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1. Bevezetés, az értekezés célkitőzései 

A humuszanyagok elhalt növényi és állati szervezetek bomlási termékeibıl fizikai, 

kémiai, valamint enzimatikus és mikrobiológiai átalakulás, azaz a humifikáció útján felépülı 

nagy molekulatömegő, fıként savas karakterő szerves molekulák keveréke. A természetes 

szerves anyagoknak ez a csoportja valamennyi környezeti rendszerben megtalálható oldott, 

precipitált vagy szervetlen alkotókhoz kötött formában. A humuszanyagok a kolloid 

mérettartományban léteznek. Vizes oldataik egyaránt mutatják az asszociációs kolloidok és a 

polielektrolitok tulajdonságait, a körülmények viszonylag csekély változásával pedig a kolloid 

diszperziók jellegzetességeit. A humuszanyagok egyes frakciói savban, illetve lúgban való 

oldódásuk alapján mőveletileg meghatározottak. A fulvósav (FA) a teljes pH tartományban 

oldható, míg a huminsav (HA) savban kicsapódik, csak lúgos pH-n oldható. A 

humuszanyagok számos elınyös hatással bírnak, például növelik a talaj termékenységét, sıt 

fémkomplexeiknek humán felhasználása is köztudott. Hátrányos tulajdonságuk azonban, hogy 

szerves és fémszennyezıkkel kölcsönhatva növelik ezen szennyezık oldhatóságát, ezáltal 

komoly környezeti problémákat okoznak.  

A humuszanyagokhoz kapcsolódó kutatások több mint kétszáz éves története során 

elsısorban a talajból kinyert humusz frakciókat vizsgálták. A vízi eredető humuszanyagok 

csupán néhány évtizede kerültek az érdeklıdés középpontjába, miután felismerték, hogy az 

ivóvízben a klórozás hatására megjelenı trihalometánok lehetséges forrásanyagai a vízben 

természetesen jelenlévı humuszanyagok. A vízi humuszanyagok kinyerésénél nehézséget 

okoz, hogy koncentrációjuk a természetes vizekben többnyire igen alacsony. Az utóbbi 

évtizedekben azonban jelentıs elırelépések történtek a kinyerés technológiai megvalósítása 

terén, azonban néhány kivételtıl eltekintve a felszín alatti vizekre vonatkozó kutatások még 

így is kisebb lendülettel indultak el. 

A termálvizeket hagyományosan ivóvízként és gyógyfürdık vizeként használják 

évszázadok óta, de sohasem klórozzák ıket. A felszín alatti vizek gyakran jelentıs szerves 

anyag tartalommal bírnak, melynek egy részét humusz frakciók alkothatják. Ez azért is 

figyelemre méltó, mivel a humuszanyagok bizonyítottan gyulladáscsökkentı és antivirális 

hatásúak, a fürdıvízként használt termálvizekben jelenlévı szerves anyagok terápiás hatását 

nemrég kezdték el vizsgálni. A termálvíz hıje kinyerhetı, így helyi, tehát import független, 

megújuló energiaforrást biztosít, mely káros kibocsátásoktól mentes, valamint a napszakos és 

évszakos idıjárási körülményektıl teljes mértékben független. A termálvíz használat 

gyakorlati és jogi szabályozásának sarkallatos pontja a geotermális energia 

fenntarthatóságának biztosítása, illetve a hasznosítást követı elhelyezés megoldása. Csak 
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energetikai célú felhasználást követıen engedélyezett, illetve elıírt a lehőlt termálvíz 

visszasajtolása a vízadó rétegbe. A visszasajtoló kutak szőrıin megfigyelhetı sötétbarna 

kiválások azonban a szőrık eltömítése miatt jelentısen megnövelik a kutak üzemben tartási 

költségeit. A kiválások eredete még nem tisztázott, de feltehetıen a termálvíz nagyobb 

molekulájú szerves anyaga is hozzájárul ezekhez. Nyilvánvaló, hogy a termálvizek 

felhasználását szükségszerően befolyásolja a jelenlévı humuszanyagok mennyisége és 

minısége. 

