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A BHT-t mint antioxidánst különböző állati és növényi eredetű zsiradékok
hoz, ill. nagy zsírtartalmú anyagokhoz adagolják. Természetes, hogy a szakiro
dalomban a BHT meghatározásával foglalkozó közlemények is elsősorban a 
zsiradékokból történő meghatározásokat írják le. Az utóbbi években azonban — 
hazánkban is — mind nagyobb jelentőségűek a keveréktakarmányok és előkeve- 
rékek (premixek). Ezekben az anyagokban nem annyora a takarmány termé
szetes zsírtartalmának, hanem inkább a premix-szel adalékként kis mennyiség
ben hozzáadott hatóanyagoknak (pl. vitaminoknak) az oxidativ károsodástól 
való megőrzése a fontos. Ezért adagolnak keveréktakarmányokba, premixekbe 
antioxidánst, közöttük BHT-t. E takarmányok természetesen csak addig teljes 
értékűek, amíg hatóanyagaik el nem bomlottak, ill. — ami ezzel egyértelmű — 
amíg a hatóanyagok védelmére adagolt megfelelő mennyiségű antioxidáns jelen 
van. Ez magyarázza az antioxidáns tartalom meghatározásának jelentőségét a 
keveréktakarmányok ellenőrzésében.

A BHT, butilhidroxitoluol vagy Topanol, pontosabban 2,6-ditercier-butil-p- 
krezol összegképlete CI5H240, mólsúlya 220,36, olvadáspontja 69,2 C°. Színtelen 
enyhén aromás szagú kristály. Vízben, vizes alkáliákban nem oldódik, zsírban, 
szénhidrogénekben, alkoholban, acetonitrilben és más zsíroldószerekben viszont 
jó l oldódik. Fény, melegítés és levegőn való állás közben eléggé stabil. Oldataink 
abszorpciós maximumai a különböző oldószerekben 276 és 283 nm. Zsírokban 
100 pp. m., takarmányokban 100-250 p.p. m. koncentrációban alkalmazzák.

Bár a BHT fenolszármazék, a fenolokra jellemző kémiai tulajdonságokat az 
о és o' helyzetben levő két, nagy térigényű tercier-butil csoport m iatt nem mu
tatja. Minőségi kimutatását papír- vagy vékonyrétegkromatográfiás eljárással 
( 1) vagy- bonyolultabb előkészítést igénylő módszerrel -  dianisidin oldat hatá
sára fellépő színreakció kivitelezésével (2 ) ajánlják.

A BHT mennyiségének vizsgálatára nagyszámú meghatározási módszer 
ismeretes. Ezekről különböző összefoglaló művek (3, 4) adnak áttekintést. 
Szalkowski (3) szerint például a BHT-t tartalmazó mintát kloroformmal víz
fürdőn visszafolyó hűtővel ellátott edényben 5 percig forraljuk. Vákuumban 
történő szűrés és mosás után a kloroformos extraktumot vákuumban bepároljuk, 
a maradékot metanolban oldjuk. 50%-os vizes metanollal az oldat aliquot 
részét hígítjuk és dianisidin reagenst hozzáadva kloroformmal összerázzuk. A 
kloroformos fázis extinkciója 520 nm-es arányos a BHT-koncentrációval.
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A dianisidin (3,3’-dimetoxibenzidin) oldat készítése a következőképpen tö r
ténik: 250 mg dianisidint oldunk 50 cm3 vízmentes metanolban, hozzáadunk 
100 mg aktív szenet, összerázzuk és szűrjük. A szűredék 40 cm3-ét 60 cm3 1 n 
sósavval összekeverjük. A kémszert naponta készítjük és fénytől óvjuk.

Johnson módszere szerint 25 g olajat centrifugálásra is alkalmas választó
tölcsérbe mérünk. Szilárd zsírokat vízfürdőn felmelegítünk. Hozzáadunk 50 cm3 
acetonitrilt. A keveréket rázzuk, majd centrifugáljuk és a két fázist egymástól 
elkülönítjük. A kioldást még kétszer megismételjük. Az egyesített acetonitriles 
kivonathoz 200 cm3 2%-os NaCl oldatot adunk. Ezután az oldatot kétszer 
5 0 -5 0  cm3 n-pentánnal extraháljuk. A pentánokat vízmentes Na„SOá-tal 
szárítjuk. Ezután a pentánt vákuumban cca 2 cm3-ig elpárolgtatjuk és a mara
dékhoz 10 cm3 i-oktánt adunk. Ezt az oldatot folyadéktól mentes kromatofra- 
fáló oszlopra visszük. A 400x20 mm-es oszlop töltete Woelm típusú 3%-os 
látszólagos víztartalmú, savanyú AU03, amelynek tetejére 6 mm vízmentes 
Na2S04-ot rétegezőnk.

