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1. BEVEZETÉS

A anyagok vagy energia ember által közvetlenül vagy közvetve környezetbe 
k-

nak. n fog-
lalja pl. a zajt, amely fizikai szennyezés. A termikus szennyezés egyik esete, mikor a folyó-
ba a ve befo-

kémiai szennyezés valamely kémiai vegyület környezetbe 
juttatása. Ez a vegyület lehet mesterséges és természetes. Mesterséges vegyület például a h

alkalmazott fluor-triklórmetán (FREON 1 az ózonburok károso-
dásáért a sztratoszférában. A természetes vegyületek esetén a problémát az okozza, hogy a 
koncentrációjuk meghaladja a természetes szintet. Például a szén-dioxid-koncentráció növe-

gya-
nitrátfelesleg eutrofizációt okoz. Minden vegyület toxikussá válik nagyobb koncentrációnál, 
így pl. a konyhasó is. A növények növekedéséhez kis koncentrációban szükséges tápelemek 
nagy koncentrációban a növény pusztulását okozzák. A vegyületek egészségkárosító hatásá-

szint alatt legyen, az e célra meghatározott maximális koncentrációértékek minden anyagra 

A környezeti forrásai
vek, gázgyárak, az ércbányászat, kohászat, vegyipar, elektronikus ipar, az általános városi és 
ipari források, a anya-
gok különös figy tartalmazza az , melyet 
az USA-ban, az Egyesült Királyságban és az EU-ban is rendeletben határoznak meg. Az el-

környezetre, illetve azon keresztül az 
egyéb védett értékekre, környezeti elemekre. Harminchárom vegyületet, vagy vegyületcsopor-
tot tartalmaz az EU vízpolitika területére vonatkozó 
anyagok listája, melyet az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelvében1 hatá-
roztak meg és a 230/2010 Kormányrendelet is alkalmaz2 (1.1. táblázat). Ezek között vannak 
vegyszerek, növényi proteintermékek, fémek, poliaromás szénhidrogének (PAH), amelyek 

ket lángmentesítésre 

pl. a bentazon, biszfenol-A, dikofol, etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA), szabad cianid, 
glifozát, mekoprop (MCPP), pézsmaxilén, perfluoroktán-szulfonsav (PFOS), quinoxifen (5,7-
dikloro-4-(p-fluorofenoxi)kinolin). A tagállamok szükség esetén folyamatosan vizsgálják a 
felszíni vízrendszerek üledékét és a biotát a b-

m-
határoztak 

1 é-
á-

Európai Unió Hivatalos Lapja, L 348., 2008. 12. 24., 84–97.
2 230/2010. (VIII.18.) Korm. Rendelet a vizek védelmével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról.
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meg, amelyeknél a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket a kibocsátá-
r-

vonatkozásában azonban ez nem lehetséges.

Sor-
szám

CAS szám V.a.
Sor-
szám

CAS szám V.a.

(1) 15972–60–8 Alaklór (21) 7439–97–6 Higany és vegyületei X

(2) 120–12–7 Antracén X (22) 91–20–3 Naftalin

(3) 1912–24–9 Atrazin (23) 7440–02–0 Nikkel és vegyületei

(4) 71–43–2 Benzol (24) 25154–52–3 Nonilfenol X

(5)
n. a. Brómozott difeniléter X 104–40–5 4-nonilfenol X

32534–81–9 Pentabróm-difeniléter (25) 1806–26–4 Oktilfenol

(6) 7440–43–9 Kadmium és vegyületei X 140–66–9
4-(1,1',3,3'-tetrametil-butil)-
fenol 

(7) 85535–84–8 Klóralkánok, C10–13 X (26) 608–93–5 Pentaklór-benzol X

(8) 470–90–6 Klórfenvinfosz (27) 87–86–5 Pentaklór-fenol

(9) 2921–88–2 Klórpirifosz (etilklórpirifosz) (28) n. a. Poliaromás szénhidrogének X