 

Munkám során célom volt: 

A dél-kelet alföldi termálvizekbıl mintát venni és azokat savazással tartósítani, 

továbbá rutin vízanalitikai vizsgálataikat elvégezni és összehasonlítani a korábbi 

eredményekkel. A termálvizek C18-SPE oszlopon megköthetı szerves anyagait ESI-FT-ICR 

tömegspektrometriával közvetlenül tanulmányozni. 

A mőveletileg meghatározott humusz frakciókat, azaz huminsavat és fulvósavat 

kinyerni dél-kelet alföldi termálvizekbıl és fontosabb jellemzıiket meghatározni. A kapott 

humusz frakciók tulajdonságait összehasonlítani a Nemzetközi Humuszanyag Társaság által 

létrehozott sztenderd és referencia mintákat tartalmazó győjtemény egyes tagjainak 

jellemzıivel. 

A vízmintavételt követı savazás idıpontjában eltérı mintaelıkészítés hatását 

tanulmányozni a kinyert humusz frakciók tulajdonságaira. 

A kinyert humuszanyagok átlagos összetételét elemanalízissel, funkciós csoport 

tartalmának sokféleségét FTIR és 1H-NMR spektroszkópiával jellemezni, és a fıleg savas 

csoportok mennyiségét potenciometriás sav-bázis titrálással meghatározni. 

A humuszanyagok hidrolízisét követıen a felszabadult aminosav és szénhidrát 

egységeket azonosítani, és meghatározni ezen komponensek humuszanyagok elemi 

összetételéhez való hozzájárulását. 

A huminsav és fulvósav minták híg vizes oldatainak fluoreszcenciáját vizsgálni. 

A humusz frakciók ESI-FT-ICR tömegspektrometriás vizsgálatához reprodukálható 

mérési körülményeket kidolgozni, és a minták spektrumait felvenni. Az észlelt 

tömegspektrumokból meghatározott molekulatömegek alapján a minták felépítésében 

résztvevı alkotókat azonosítani, majd van Krevelen diagramon történı ábrázolással és 

aromássági index szerinti csoportosítással értékelni a minták közötti különbségeket. Továbbá 

új adatfeldolgozási módot kidolgozni a mintákat alkotó molekulák összetételbeli 

változásainak összehasonlítására. 
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2. Alkalmazott kísérleti anyagok és módszerek 

2006 februárjában, 2007 januárjában és 2008 februárjában dél-kelet magyarországi 

termálvíz kutakból vettem 30-100 liternyi mennyiségben vizet. Összesen három makói és 

három szegedi kút vizét vizsgáltam. A Pannon-medence felsı pannon rétegeibıl (750 és 2100 

méteres mélységtartomány) kitermelt termálvizekbıl kinyertem a mőveletileg meghatározott 

huminsavat és fulvósavat a Nemzetközi Humuszanyag Társaság (IHSS) vízi 

humuszanyagokra vonatkozó ajánlása alapján. XAD-8 gyantán történı adszorpciós 

kromatográfia (Amberlite), kationcsere (Varion KSM), és liofilizálás révén kis hamutartalmú 

(<1%) humusz frakciókat nyertem ki kvantitatívan, preparatív mennyiségben. A kinyerés a 

vízminták savazásával kezdıdött. A 2006-os és 2007-es mintavétel során a savazás csak a 

vízminták lehőlése után, a laborban történt. A 2008-as mintavételnél azonban a mintákat 

közvetlenül a felszínre kerülés után, a helyszínen savaztam le. A módosítás révén 

lehetıségem nyílt a megváltozott körülmények (azaz csökkenı hımérséklet és oxigén 

jelenléte) esetleges hatását tanulmányozni. Összehasonlításképpen felszíni vízi eredető 

huminsav és fulvósav minta (SRHA, SRFA) jellemzıit is vizsgáltam, melyek a Nemzetközi 

Humuszanyag Társaság által létrehozott sztenderd és referencia mintákat tartalmazó 

győjtemény tagjai. 

