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Műanyagokról néhány gondolatban 

„Mesterséges úton létrehozott nagy – vagy óriásmolekulájú 
anyagok.  A megnevezés nem mindig egyértelmű. Általában a 
műkaucsuk (műgumi) kivételével minden olyan óriásmolekulájú 
anyagot jelent, amit vagy teljesen szintetikus úton vagy 
természetes eredetű óriásmolekulájú anyagok (pl. cellulóz) 
kémiai átalakításával állítanak elő.”  (Gerecs Á., 1991) 

 

Gyártásuk történhet: 

 petrokémiai eljárásokkal kőolajból (pl. etilén, propilén, …) és 

 természetes alapanyagokból (pl. növényi rostok, fehérjék). 

 



 1865: celluloid alapú műanyagok előállítása 

 1894: nitrocellulóz és a kámfor elegye -> acetil-cellulóz 

 1907: Leo Baekeland: bakelit (első szintetikus műanyag) 

 

 

 

A műanyaggyártás időbeli alakulása: 

 

 1913: 50 x 103 tonna 

 1950: 1.500 x 103 tonna 

 1964: 12.200 x 103 tonna 

 1970: 29.000 x 103 tonna 

 2015: 320.000 x 103 tonna 

 

„Bakelit reaktor” 

Műanyag termelés növekedése Európában és a világban 
1950-2011 (millió tonna) (Gajdics M. 2014) 



Műanyag szennyezőforrások 

Elsődleges források:  
 
• Testápoló és kozmetikai szerek,  (pl. folyékony szappan, tusfürdő, 

arclemosó, fogkrém, …) -> Szemcseméret 20-500 µm. 
 
• Festékipari termékek (pl. diszperziós festékekből akrilátok, 

sztirolakrilátok) -> Szemcseméret 0,1-3 µm. 
 

Másodlagos források: 
 
• Műanyag hulladékok víztestekben végbemenő degradációja (UV-

sugárzás, szél és hullámok általi mechanikai aprózódás, állatok 
emésztő-rendszerén átment részben biodegradált anyagok). 
 
 



Mintavételi módszerek a felszíni vizek vizsgálatához 

Manta Net Neuston net 

Választható pórusméret: 100-300 µm 

Neuston katamaran Plankton net 
 



Mintaelőkészítés 

M. G. J. Löder et al. Environ. Sci. Technol.  (2017) 51, 14283-14292 

1. plankton minták 
2. üledék minták 
3. szennyvíz minták 
4. fehérjében gazdag minták, bióta minták 
5. magas poliszacharid tartalommal bíró minták 

Enzimatikus lebontáson alapuló univerzális 
módszer (UEPP = Universal Enzymatic 
Purification Protocol) 



Általunk alkalmazott „felderítő” jellegű módszer biológiai 
mátrixok vizsgálatára 

Szeparált minta (70%-os etanolban tartósítva) 

Tárolás 4°C-on 

Liofilizálás (1-2 nap) 

Oxidációs lépés: 5 mL 33%-os H2O2 

(néhány órát szobahőm-ön állni hagyjuk,  

majd 69-72 °C-os vízfürdőbe tesszük). 

Hozzáadunk további 2mL 33%-os H2O2 

Közel szárazra bepárlás 

0,2 µm-os membránfilter  

(cellulóz-acetát -> alumínium-oxid) 
 

Sztereomikroszkópos vizsgálat 

Sűrűség szerinti szeparálás 

RAMAN 



Analitikai méréstechnikák MP azonosításához 
és mennyiségi meghatározásához 

• Pirolízis GC-MS 
• TGA-SPE  TDS-GC/MS 
 Ezen két destruktív módszer lehetővé teszi a polimerek és az additív anyagok 

azonosítását és mennyiségi meghatározását (m/m %), azonban nincs méret és 
részecskeszám információ.  

• HT-GPC   
Csak ismert polimerek estén alkalmazható, nem ad információt 
részecskeméretről és részecskeszámról. 

• (µ-)FT-IR   
Transzmissziós vagy reflexiós üzemmód, a 400-4000 cm-1 tartományban a 
poláris funkciós csoportok kiválóan detektálhatók. 

• (µ-)Raman spektrometria  
Az analitikai jel a  kémiai kötés polarizálhatóságától függ: aromás molekulák, 
C=C kettős kötések könnyen gerjeszthetők. 

• SEM/EDAX  
Morfológiai vizsgálatok és szervetlen alkotók meghatározása. 

• NMR spektroszkópia 



Optikai mikroszkópos vizsgálatok az oxidáció után 



Raman spektrométerrel kapcsolt mikroszkóppal készült 
felvételek a sűrűség szerinti elválasztás után 

PET PVAc 



Bióta vizsgálata - HORIBA LabRAM HR UV-
VIS-NIR 

 

 

A µ-Raman spektroszkópiai elemzést a ELTE-TTK Litoszféra Fluid Kutató 
Laboratóriumában végeztük el. 

 

Konfokális Horiba LabRAM HR spektrométert használtunk.: 

• Nd: YAG lézer, λ=532nm és 130mW,  

• 600 vonal/mm optikai rács,  

• CCD detektor (Peltier-hűtés),  

• 100-200μm konfokális rés,  

• 15s felvételi idő és  

• 100x /50x objektív 

ELTE-TTK FFI Műszerközpont 



Részecskék azonosítása Raman-spektrométerrel 
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Kínai példa- emberi fogyasztásra szánt kagylók vizsgálata 

Li et al. Environ. Poll. 207 (2015) 190-195 

A-C: szálak 
D-F: fragmentek 
G-I: gömbök 
 

- átl. 250 µm –os részecskék 
domináltak 

- 2,1-10,5 részecske /g 
- 4,3-57,2 részecske /egyed 

 



EPA (2017, Workshop) 



Következtetések 

• A Balatonból vizsgált fajok közül egyedül a Dreissena-ból sikerült kimutatni 
PET- és PVAc- szálakat. 

 

• A szúnyog lárvák esetén az oxidációt és a sűrűség szerinti szeparálást követően 
a mintákból nem maradt mérhető anyagmennyiség. 

 

• Gammaridea-k esetén viszont finomítani szükséges az extrakciós módszert a 
nagy mennyiségben visszamaradt kitin miatt. 

 



Köszönjük a megtisztelő 
figyelmüket! 

"A kutatás az ELTE Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSRAT) keretében valósult meg az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával." 