(10) 107–06–2 1,2-diklór-etán 50–32–8 Benzo(a)pirén X

(11) 75–09–2 Diklór-metán 205–99–2 Benzo(b)fluorantén X

(12) 117–81–7 Di(2-etilhexil)ftalát (DEHP) 191–24–2 Benzo(g,h,i)perilén X

(13) 330–54–1 Diuron 207–08–9 Benzo(k)fluorantén X

(14) 115–29–7 Endoszulfán X 193–39–5 Indeno(1,2,3-cd)pirén X

(15) 206–44–0 Fluoantén (29) 122–34–9 Simazin

(16) 118–74–1 Hexaklór-benzol X (30) n. a. Tributil-ón vegyületek X

(17) 87–68–3 Hexaklór-butadién X 36643–28–4 Tributil-ón-kation X

(18) 608–73–1 Hexaklór-ciklohexán X (31) 12002–48–1 Triklór-benzolok

(19) 34123–59–6 Izoproturon (32) 67–66–3 Triklór-metán (kloroform)

(20) 7439–92–1 Ólom és vegyületei (33) 1582–09–8 Trifluralin

1.1. táblázat: Az EU vízpolitika területére vonatkozó 1
Jelölések: CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service);

1.2. A kémiai analízis szükségessége

probléma felismerésénél. A szennyezés mértékének meghatározá-
sához u-
ló vegyületek koncentrációjának követése (monitorozás). Itt figyelembe kell venni, hogy a 

ny-
nyezési probléma megoldására irányuló folyamatok lehetnek technológiai vagy szociálisan 
orientált folyamatok. Technológiai folyamat például a füstgáz kénmentesítése a SO2-
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n-
tén nagy szerepe van a kémiai analízisnek. Végül a megoldások tesztelése is analitikai kémi-
ai monitorozással történik.

Az anyagok folyamatosan szállítódnak a környezet három szférája, az atmoszféra, a hidrosz-
féra és a litoszféra között. A vegyületek koncentrációja fázisátmenet, hígulás vagy újrakon-
centrálódás útján változik.

A források könnyen azono-
sítható és lokalizálható források (pl. ipari szennyvíz, szennyvíztisztító kifolyása). A diffúz 
források esetén nem lehet azonosítani a pontos kibocsátási helyet. A diszperzió (szétszóró-

illékony szerves vegyületeket az atmoszf

történik. Ezen anyagok koncentrációjának monitorozásához mind a gázfrakció, mind a szusz-
pendált szemcsés anyag ana t-

b-
– melyet évtizedeken keresztül elterjedten 

használtak – univerz v-

A toxikus fémek és bizonyos szerves vegyületek dúsulásra hajlamosak. Az organizmu-
centrá-

cióját a környezethez képest több nagyságrenddel megnöveljék (bioakkumuláció), pl. a toxi-

semleges szerves vegyületek közül általában a nehezen párolgó és nagy e-

a-
tóság. Minél nagyobb a vegyü-

annál nagyobb vízi környezetvédelmi problémát okoz. A nem oldott vagy kicsapódott szerves 
vegyületek adszorbeálódnak az üledékrészecskék felületén. Ezeket a szerves vegyületeket 

biomagnifikáció jelensége.

A környezeti problémákat okozó vegyületekkel toxikológiai vizsgálatokat végeznek (lásd 
Környezetkémia tankönyv, Toxikológia 
nagy dózisnak (akut vizsgálatok) teszik ki a kísérleti állatokat és vizsgálják azt a dózist, vagy 
koncentrációt, amely a tesztállatok adott százalékos pusztulását eredményezi. Az LD50 teszt 
esetén ez 50%-ot jelent. De lehet a vizsgált hatás a növekedés csökkenése, vagy a mutáció 

mus) vagy kisebb (antagoniz-
mus), mint az a különálló két komponens hatásából megjósolható. Emiatt a másodlagos kom-
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2. MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK AZ ANALITIKAI
KÉMIÁBAN

és specifitás, a mérési tartomány, linearitás, érzékenység, a kimutatási határ, a meghatározási 

2.1.1. Szelektivitás (Selectivity), specifitás (Specifity)

Egy módszer szelektivitása arra vonatkozik, hogy a módszer milyen mértékben képes adott 
alkotó meghatározására egyéb zavaró alkotók jelenlétében. A szelektivitás mértékének megál-

r-
avaró hatásokat. Azt a módszert, amely a 

meghatározandó alkotók egy csoportjára tökéletesen szelektív, specifikusnak nevezzük. 

2.1.2. Méréstartomány (Range)

A módszer méréstartomány
elemzésével, a válaszjel mérésével kell megállapítani, kijelölve azt a munkatartományt, 

r-
g-

resszióval számítjuk ki, általában a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával. A jó 

d alkalmazására 
van szükség.