A kutak és a kitermelt vizek jellemzıit (talpmélység, szőrızött mélység, kifolyó víz 

hımérséklet), valamint a szerves anyag (összes szerves szén, permanganátos és kromátos 

kémiai oxigénigény) és szervetlen ion tartalomra (Na+, K+, NH4
+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Cl-, Br-, I-, 

F-, SO4
2-, HCO3

-, S2-, PO4
3-, CO3

2-, HBO2, H2SiO3, összes és fenolftalein lúgosság, összes és 

karbonát keménység, fajlagos vezetıképesség, összes oldott szilárd anyag) vonatkozó 

adatokat egyrészt a korábbi évekrıl Kárpáti Zoltán (Országos Környezetegészségügyi Intézet, 

késıbb Fıvárosi Csatornázási Mővek Zrt.) és Horváth István (MÁFI) bocsátották 

rendelkezésemre, másrészt a 2007-es mintavételnél a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) 

munkatársai végeztek helyszíni és labor vizsgálatokat. 

A vízminták spektrofotometriás vizsgálatát Uvikon 930 UV-Vis kétsugaras 

spektrofotométerrel és Ocean Optics USB2000 spektrofotométerrel végeztem 1 cm optikai 

úthosszúságú kvarcküvettákat használva 200 nm-tıl 800 nm-ig terjedı hullámhossz 

tartományban. A vízminták potenciometriás sav-bázis titrálásával kapott titrálási görbékbıl 

meghatároztam a p- és m-lúgosság értékét. A 2008-as mintavétel során a legsekélyebb és 

legmélyebb kút vizének szerves anyag tartalmát C18-SPE oszlop (Varian) alkalmazásával 

ESI-FT-ICR tömegspektrometriával közvetlenül is vizsgáltam. Ekkor szintén a termálvíz 

felszínre kerülését követıen azonnal, illetve egy nap állás után savaztam a vízmintákat. 
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A kinyert humuszanyagok százelékos elemi összetételét (N, C, S, H tartalom) Fisons 

NA1500 NCS elemanalizátorral a MÁFI-ban határozták meg (1010ºC, O%=100%–

(N%+C%+S%+H%)). A szénhidrát és aminosav meghatározás során a C és N tartalmat is 

megmérték Carlo Erba 1108 CHN analizátorral (Columbia, USA). 

A kinyert huminsav és fulvósav frakciók potenciometriás sav-bázis titrálását 

(hasonlóan a vízminták vizsgálatához) a tanszéken összeállított, számítógép által vezérelt 

GIMET1 elenevezéső titrálórendszerrel végeztem el. Humuszanyagok potenciometriás sav-

bázis titrálásával a savas funkciós csoportok deprotonálódási folyamatai révén kialakuló pH-

függı töltésmennyiséget tanulmányoztam. 

A kinyert humusz frakciókat többféle spektroszkópiai módszerrel vizsgáltam. Az 

infravörös spektrumokat Perkin Elmer 1600 FTIR spektrofotométerrel vették fel a MÁFI-ban. 

A méréseket a minták és kálium-bromid keverékébıl készített pasztillákon végezték el. A 1H-

NMR méréseket a Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) NMR laborjában 

végeztem el Bruker AV 500 MHz-es készülékkel. A mintákat 40 tömeg%-os NaOD-ban és 

D2O-ban (Sigma-Aldrich) oldottam fel. A humusz minták fluoreszcenciáját 150 Watt-os 

Xenon lámpával rendelkezı Horiba Jobin Yvon Fluoromax-4 spektrofluorométerrel 

vizsgáltam 1 cm optikai úthosszúságú kvarcküvettákat használva. A gerjesztési és emissziós 

monokromátor réstávolságát minden esetben 3 nm-nek választottam. 

A szénhidrát és aminosav elemzést a South Carolina Egyetemen végezték el 

(Columbia, USA). A szénhidrát elemzés elıtt a humusz mintákat 1,2 M H2SO4-val 

hidrolizálták, majd kationcserélın átengedve semlegesítették. A sómentesítés után a semleges 

aldózokat izokratikusan választották el 25 mM NaOH-dal PA 1 oszlopon, majd Dionex 500 

amperometriás detektorral felszerelt készülékkel mérték. Az aminosav elemzés elıtt a 

mintákat 6 M sósavval hidrolizálták 20 órán keresztül 110 ºC-on, enantiomer aminosavakat 

OPA/IBLC vagy OPA/IBDC reagensekkel végzett származékképzés után 20 ºC-on Agilent 

HP 1100 készülékkel, Licrospher 100 RP18 oszlopon választották el. 

