.

4. A többgyűrűs aromás szénhidrogének mérése alapján megállapítottam, hogy 
azokon  a  szakaszokon,  ahol  a  Duna  vízfolyása  jelentősen  lelassul,  ott  a 
többgyűrűs  aromás  szénhidrogén  szennyezők  a  vízben  és  az  üledékben 
feldúsultak.  A  környező  területek,  közegek  szennyezéseinek  passzív 
mintavevőiként működnek. Így a Ráckevei- Soroksári Duna-ág, a Gabcikovo 
tározó, és a Vaskapu tározó esetében  a többgyűrűs aromás szénhidrogének 
mellett az egyéb szennyezők is feldúsulhatnak. Tehát a többgyűrűs aromás 
szénhidrogéneken  keresztül  a  mindenkori  környezeti  állapot  megítélhető 
lenne. 

5. Megállapítottam, hogy akár a  Ráckevei- Soroksári Duna-ágot, akár a Duna 
vizsgált  szakaszát  vesszük,  nemzetközi  összehasonlításban  és  a 
határértékekhez viszonyítva a Duna, a többgyűrűs aromás szénhidrogénekre 
és az alkil-fenol-etoxilátokra nézve nem tartozik a szennyezett folyók közé 
[2]. Ez alól kivételt jelentenek azok a befolyások, mellékfolyó betorkolások, 
amelyek vizébe valószínűleg tisztítás nélkül engedik a szennyvizet.
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6. Elsőként  vizsgáltam,  hogy  az  Európai  Unióban  használatában  korlátozott 
alkil-fenol-etoxilátokból  származó  4-nonil-fenol  és  a  4-oktil-fenol 
koncentrációja  hogyan  változik  szezonálisan  a  passzív  mintavevőnek 
tekinthető Ráckevei-  Soroksári  Duna-ágban [3].  Megállapítottam,  hogy az 
alkil-fenolok  melegebb  évszakokban  a  Ráckevei-  Soroksári  Duna-ágban 
nagyobb koncentrációban találhatók meg, mint a hidegebb hónapokban. 

5. Az eredmények hasznosítása

Doktori  munkám  előzetes  helyzetfelmérés  volt,  amelynek  alapján 
célszerűen kialakíthatók a további monitorálási (ellenőrzési) stratégiák. A nagy 
számú  minta  elemzése  emellett  rámutatott  a  jól  ismert  mintavételi,  és 
mintaelőkészítési problémákra is. Az adatok elemzésével lehetőség nyílt a PAH 
szennyezés eredetének (forrásának) meghatározására, így kezelésére is. 
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