Az oszlopról lejövő aluátum első részletét újra felvisszük az oszlopra, s 
ezután annyi i-oktánt adunk még rá, hogy 50 cm3 eluátum jöjjön le. Az oldat 
extinkcióját 283 nm-en mérjük.

Kalibrációs görbe készítésénél úgy járunk el, hogy 2 5 -25  g eredeti gyapot- 
magolaj adagokhoz acetonitrilben feloldott különböző, de ismert mennyiségű 
BTH-t adagolunk. Ezekből az előzőekben leírt eljárással kibonjuk a BHT-t és 
elkészítjük a kalibrációs görbét.

Alicino és mtsai (5) a mintából heptánnal oldják k i az antioxidánsokat, 
majd az oldatot Florisil oszlopon tisztítják. A tisztíto tt oldat aliquot részéből 
az EMÉ-t 1 n HC1 fázisba átrázzák, majd lúggal történő semlegesüítés utá 
i-oktán fázisba viszik. Fluorometriásan mérik a koncentrációt 365 nm primer 
sugárral és 410-508 nm-es szűrővel.

Az 1 n HCl-es kirázásnál visszamaradt heptánból a BHT és BHA antioxi
dánsokat 70%-os etanollal nyerik ki. Az előbbi koncentrációját 283,5 vagy 277 
nm-en, az utóbbi koncentrációját 292 nm-en fotométerrel mérik.

Aczél és mtsai (6 ) a zsiradékokból lényegében Johnson módszere szerint 
vonták ki a BHT-t, de az acetonitriles -NaCl-oldatos fázisból a BHT-t ciklo- 
hexánba v itték át. Na2S04-os szárítás után ezt vákuumban 5 cm3-re párolták be, 
s A120 3 oszlop helyett egy 200+15 mm-es cellulóz töltetű oszlopra öntötték fel. 
Ezt további ciklohexánnal mosták át, s 100 cm3 eluátumból az oldat extinkcióját 
276 nm-en mérték.

Ez utóbbi meghatározás főleg abban tér el Johnson módszerétől, hogy a 
nehezen beszerezhető Woelm típusú A120 3 helyett cellulózt, n-pentán és i-oktán 
helyett ciklohexánt alkalmaz.
74. oldaltól FL.

E módosításokkal a vizsgálat bármely laboratórium által könnyebben és 
olcsóbban kivitelezhető.

Mindezek ismeretében takarmánykeverékek BHT-tartalmának meghatá
rozására e módszerek bármelyike alkalmasnak látszik azzal a módosítással, 
hogy első lépésként a keveréktakarmányból a zsiradékot (s ezzel együtt a BHT-t) 
acetonitrillel, extraháljuk.

Munkánk során egy ilyen előzetes extrakciót követően Johnson módszerével 
próbáltuk a keveréktakarmányok BHT-tartalmát meghatározni. Mivel Woelm 
típusú A1,03 nem állt rendelkezésünkre Brockman II. A l20 3-ot tettünk savassá 
úgy, hogy ezt 3 —4-szeres mennyiségű n HCl-ban szuszpendáltuk, majd néhány 
órai állás után háromszor, desztillált vízzel mostuk. 500 C°-on szárítottuk, majd 
a víztartalmát beállítottuk.

Az így elkészített savanyú A120 3 oszlop azonban nem felelt meg a célnak, a 
BHT-t visszatartotta és csak lassan engedte át, ami az eluátum jelentős felhí
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gulásához vezetett. Ezt követően a felsorolt irodalom ismeretében és azon tú l
menően is tébbféle oldószert és oszloptöltetet pórbáltunk ki, így i-oktánt, n- 
hexánt, ciklohexánt, n-pentátn, ill. az előzőekben ismertetett módon savanyított 
A l20 3-ot, neutrális Brockman I I .  A l20 3-ot, Kieselgurt (45 — 70 mesh), aktiv sze
net, valamint F loristilt (60 — 100 mesh).