Az FT-ICR/MS méréseket elektroporlasztásos ionizációval negatív módban 12 Teslás 

szupravezetı mágnessel és Apollo II elektroporlasztásos ionforrással felszerelt Bruker APEX 

Qe Fourier transzform tömegspektrométerrel végeztem a Helmholtz Zentrum München 

intézetben (Neuherberg, Németország). A pontos molekulatömeg meghatározás után a 

molekulaképleteket az intézetben kifejlesztett program segítségével adtam meg, a következı 

feltételek szerint: a maximális atomszám C esetén 100, O esetén 80, N esetén 5, S esetén 2, 

valamint a H atomszám korlátlan, atomi arányokra vonatkozó határértékek, azaz 0<H/C<2,5 

és 0<O/C<1, továbbá a N-szabály. A számolások csak egyszeres töltéső molekuláris ionokra 
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vonatkoztak. Az adott molekulaképletet csak abban az esetben fogadtam el, ha a 13C izotópot 

tartalmazó molekulának megfelelı csúcs is megtalálható volt a spektrumban. A 

molekulaképlet hozzárendelés és 13C izotóp keresés esetén 1 ppm-nél kisebb eltérés volt 

megengedett. 

 

3. Az értekezés tézisei 

 

T1. A termálvízbıl kinyert huminsav és fulvósav frakciók koncentrációja és arányaik 

Az IHSS ajanlás szerint kinyert humusz frakciók tömege és a vízminták térfogata 

alapján meghatároztam nagymélységő termálvizek huminsav és fulvósav koncentrációját, 

amelyek jelentısen eltértek az egyes mintákban, 0,7-6,9 mg HA és 0,5-2,6 mg FA közötti 

értékek adódtak literenként. A huminsav koncentráció jellemzıen nagyobb, mint a fulvósav 

koncentráció, arányuk (HA:FA) általában 2:1, így jelentısen eltér a felszíni vízi környezetben 

tapasztalt 1:3 aránytól. A termálvíz kitermelés mélységének növekedésével a humuszanyag 

koncentráció összes szerves szénhez viszonyított (0,4-ról 0,1-re való), valamint a fulvósav 

tartalom viszonylagos csökkenése alapján azt a következtetést vontam le, hogy a vizek 

hımérsékletének növekedésével egyrészt a humuszanyag tartalom kisebb szerves 

vegyületekké bomlik, másrészt a fulvósav frakció molekulái nagyobb mértékben bomlanak, 

mint a huminsav frakciót alkotó molekulák, összhangban a T5. eredményekkel. A fulvósav 

tartalom viszonylagos hiányának további oka lehet még, hogy a kerogén és felszín alatti víz 

reakciójából származó komponensek döntıen a huminsav frakcióba tartoznak. 

 

T2. A termálvízi humuszanyagok eredete 

A termálvizek szerves anyag tartalma, illetve a kinyert huminsavak és fulvósavak 

jellemzıi alapján következtetést vontam le a termálvízi humuszanyagok eredetére 

vonatkozóan. A termálvizek összes szerves szén tartalma (6,1-138,8 mg L-1) alapján földtani, 

a vizek szerves anyag tartalmára vonatkozó vízföldtani hasonlóságot figyelembevéve arra 

következtettem, hogy a humuszanyagok is kerogén tartalmú üledékbıl vagy szerves anyag 

tartalmú felszín alatti víz utánpótlásból származnak, továbbá forrásuk nem áll kapcsolatban 

olajmezıvel. A termálvízi eredető humuszanyagok a potenciometriás sav-bázis titrálás alapján 

meghatározott disszociált savas funkciós csoport mennyiség értékeinek (HA: 8,3-11,1 és FA: 

