
ALKIL-FENOLOK ÉS ETOXILÁTJAIK

ÉLETTANI HATÁSAI, AZONOSÍTÁSUK ÉS MENNYISÉGI 

MEGHATÁROZÁSUK KÖRNYEZETI VÍZMINTÁKBAN



Miről lesz szó?

 Alkil-fenolok és etoxilátjaik élettani hatásai

 Alkil-fenolok és etoxilátjaik fontosabb fizikai-kémiai 

tulajdonságai

 Alkalmas meghatározási módszerek összehasonlítása

 Szennyvíz tisztítási technikák hatásfokainak összehasonlítása 

alkil-fenol-etoxilátokra



Alkil-fenolok és etoxilátjaik 

 Alkil-fenolok gyártása:

fenolok  alkilezésével

 8 C atom oktil-fenol , 9 C atom nonil-fenol

 Alkil-fenol-etoxilátok: alkil-fenolok etoxilációjával :

 Fenol gyűrű OH csoportja helyére etoxilát csoport

 Etoxilát csoport hidrofil, alkil lánc lipofil



Élettani hatásaik

 Xenoösztrogén anyagok, megzavarják a hormonok természetes 

egyensúlyát

 Embrionális kor : csökkent IQ, torz születés

 Emlőrák (férfiaknál), hererák, prosztatrák 

 Kísérletek:

 20 µg/L oktil-fenoltól és  220 µg/L nonil-fenoltól emlőrák növekedni kezdett  

 1-100 µg/L AFE-vel kezelt kagylók és csigák nőegyedeiből szupernők lettek, hím 

egyedek impontensé váltak

 Patkányoknál 20 ill 80 mg/L oktil-fenol hatására nemiszerv méretcsökkenés

 Oktil-fenol ‒› emberi terméketlenség



Felhasználásuk

 Évi  ~750 000t AF és AFE keletkezik

 Nem ionos felületaktív anyagok

 Iparban pl. : mosószer, diszpergáló szer, emulgeáló szer, 

csomagolóanyag (polivinil-klorid adalékaként), 

 Mezőgazdaságban: gyomirtó, rovarirtó



Forrásaik

 Jelenlétük a környezetben kizárólag antropogén tevékenységekből

 Első sorban ipari- és kommunális szennyvízkezelő üzemekből

 Akkumuláció élőlények zsíros szöveteiben ‒› táplálékkal is 

bekerülhet az emberi szervezetbe

 Továbbá:

 Ivóvízzel

 Műanyaggal való érintkezéssel

 Samponokból, kozmetikai termékekből



Fizikai-kémiai tulajdonságok/1.

Szorpció:  Szennyezés és környezeti sors szempontjából 

fontos

 Vízmintában Kow érték alacsony -> kapcsolat 

üledékekkel

 Üldékeknél : Magas az üledékekre a megoszlási 

együttható, szerves szénre még magasabb

 Üledékekben sokkal nagyobb AF koncentráció



Fizikai-kémiai tulajdonságok/2.
 Degradáció:  Szennyvíztisztításnál lehet fontos, etoxilát lánc  

fokozatos rövidülése, majd anaerob körülmények között teljes 

deetoxiláció, degradációs termékek toxikusabbak



Fizikai-kémiai tulajdonságok/3.

Degradáció

Biodegradáció

 Pseudomonas nemzettség (4-5 EO 

csoportig), néhány Gram - baktérium 

(tovább)

 Aerob körülmények  < 12 óra

 Anaerob körülmények ~ 10 nap

Fotokémiai degradáció

 Nonil-fenolnál figyelték meg, felezési 

ideje 10-15 óra ,folyamatos napsugárzás 

alatt felszíni vízrétegben

 20-25 cm mélyen másfélszer lassabb

 Nonil-fenol-polietoxilátok esetében 

sokkal lassabb

 Vízmintákat sötét üvegben tárolni



Meghatározási módszer

LLE,SPE,SPME, 
SBSE

Származékképzés

GC=MS

HPLC=FD,UV,MS



Extrakciós eljárások összehasonlítása

 Folyadék-folyadék extrakció (LLE) : nagy mennyiségű szerves oldószert 

igényel, drága

 Szilárd fázisú extrakció (SPE): kevesebb szerves oldószer, 1-10 minta egyszerre

 Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME): Nem igényel oldószert, alacsonyabb 

kimutatási határ

 Keverőbabás extrakció (SBSE) : Nem igényel oldószert, jó érzékenység,



A meghatározáshoz alkalmazható 
módszerek összehasonlítása

GC:

 Nagyobb etoxilát oligomerek 

alacsony illékonysága miatt 

nehéz az elemzés

 Nagy felbontóképesség miatt 

sok homológ és oligomer 

elválasztása

 Összetételről információk, de 

kvanitatív meghatározásra 

kevésbé

 Magas T miatt 

mintadegradáció a nagy 

molekulatömegű AFE-knél

LC/ HPLC:

 Alkalmas  nem illékony 

vegyületek elemzésére 

 Alkil lánc hosszáról információt 

nyújt

 Kvalitatív meghatározásnál 

bizonyos esetekben nem képes 

egy keverék komponenseinek 

egyértelmű meghatározására



Eltávolítás szennyvizekből

 Szennyvízkezelőből kifolyó vízben még mindig vannak AFE-k

 Technikák hatásfokának összehasonlítása:

 Hagyományos(koaguláció/flokkuláció/ülepítés/szűrés) : 4-7 %

 Klórozás : 1mg/L dózis ‒› 5% ,  

 Ózonizáció: 1mg/L dózis ‒› 89%

 Porított aktív szén:

1-10 mg/L PAC ‒› 15-40%

 Granulált aktív szén  92-98%

 Legalkalmasabb a GAC és ózonizáció

kombinálása



Összefoglalás

 Hormonháztartást megzavaró anyagok

 Nagy mennyiségben gyártják őket

 Felszíni vizeink üledékében halmozódnak fel

 Degradációs termékeknek nagyobb ösztrogén aktivitása van

 Mennyiségi meghatározás leggyakrabban  HPLC-vel

 Szennyvízből való eltávolítás GAC és ózon kombinációval



Köszönöm a figyelmet!



AF és AFE vegyületek koncentrációja 
különböző területeken

NP NPE1 NPE2 NPE3 OP

38 <LOD-0,92 <LOD- 7,8 <LOD-10 <LOD-0,084

39 <0,03-53

69 <0,2-22 <0,6-32

16 0,7-26 2,0-20 0,8-21

12 1,8 +/- 0,52 2,4 +/- 0,34 1,8+/- 0,71

181 <LOD-0,48 <LOD-0,35 <LOD-2,55

6 <LOD-644

24 0,05-1,08 0,04-0,81 0,01-0,18

48 0,11-3,08 <LOD-0,09

256 a <LOD-1,9

261 b <LOD-3,0

14 <LOD-1,19 <LOD-17,8 <LOD-0,081

5 12-95

22 0,077-0,416 0,056-0,326 0,038-0,398 0,026-0,328

0,00156-

0,007

30(folyó) <0,11-0,64 <0,06-0,60 <0,07-1,2 1,6-14,9

16

0,0067-

0,134

0,0008-

0,054

5 1,8-10 2,8-25,7

Anglia

Alkilfenolok és etoxilátjaik koncentrációja felszíni vízekben 

detektálási hely mintaszám

koncentráció ( µg/l)
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Módszerek kimutatási határának 
fejlődése
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