Ezeken az oszlopokon egyrészt valamely előzőekben említett oldószerben 
oldott tiszta BHT-t, másrészt a keveréktakarmány adott oldószeres extraktumát 
v ittü k  fel az oszlopokra. A keveréktakarmány extraktumát semmilyen módon 
nem kezeltük, nem tisztíto ttuk, mert csak azt kívántuk tanulmányozni, hogy a 
takarmányból kioldott színanyagokat az oszlop megköti-e.

A BHT törzsoldatok esetében valamennyi oszlopnál azt tapasztaltuk, hogy 
az oszloptöltet a BHT-t visszatartja és az az oszlopról csak lassan eluál. 2 — 3 cm3 
törzsoldat felvitele esetén is 100-120: sőt esetenként még a 140 cm3 aluátum- 
ban is volt BHT. A BHT kimutatását fotométeres méréssel 276 vagy 283 nm-en 
végeztük.

A keveréktakarmány extraktumából a Kieselgur kivételével valamennyi 
oszloptöltet jól megkötötte a színezőanyagokat.

Egy következő lépésben az eddigieknél polárosabb oldószert, a benzolt 
próbáltuk k i Florisil oszlopon. Megállapítottuk, hogy a benzolban feloldott BHT 
a Florisil oszlop eluátumában közel olyan koncentrációban van jelen, mint ami
lyen koncentrációban fe lv ittük. Az oszlop tehát a BHT-t nem köti meg, szaka
szos oldószer-utántöltésnél visszaoldódás nem lép fel.

Keveréktakarmány benzolos extraktumából az oszlop a színanyagokat jól 
megköti, a BHT-t átengedi.

Mindezek előrebocsátása után premixek vagy keveréktakarmányok BHT- 
tartalmának meghatározását a következő módon végezzük: kb. 0,5 g premixet 
vagy 5 —10 g keveréktakarmányt Erlenmeyer lombikba pontosan bemérünk. 
E takarmányra ráöntünk 15 cm3 vagy ennél kevesebb a. lt. benzolt. A keveréket 
legalább 15 -20  percig hagyjuk állni, közben többször rázogatjuk.

Közben elkészítünk egy lb. 25 mm átmérőjű és 250 mm magasságú száraz 
Florisil oszlopot. (Az általunk használt Florisil 60 -100 mesh a Reanal cég áltál 
forgalomba hozott anyag volt. Semmilyen előkezelést nem igényel.) Az említett 
idő eltelte után a leülepedett takarmányról az oldószert a száraz Florisil oszlop 
tetejére öntjük. Az oszlop tetejét — a párolgás megakadályozása céljából — 
alumíniumfóliával fedjük le. Ezután a visszamaradt takarmányt még kétszer 
mossuk át 10— 15 cm3 benzollal. Az átmosás ideje 3 — 4 perc. Miután ezeket az 
oldatokat is külön-külön felöntöttük az oszlop tetejére, annyi beinzolt adunk az 
oszlopra, hogy a lejövő eluátum 50 cm3 legyen.

Az eluátumot rázással jól összekeverjük és extinkcióját 283 nm-en mérjük. 
A nullpont beállítására előzőleg Florisil oszlopon átengedett benzolt alkal
mazunk.

A kalibrációs diagram készítéséhez tiszta BHT-t mértünk be, amelyet 
ugyancsak Florisil oszlopon átengedett benzolban oldottunk, ill. ilyen benzollal 
hígítottunk. Az 1. ábrán látható kalibrációs diagramot tíz különböző koncent
rációjú oldat extinkcióértékének meghatározása útján készítettük. A lerajzolt 
egyenes egyenletét a legkisebb négyzetek módszerével számítottuk. Az X-re 
(koncentráció) és Y-ra (extinkció) megoldott egyenleteket, valamint a korrelá
ciós koefficiens értékét ugyancsak az ábrán tüntettük fel.