14,7-16,6 mmol gC-1, pH=10) alakulása szerint nem vízi, hanem a szárazföldi eredető humusz 

frakciókkal mutatnak rokonságot. A termálvízi huminsavak infravörös spektrumainak 

mintázata az üledékes szerves anyaggal fennálló rokonságot támasztja alá, mivel 3400, 2900, 
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1720, 1600 és 1200 cm-1 hullámszám tartományokban erıs abszorpciót mutatnak, 1720 és 

1600 cm-1-nél mért abszorpciós sávok intenzitása közel azonos, ugyanakkor 1640 cm-1-nél 

nem látható elnyelés. A termálvízi fulvósavak infravörös spektrumai ezekhez hasonló, abban 

viszont eltérnek, hogy jellegzetesen erıs abszorpciót mutatnak 1720 cm-1-es hullámszámon, 

ugyanakkor az 1600 cm-1-es régióra jellemzı csúcs intenzitása kisebb. 

 

T3. A termálvízi humuszanyagok jellemzıinek állandósága a termálvíz felszínre kerülését 

követıen 

A vízmintavételezést követıen eltérı idıpontban végzett savazással való tartósítás 

révén a megváltozott körülmények (azaz csökkenı hımérséklet és oxigén jelenléte) hatását 

tanulmányozva a kinyert humuszanyagok állandóságára következtethettem. Az elemanalízis 

vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a termálvíz felszínre kerülését követıen a 

humuszanyagok nem válnak oxigénben gazdagabbá, oxigéntartalmú funkciós csoportjaik 

mennyisége nem nı. A különbözı mintavételekbıl származó humuszanyagok infravörös, 1H-

NMR és fluoreszcencia spektrumai és az ezekbıl származtatott jellemzıi (A2925cm-1 / A1620cm-1, 

A1710cm-1 / A1620cm-1 és A2925cm-1 / A1710cm-1, alifás I, alifás II, heteroatomos és aromás protonok 

relatív gyakorisága, gerjesztési és emissziós hullámhossz), valamint a potenciometriás sav-

bázis titrálással meghatározott disszociációs görbékbıl becsült karboxil és fenolos hidroxil 

csoport tartalmak nem mutatnak eltérést. Az ESI-FT-ICR tömegspektrometriás mérésekkel 

meghatározott molekulaképletekbıl számított atomi arányok van Krevelen diagramon 

elfoglalt mintázata sem változik a savazás idıpontjától függıen. 

 

T4. A termálvízi humuszanyagok elemi összetételének összehasonlítása egyéb 

forrásanyagokból kinyert humuszanyagok elemi összetételével, továbbá elemi és funkciós 

csoport összetételének, szénhidrát és aminosav tartalmának, fluoreszcenciás, valamint 

tömegspektrometriai jellemzıinek összehasonlítása a felszíni vízi eredető humuszanyagok 

ugyanezen jellemzıivel 

4a. A termálvízi HA és FA minták elemanalízise alapján meghatározott H/C és O/C 

atomi arányok az egyéb forrásanyagokból kinyert humuszanyagok atomi arányai által 

meghatározott tartományon belül helyezkednek el a van Krevelen diagramon, azaz a vizsgált 

termálvízi humuszanyagok is a kedvezményezett összetétel tartományban léteznek a 

természetben. 

4b. A termálvízi eredető huminsavak és fulvósavak jellemzıit az IHSS által 

létrehozott sztenderd és referencia mintákat tartalmazó győjtemény felszíni vízi eredető 
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huminsav (SRHA) és fulvósav (SRFA) tagjaival összehasonlítva az elemanalízis vizsgálatok 

alapján megállapítottam, hogy a termálvízi HA és FA minták elsısorban a szén és oxigén 

tartalomban térnek el a felszíni vízi eredető megfelelı frakcióktól; széntartalmuk nagyobb, 

oxigénben viszont szegényebbek, mint az SRHA és SRFA. Nagy nitrogén (5,89%), illetve 

kén (3,95 és 4,00%) tartalmú humusz frakciók jelenléte a többi humuszanyag keletkezési 

körülményeitıl eltérı szervesanyag forrásra, illetve geokémiai viszonyokra utal. Az 

elemanalízis és potenciometriás sav-bázis titrálás eredmények alapján megállapítottam, hogy 

a termálvízi eredető fulvósavakban az oxigén legnagyobb arányban karboxil csoport 

formájában van jelen (63,6±7,3%), huminsavakban viszont valamivel kisebb arányban 

