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1. Bevezetés 

Adalékanyagok és környezet 
• Mobilitás  mindennapi életünk alapvető 

eleme 
• Hajtóanyagok alap- és segédanyagai  

környezeti terhelés 
• Szakdolgozat témája az oxigenát éterek, 

mint benzin adalékanyagok   
MTBE, ETBE 

• MTBE  másfél évtizede használják  
szennyezések 

• Több helyen betiltották  helyette ETBE 
• Gyakorlati munkámban  ezen anyagok 

analitikai teljesítményjellemzőinek 
meghatározása HS-GC módszerek 
összehasonlításával 



2.1 Az adalékolás jelentősége 

• Adalékanyagok: hajtóanyag már meglévő kedvező 
tulajdonágait növeli, vagy más kívánt hatást 
biztosítanak, káros mellékhatások nélkül 

• Alkalmazásának előnyei: hajtóanyag minőségének 
növekedése, a hajtóanyag-takarékosság, a 
motorok élettartalmának növekedése, kisebb 
károsanyag-kibocsátás 

• Ezeken felül: a jármű, az üzemanyag, és a 
környezet között fellépő mellékhatások 
kiküszöbölése 



2.2 Oktánszám-növelők 
• Az oktánszám a benzin kompressziótűrésére szolgáló 

mérőszám 
• A mérendő benzint izooktánból és n-heptánból álló 

keverékkel hasonlítják össze  
• A benzin oktánszámának a mérendő benzinnel azonos 

kompressziótűrésű keverék térfogatszázalékban 
megadott izooktántartalmát nevezzük 

•  A tiszta izooktán oktánszáma 100, az n-heptáné 0 
 

• Oktánszámnövelő adalékokat 1920 óta használnak 
• Ólomszármazékok  légszennyezettség, idegrendszeri 

panaszok  betiltották 
 



2.3 Oxigenátok 

• Oxigenátok  oxigén-tartalmú vegyületek  
molekuláikban lévő oxigénatom elősegíti a 
tökéletesebb égést  kisebb CO, CH emisszió 

• Kis szénatomszámú alkoholok (pl. metanol, 
etanol) és a különböző éterek (MTBE, ETBE, 
TAME: tercier-amil-metiléter) 

• Alkalmazási mennyisége: 0,2-2,7% (v/v) 

 



2.4 A vizsgált vegyületek tulajdonságai 

• Stabil vegyületek  nehezen bomlik 

• Erőteljes szag 

• Nagy vízoldhatóság  kockázat 

 

 

 

ETBE MTBE 



Fizikia-kémiai tulajdonságok 

Jellemzők Metil terc-butil éter Etil terc-butil éter 

  MTBE ETBE 

CAS-szám 1634-04-4 637-92-3 

Összegképlet C5H12O C6H14O 

Molekula tömeg (g/mol) 88,15 102,18 

Forráspont (°C) 55 73 

Sűrűség (kg/l) 0,744 0,73 

Vízoldhatóság 25°C (g/l) 44,3 14,3 



2.5 Az MTBE környezeti hatása –  

mért mennyiségei környezeti vizekben 

Szerző Minta típusa Mérési 
módszer 

Mért konc. 
(μg/l) 

Moran, M.J. et al. 2005 talajvíz P&T-GC-MS <20 

Rosell, M. et al. 2005 talajvíz P&T-GC-MS 0,01-645 

Achten et al. 2001 csapadék HS-SPME-GC-MS 0,03-0,085 

Kolb & Püttmann 2006/c csapadék - hó HS-SPME-GC-MS 0,011-0,631 

Toran, L. et al. 2003 felszíni víz - tó P&T-GC-MS/FID 03-30 

Zuccarello, J.L. et al. 

2003 

tenger - öböl - 

kikötő 

SPME-GC-MS  0,2-18 

Guitart, C. et al. 2004 folyó - 

tölcsértorkolat 

HS-SPME-GC-MS 0,002-0,194 



2.5 Egészségügyi vonatkozás 

• Alacsony szag- és íz küszöbérték 

• MTBE: 7, ill. 16 μg/l  

• ETBE: 1-2 μg/l   [Wezel, A. et al. 2009]  

• Toxikus hatásai sokkal magasabb 
koncentrációban, mint szag- és íz alapján 
érzékelhető 

• IARC: az MTBE-t nem sorolható az emberben 
rákkeltő anyagok közé 

• MTBE rágcsálókra  rákos megbetegedésekre 

• Vizeletből, vérből kimutatható  biomarker 



2.6 Az ETBE előtérbe kerülése 

• MTBE kiváltására 

• Hasonló szerkezet  hasonló környezeti viselkedés 

• De: alacsonyabb vízoldhatóság! 