Az általunk kidolgozott módszer az eddigiekhez képest rendkívül egyszerű. 
A takarmányminta kézhezvételétől számított 35 — 45 perc múlva az eredmény 
már megadható. Gyorsasága m iatt gyártásközi ellenőrzésre is alkalmas. Egy 
meghatározáshoz csupán 25 g-nyi Flirisil és mintegy 70 cm3 benzol szükséges, 
tehát olcsó és kivitelezéséhez nincs sükség speciális edényzetre sem. A munka a 
legegyzerűbben felszerelt laboratóriumban is elvégezhető.
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A módszer megbízhatóságát egyrészt vékonyrétegkromatográfiás (Kieselgel 
G hordozó és n-hexán:ecetsav 85,3:14,7 arányú elegyre mint futtatószer, foszfor- 
molibdénsavas előhívás) módszerrel ellenőriztük, másrészt vizsgáltuk a törzsoldat 
és a takarmánykivonat extinkcióját előírt hullámhosszon (jelenleg 283 nm-en), 
valamint annak környezetében.

A mért adatokat, ill. a számított arányokat tartalmazza az 7. táblázat.

E xtin kc ió  arányok
7. táblázat

H ullám h ossz 
(nm )

103 iug 
cm 3 

konc.-ú 
törzsoldat 

ex tink- 
ciója

Keveréktakarm ányból 
izo lá lt B H T  extinkció Törzsoldat

a b C a b c

273 0,410 0,019 0,025 0,000 21,57 16,40 00
274 0,467 0,031 0,040 0,011 15,00 11,60 42,45
275 0,539 0,039 0,045 0,020 13,82 11,97 26,95
275,5 0,575 0,041 0,050 0,036 14,02 11,50 22,11
276 0,617 0,043 0,060 0,032 14,34 10,28 19,28
276,5 0,660 0,044 0,062 0,034 15,00 10,64 19,41
277 0,684 0,048 0,062 0,037 14,25 11,03 18,48
278 0,760 0,046 0,066 0,042 16,52 11,51 18,09
279 0,790 0,048 0,070 0,042 16,45 11,28 18,80
280 0,793 0,047 0,072 0,041 16,87 11,01 19,34
281 0,795 0,045 0,076 0,043 17,66 10,46 18,48
282 0,798 0,047 0,076 0,044 16,97 10,50 18,13
282,5 0,818 0,047 0,077 0,044 17,40 10,62 18,59
283 0,833 0,047 0,078 0,045 17,72 10,67 18,51
283,5 0,828 0,045 0,076 0,043 18,40 10,89 19,25
284 0,825 0,047 0,075 0,041 17,55 11,00 20,12
286 0,795 0,045 0,075 0,038 17,66 10,60 20,92
290 0,360 0,037 0,063 0,031 9,72 5,71 11,61
295 0,051 0,035 0,050 0,019 1,45 1,02 2,68

A táblázat első oszlopában a hullámhossz értékeket, a második oszlopban 
egy 103 (Ug/cm3 koncentrációjú törzsoldat, a harmadik, negyedik és ötödik osz
lopban pedig három különböző takarmány kivonatának extinkcióértékeit tün
tettük fel. A további három oszlop a törzsoldat és az egyes takarmánykivonatok 
extinkciójának arányszámát tartalmazza.

Az első takarmányra vonatkozó extinkciók aránya 278 és 286 nm között, 
míg a 2. és 3. takarmányra vonatkozó extinkciók aránya 276 és 286 nm között 
tekinthetők állandónak.

P rem ix és keverék taka rm ányok B H T ta rta lm a
2. táblázat

Takarm ány
jele

Bemérés
g

Eluens 
té rt. cm3 E xtinkc ió

B H T
mennyisége

P re m ix ................................. 0,5037 60 1,47 20,66 m g/g
Takarm ány a .................... 5,05 50 0,047 59,35 ppm

b .................... 5,00 50 0,078 96,52 ppm
c .................... 5,05 50 0,045 55,13 ppm
d .................... 5,20 50 0,068 82,62 ppm
e .................... 10,15 50 0,060 38,31 ppm
t ................... 5,01 50 0,040 51,19 ppm
g .................... 5,01 50 0,059 74,67 ppm
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E vizsgálatunkkal bizonyítottuk, hogy az adott hullámhosszon mérve a 
BHT meghatározás pontosságát semmiféle idegen anyag, amely az eluátumban 
még bizonyára jelen van, nem befolyásolta.