(51,3±12,1%). Az SRFA oxigén tartalma nagyobb, míg karboxilos oxigén tartalma kisebb 

(39,8%), mint a termálvízi eredető frakciók. Ez alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 

termálvízi humusz frakciók oxigén tartalma kémiailag sokkal egységesebb, mint a felszíni 

vízi eredető frakciókban. A 1H-NMR spektroszkópiával meghatározott szerkezeti protonok 

relatív gyakoriság értékei alapján megállapítottam, hogy a termálvízi eredető humusz minták 

jóval szegényebbek heteroatomos protonokban (12,2-5,5%), összhangban a szénhidrát és 

aminosav elemzés eredményeivel, mely szerint a termálvízi humuszanyagok jellemzıen 

kisebb hidrolizálható szénhidrát és aminosav tartalommal bírnak (1,1-6,1 és 5,2-20,5 µmol g-1 

minta), mint a felszíni vízi eredető megfelelı frakciók. Kivételt a nagyobb nitrogén tartalmú 

humusz frakciók jelentenek, amelyekben a nitrogén nagy része (15 vagy akár több mint 60%-

ban) aminosav formájában van jelen, ugyanakkor a nagy kén tartalmú humusz frakciókban a 

kén tartalom nem cisztein vagy metionin jelenlétéhez kötıdik. A termálvízi huminsav és 

fulvósav frakciók, valamint az SRFA fluoreszcencia gerjesztési (λex) és kisugárzási (λem) 

hullámhossz értékekben tapasztalt jellegzetes különbségek (HA, λex: 355-305 nm; HA, λem: 

440-385 nm; FA, λex: 350-305 nm; FA, λem: 440-400 nm; SRFA, λex: 340 nm; SRFA, λem: 450 

nm) alapján arra következtettem, hogy a termálvízi humuszanyagokban minıségileg eltérıek 

a fluorofor csoportok. 

 

T5. A termálvízi humuszanyagok jellemzıinek (heteroatomos összetétel, elsısorban oxigén 

tartalom, valamint alifás/aromás jelleg) változása a kutak mélységének növekedésével 

A humuszanyagok elemanalízise alapján meghatározott O/C atomi aránya (HA: 0,42-

0,33 és FA: 0,56-0,49) csökken, H/C atomi aránya (HA: 0,87-0,99 és FA: 0,93-1,13) viszont 

nı a kutak mélységének növekedésével. A potenciometriás sav-bázis titrálás alapján becsült 

karboxil csoport tartalom felépítésében résztvevı oxigén százalékos aránya a teljes oxigén 

tartalomhoz képest (HA: 47,3-60,4 % és FA: 58,4-74,3 %) nı a mélység növekedésével. Az 
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FT-IR spektrumokból származtatott abszorbancia arányok is változnak a mélységtıl függıen, 

azaz az A2925cm-1 / A1620cm-1 és A1710cm-1 / A1620cm-1 (alifás : aromás és karboxil : aromás) arány 

nı, míg az A2925cm-1 / A1710cm-1 (alifás : karboxil) arány változatlan a kutak talpmélységének 

függvényében. Az arányok változása alapján megállapítottam, hogy a termálvízbıl kinyert 

huminsav és fulvósav frakciók a növekvı mélységgel egyre alifásabb és/vagy kevésbé aromás 

jellegővé válnak, valamint a minták karboxil tartalma nı vagy nem csökken. Összefoglalva 

megállapítottam, hogy a termálvíz mélységével csökkenı oxigén tartalom oka a karboxil 

csoporttól eltérı oxigén tartalmú funkciós csoportok mennyiségének csökkenése. A 1H-NMR 

spektrumok alapján a termálvíz kitermelés mélységének növekedésével a heteroatomos 

protonok mennyisége egyértelmően csökken, az aromás protonok relatív gyakorisága kissé, az 

alifás I protonoké nagyobb mértékben nı, az alifás II protonok relatív gyakoriságának 

változása azonban nem mutat egyértelmő irányt. 

