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Ásványvíz vagy csapvíz? 

• Az ásványvízfogyasztás növekszik  

• Az ásványvizekkel előforduló problémák: toxikus 

anyagok oldódhatnak be a műanyagokból  

• A csapvíz egyes helyeken nem megfelelő: minőségi 

vagy íz problémák 



Mik azok a ftalátok? 

• Mesterséges vegyületek 

• Ftálsav és alkoholok észterei  

• Műanyagok lágyítására használatosak 

 A ftálsav és a ftalátok általános szerkezete 



Dietil-ftalát (DEP)  

Di-butil-ftalát (DBP)  

Di-2-etilhexil-ftalát (DEHP)  

Esztriol 



A ftalátok biológiai hatásai 

• Ösztrogénéhez hasonló szerkezet → hormonrendszer 
működésének megzavarása 

• Befolyás a férfi reprodukcióra: spermiumok száma, 
mozgékonysága 

• Rövidebb anogenitális távolság (a végbélnyílás és a 
nemiszervek közti távolság) 

• Pubertáskor előtti mellnövekedés 

• Koraszülés 

• Mellrák 

• Egyéb káros hatások: 

• Pajzsmirigy működésének megzavarása 

• Asztma 

 



A vizek ftaláttartalmának 

meghatározása 
• Kis koncentrációban fordulnak elő az ásványvizekben: 

ng/l, µg/l → a műszeres analitikai kémiai vizsgálatok 
előtt dúsításra van szükség 

• Mintaelőkészítés:  

 Folyadék-folyadék extrakció (LLE) – nagy oldószerigény 

 Szilárdfázisú extrakció (SPE) 

 Szilárdfázisú mikroextrakció (SPME) - oldószermentes 

 Folyadékfázisú mikroextrakció (LPME) - oldószermentes 

• Különböző ftalátok kimutatására különböző 
mintaelőkészítési módszerek, és egy módszeren belül 
különböző oldószerek, szorbensek a megfelelőek 

• Vizsgálati módszerek:  

 Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) 

 Gázkromatográfia (GC) 

 Biológiai tesztek 

 



Hibalehetőségek a meghatározás 

során  

• A laboratóriumban felhasznált eszközök anyagai 

is tartalmazhatnak ftalátokat ( pl.a szorbenst 

tartalmazó SPE patron általában műanyagból 

készül → nagy vakérték) 

• Memóriaeffektus 

• Koncentrációveszteség léphet fel az edény falán 

való adszorpció miatt  



A ftalátok bekerülési módjai a 

vízmintákba 

• Szennyezés a palackozásra kerülő vízben  

• Szennyezés a palackozás során 

• A csomagolóanyagból kioldódó szennyezés  



Szennyezés a palackozásra kerülő 

vízben 

• A vízbázis elszennyezése szeméttelepek bomló 

műanyahulladékaiból vagy ipari központból 

származó ftalátokkal 

• Pl.: Bajkál régió: ásványvízben, ivóvízben, 

természetes vizekben, hótakaróban DEHP 

szennyezés, Irkutsk ipari központjából 

származott  



Szennyezés a palackozás során 

• A palackozóüzem műanyagcsöveiből oldódik ki 

• PVC csövek, DEHP és DBP kioldódás 

• Minél több időt tölt a víz a csövekben, annál 

nagyobb koncentrációban oldódnak bele ftalátok 



Csomagolóanyagból kioldódó ftalátok I. 

Palack minőség szerepe   

• Csomagolóanyag-fajták: Polikarbonát, PET, PVC, 
tetra-brick (műanyagfólia), üveg 

• Egy műanyagfajtán belül is függ a palack alapanyagától 
(gyártó országtól, márkától) 

• Polikarbonát palackban sok DEHP-et találtak (Ferretti, E. 
et al., 2007)  

• PVC palackban több DBP (Penalver, A. et al., 2000; LIU, H. et 
al., 2008)  

• A tetra-brick vagy üvegpalack esetén mérték a legkisebb 

(pl. DEP koncentráció) értékeket (Penalver, A. et al., 2000; 
Mountori, P. et al., 2008)  

• a palack térfogat csökkenésével (felület/térfogat arány 
növekedésével) nő a ftalátkoncentráció 

 



Csomagolóanyagból kioldódó ftalátok II. 

Tárolási körülmények szerepe  

• A tárolási idő: a tárolási idővel nő a ftalát-koncentráció 
(Criado, M. V. et al., 2005; Biscardi, D. et al., 2003)  

 

• A tárolási hőmérséklet és a napfénynek való kitettség 
(Schmid, P. et al., 2008; Leivadara, S. V. et al., 2008)  

• A 60 °C-nak kitett palackokban nagyobb volt a ftalát 
koncentráció, mint kisebb tárolási hőmérséklet esetén  

• Viszont kisebb  DEHP koncentrációt mértek a nyáron a 
napon tárolt PET palackos ásványvizekben, mint a 
szobahőmérsékleten, árnyékban tárolt palackokban 
 a DEHP biodegradációja hőmérsékletfüggő: nagyobb 

hőmérsékleten hamarabb elbomlik  

• A szénsavas ásványvizekben nagyobb ftalát 
koncentráció (Mountori, P. et al., 2008) 



Összefoglalás I. 

• A palackozott ásványvízben előfordulnak az egészségre 

ártalmas, hormonhatású, ftalát-észterek, általában az 

egészségügyi határértéknél jóval kisebb 

koncentrációban.  

• A leggyakrabban előforduló ftalát-észter a di-2-etilhexil-

ftalát (DEHP), ami hormonhatást megzavaró vegyület.  

• A ftalátok bekerülési módjai:  

a palackozásra kerülő víz eleve tartalmazza 

a palackozás során felhasznált anyagokból oldódik be 

a palackból oldódik be 



Összefoglalás II. 

• A palackból beoldódó ftalátok koncentrációja függ 

a palackozásra felhasznált alapanyag minőségétől 

a palack térfogatától (felület/térfogat aránytól) 

a szénsav-tartalomtól 

a tárolási hőmérséklettől – ez nem egyértelmű, mert 
pl.  a DEHP biodegradációja hőmérsékletfüggő 

növekszik a tárolási idő növekedésével 

• Alapvető fontosságú a vízbázisok szennyezettségének 
ellenőrzése 

• Figyelmet kell fordítani a palackozás és a tárolás 
körülményeire és a csomagolóanyag minőségére.  

 



Köszönöm a figyelmet! 