A 2. táblázatban egy premix és néhány keveréktakarmány fent leírt módon 
meghatározott BHT-tartalmát közöljük. Ezek a takarmányok a gyártástól szá
mítva legalább fél évig különböző körülmények között voltak tárolva.

A 3. táblázat a BHT visszanyerés mennyiségének megállapítására vonatkozó 
néhány vizsgálati eredményt tartalmaz. A meghatározásoknál úgy jártunk el, 
hogy a feltüntetett mennyiségű bemért keveréktakarmányhoz 500 — 500 pg, 
benzolban oldott BHT-t adtunk. A BHT kioldását és meghatározását ezekből a 
mintákból csak másnap végeztük el, amikorra a benzol már teljesen elpárolgott 
és a minták szárazak voltak.

3. táblázat

BH T visszanyerésére vonatkozó adatok

Takarm ány
jele

Bemérés
g

H ozzáadott
B H T

(ppm )

Eluens 
té rf. cm3 E xtin kc ió

B H T
m enny i

sége
(ppm )

Visszanyert
B H T

mennyiség
(ppm )

Takarm ány b 5,04 99,20 ppm 50 0,163 201,9 105,38 ppm
С 5,00 100,00 ppm 50 0,125 156,46 101,33 ppm

d 4,34 115,08 ppm 50 0,135 194,3 111,68 ppm
e 4,83 103,52 ppm 50 0,110 140,9 102,59 ppm

A mért kevés számú adatból nem célszerű visszanyerési százalékot számolni, 
de az adatok meggyőznek arról, hogy a keveréktakarmányban levő BHT teljes 
mennyisége kioldható.

E közleményben foglaltak alapján az általunk kidolgozott módszer keverék
takarmányok és egyéb hasonló anyagok BHT-tartalmának meghatározására 
ajánlható. Felhívjuk a figyelmet, , hogy esetenként ajánlatos a 283 nmközvetlen 
környezetében — legalább 2 — 3 pontban ellenőrizni a törzsoldat és az eluátum 
extinkciói arányainak állandóságát, mert előfordulhat, hogy a vizsgált anyag 
olyan komponenst tartalmaz, amely a meghatározást esetleg zavarja.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА (BHT)
В КОМБИКОРМАХ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Т. Рэкаши. и Ф. Ерши

Авторы ознакомляют простой и быстрый метод количественного опре
деления содержания бутилгидрокситолуола (ВНТ) в комбикормах. Комби
корм экстрагируется бензоллом, потом экстракт пропускается через колону 
наполненную Флорисил”  лом. Содержание ВНТ элюата определили фото
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метрически при длине волны 283 нм. Согласно прведенным исследовательским 
работам таким образом возможно определить все количество ВНТ содер
жащееся в комбикорме. Наличие примесей не мешает определению.

BESTIMMUNG VON BUTHYLHYDROXYTO LUO L HN MISCHFUTTERN 
MITTELS EINES PHOTOMETRISCHEN VERFAHRENS I.

T. Rékasi und F. Örsi

Es wird eine einfache und rasche Methode der quantitativen Bestimmung 
des Buthylhydroxytouol (BHT-)gehaltes von Fetten und Mischfuttern beschrie
ben. Das Mischfutter wird mit Benzol extrahiert, sodann das Extrakt durch 
eine mit Florisil gefüllte Säule geführt. Der BHT-Oehalt des Eluates wird phozo- 
metrisch bei 283 um bestimmt. Gemäss den Untersuchungen ist auf diese Weise 
die Gesamtmenge des im Mischfutter vorliegenden BHT nestimmbar. Die Be
stimmung wird durch die Anwesenheit von Fremdstoffen nicht gestört.

DETERMINATION OF BUTYL HYDROXYTOLUENE IN  M IXE D  FEEDS 
BY A PHOTOMETRIC METHOD I.

T. Rékasi and F. Örsi

A simple and quick quantitative method is presented for the determination 
of butyl hygroxytoluene (BHT) in fats and mixed feeds. The sample is extracted 
with benzene then the extracted allowed to pass theough a column packed with 
Florisil. The ВНТ-content of the eluate is determined by photometry at 283 nm. 
According to the obtained data, the total amount of BHT present in mixed 
feeds can be determined in this way. The presence of alien substances does not 
interfere with the determination.