A huminsav és fulvósav minták híg vizes oldatainak fluoreszcencia gerjesztési és 

kisugárzási hullámhossz értékei a mélység függvényében csökkennek, azaz kék eltolódást 

mutatnak. Ez alapján megállapítottam, hogy a mélység növekedésével az aromás 

polikondenzáció és konjugáció mértéke csökken. 

Az ESI-FT-ICR tömegspektrometriával azonosított molekulák összetételbeli 

változásának vizsgálatára kidolgoztam egy olyan adatfeldolgozási módot, mely a 

heteroatomok alapján csoportosított komponens osztályok tagjait tovább csoportosítja a 

hidrogén hiányt kifejezı Z-érték szerint. A huminsav és fulvósav mintákban a mélység 

növekedésével egyrészt a kevesebb oxigén atomot tartalmazó molekulák komponens osztályai 

nagyobb relatív gyakorisággal vannak jelen. Másrészt az oxigén atomszámmal együtt változó 

Z-érték vártnál kevésbé negatív értéke arra utal, hogy a minták azonosított része kevésbé 

telítetlen, kevésbé aromás jellegővé válik. 

Továbbá a rendelkezésre álló közvetett tények alapján következtetést vontam le a 

humuszanyagok átlagos molekulatömeg változásáról a termálvíz mélységének függvényében. 

Egyrészt a humuszanyag koncentráció összes szerves szénhez, valamint a fulvósav tartalom 

huminsav tartalomhoz viszonyított csökkenése alapján arra következtettem, hogy a mélység 

növekedésével a humuszanyag tartalom kisebb szerves vegyületekké bomlik, illetve a 

fulvósav frakció molekulái nagyobb mértékben bomlanak, mint a huminsav frakciót alkotó 

molekulák (T1). Másrészt a 1H-NMR spektrumok és ESI-FT-ICR tömegspektrumok 

megjelenése, azaz a mélység növekedésével különösen a fulvósavak esetén élesebbé váló 

NMR csúcsok, valamint a tömegspektrumokon megjelenı kétszeres töltéső komponensek 

jelenlétére utaló csúcsok relatív intenzitásának csökkenése, továbbá a fluoreszcencia 
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gerjesztési és kisugárzási hullámhossz értékekben a mélység függvényében tapasztalt kék 

eltolódás alapján a humuszanyagok átlagos molekulatömeg csökkenésére tudtam 

következtetni. 

 

T6. A humuszanyagok elemanalízissel mért és az ESI-FT-ICR tömegspektrometriával 

meghatározott molekulaképletekbıl számított átlagos atomi arányainak különbözısége 

A humuszanyagok elemanalízissel mért és az elektroporlasztás során ionizálódó, majd 

tömegspektrometriával meghatározott molekulaképleteibıl számított átlagos atomi arányok 

eltérnek. Ugyanakkor az ESI-MS révén kapott atomi arányok termálvíz mélységétıl függı 

változása hasonló az elemanalízis alapján kapott atomi arányok változásához, azaz a 

mélységgel csökkenı O/C és növekvı H/C atomi arányt visszatükrözi, tehát az összetételbeli 

változások iránya ESI-MS-sel is tanulmányozható. 

 

T7. A termálvizekbıl XAD-8 gyanta használatával kinyert huminsavak és fulvósavak, 

valamint a termálvizek C18-SPE oszlopon megköthetı szerves anyag tartalmának ESI-FT-

ICR tömegspektrometriával meghatározott különbözısége 

A termálvizekbıl XAD-8 gyantával az IHSS ajánlás szerint kinyert, mőveletileg 

meghatározott huminsavak és fulvósavak, valamint a termálvizek C18-SPE oszlopon 

megköthetı szerves anyag tartalmának ESI-FT-ICR tömegspektrometriával meghatározott 

molekulaképleteibıl számított atomi arányok van Krevelen diagramon elfoglalt területei 

eltérnek. Noha mindkét állófázis a hidrofób anyagokat köti meg vizes oldatokból, a kinyerési 

eljárás is befolyásolja az azonosított szervesanyagok összetételét, jellemzıit. 
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