• Egészségügyi-, környezeti hatásairól  kevés 
információ 

• Félig megújuló vegyületnek tekinthető, amennyiben 
a gyártásához használt etanol biomasszából 
származik  bioetanol hasznosítása 

 

 

 



3.1 Kísérleti rész - Célkitűzés 

• Szakdolgozatom célja a két kiválasztott vegyület 
(MTBE, ETBE) HS-GC-FID, és HS-GC-MSD 
mérési módszereinek, analitikai 
teljesítményjellemző paramétereinek (linearitási 
tartomány, precizitás, LOD, LOQ) 
meghatározása, a két módszer összehasonlítása 



3.2 Műoldat-készítés 

• Vizsgált vegyületekből 1-1 oldatsor 

• Térfogati beméréssel 

 

• ~100 μg/l – ~10 mg/l  metanolos 
törzsoldat  ebből 2 μl-t 
injektáltam 10 ml vízbe 

• ~1 - 50 μg/l  100 μg/l hígításával  

• ~100 mg/l – ~5 g/l  vízbe történő  
közvetlen beméréssel  

 

 

 



• Vizsgálataimat mindkét vegyület esetében 
koncentrációnkét 3 méréssel végeztem 

• A GC-készülékek beállításai azonosak voltak, kiv. 
vivőgáz 



3.3 Mérési eredmények – HS-GC-FID 

Vegyület 

Mérési 

pontok 

száma 

Linearitási 

tartomány (μg/l) 
R2 Meredekség LOD 

(μg/l) 

LOQ 

(μg/l) 

MTBE 10 1,12 - 111600 0,999932 0,93 0,48 2,39 

ETBE 11 1,10 - 219000 0,999999 1,47 0,22 1,08 

• A vizsgált vegyületeket retenciós 
idejük alapján azonosítottam, az 
MTBE 3,4 percnél, az ETBE 4,2 
percnél eluálódik a kolonnáról 

• RSD(%): MTBE < 13%,  
ETBE < 12% 



Mérési eredmények – HS-GC-MSD 

Vegyület 

Mérési 

pontok 

száma 

Linearitási 

tartomány (μg/l) 
R2 Meredekség LOD 

(μg/l) 

LOQ 

(μg/l) 

MTBE 8 1,12 - 1120 0,999996 72 700 0,14 0,68 

ETBE 8 1,10 - 1100 0,999984 73 400 0,17 0,85 

• A vizsgált vegyületeket retenciós 
idejük alapján azonosítottam, az 
MTBE 5,4 percnél, az ETBE 6,6 
percnél eluálódik a kolonnáról 

• RSD(%): MTBE < 14%,  
ETBE < 11% 



3.4 Valós minták mérése 

Minta száma 
Koncentráció (μg/l)  

MTBE ETBE 

A1 3560 571 

A2 133  < 0,22 

A3 8,71 < 0,22  

A4 3400 24,1 



3.5. Konklúzió 

Szerzők Módszer 
Kimutatási határ 

(μg/l) 

Lineáris tartomány 

(μg/l) 

Fu Fang et al. 2003 HS-SPME-GC-MS  0,0066 0,0066-160 

Mezcua, M. et al. 2003 P&T-GC-MS 0,04 0,05-50 

Pavón, H.L.P. et al. 
2007 HS-PTV-GC-MS 4 0-96,3 

 Saját mérés HS-GC-FID 0,48 1,12-111600 

 Saját mérés HS-GC-MSD 0,14 1,12-1120 

• Más technikák: alacsonyabb kimutatási határ 

• HS módszer előnye  nincs mintaelőkészítés, 
egyszerű és gyors a zavaró hatást jelentő 
koncentrációkban is 

• MSD SCAN-mód  gazdag mátrix elemzésére 

• MSD: további mérések 



4. Összefoglalás 
• Változatos környezeti jelenléte és nagy 

vízoldhatósága  detektálásukra, 
monitorozásukra irányuló mérési módszerek 
kidolgozását 

• A mobilitás ugyan káros hatással van az emberre 
és környezetére, de nélküle elképzelhetetlen 
lenne az életünk, a mai színvonalon  

• Ezért a mobilitásnak - mint a fenntartható 
fejlődés egyik fontos elemének - a 
környezetkárosító hatását ismerni, mérni, 
szabályozni, és csökkenteni kell 
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