2.1.3. Linearitás (Linearity)

linearitásán azt értjük, hogy a koncentráció és az analitikai jel közöt-
o-

mányban. A l z-

egyenest az alkotó koncentrációja függvényében. 

2.1.4. Érzékenység (Sensitivity)

Az érzékenység g-
határozva az érzékenység az analitikai válaszjel koncentráció szerinti deriváltja.

dc

dx
S

, (2.1.)

ahol x az analitikai jel és c a koncentráció.



17

© www.tankonyvtar.hu

2.1.5. Kimutatási határ (Limit of detection)

A kimutatási határ egy alkotó azon koncentrációja, amelyhez tartozó analitikai válaszjel 
értéke megegyezik a vakminta közepes válaszjelének és a vakminta válaszjel háromszoros 
tapasztalati szórásának (3 ) összegével. Ez a megfogalmazás arra az esetre vonatkozik, ha 
nem használunk vakérték-

2.1.6. Meghatározási határ (Limit of quantification)

A meghatározási határ az a legkisebb koncentráció, amely még elfogadható pontossággal és 

á-
rozási határ megadásakor fel kell tüntetni az ehhez elfogadott helyességi és precizitási köve-
telményt is.

(Rugedness) (Eszköz- és környezetállóság)

teljesítményére. A módszer ét úgy vizsgáljuk, hogy szándékosan változtatásokat 

2.1.8. Pontosság (Accuracy)

A módszer pontossága
közelisége.

hogy a mintához kémiai standard anyag ismert mennyiségét adjuk, és meghatározzuk az addí-

res vagy szisztematikus 

2.1.9. Precizitás (Precision)

A módszer precizitás s-
gálatok eredményei közötti eltérés mértéke, rendszerint a tapasztalati szórással kifejezve. Ér-
téke általában függ a komponens koncentrációjától, ezért ezt a koncentrációfüggést meg kell 

szá

(Repeatability)

A mérési eredmények meg ö-

onos 
án kapott eredmények közelsége.
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2.1.11. Reprodukálhatóság (Reproducibility)

A mérési eredmények reprodukálhatósága l-
tételek mellett (mérési elv, mérési mód á-
lati feltételek) megismételt mérései során kapott eredmények közelisége. Mennyiségileg kife-

2.1. ábra a pontosság és a 
reprodukálhatóság fogalmának megértését segíti.

2.1. ábra: A pontosság és a reprodukálhatóság fogalmának szemléltetése

2.2. Standardizáció és kalibráció

2.2.1. Kalibrációs módszer

végezzük a méréseket, ahol lineáris összefüggés van a meghatározandó kémiai elem (vagy 
vegyület) mintabeli koncentrációja (c) és a mért fizikai mennyiség (y), pl. intenzitás, abszor-
b

cbay , (2.2.)

ahol b a kalibráló egyenes meredeksége, az érzékenység és a a vakérték. A vizsgálandó alko-
tóra vonatkozó vakérték származhat a felhasznált vegysz

kalibráló egyenes megszerkesztéséhez megmérjük a vakmin-
tát, továbbá egy – l-
mazó – standardsor mintáit, és ábrázoljuk a á-

r-

esetben a kalibráló egyenes az origón halad át. Természetesen a kalibráló görbe megszerkesz-
tésénél a pontok nem feltétlenül esnek pontosan egy egyenesre, ilyenkor a legjobban illeszke-

l-
görbül, f
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A kalibráló egyenes megszerkesztéséhez a meghatározandó elemeket (vagy vegyületeket) 
a-

tos. A standardsor tagjait és a mintákat teljesen azonos körülmények között kell felvenni. A 
s-

sen. Bizonyos esetben fontos, hogy a vizsgált elem kémiai formája a standardban és a mintá-
ban megegyezzen k-

edény falán való adszorpció miatt, koncentrációnövekedés szennyezés következtében.)

Miután ábrázoltuk a kalibráló görbét, kiszámítjuk a korrelációs koefficienst (r), az alábbi 
összefüggés szerint, hogy eldöntsük, hogy a kalibráló görbe lineáris-e.1

i i
ii

i
ii

yycc

yycc

r
])([])([

)]()[(

22

(2.3.)

Ahol (c1, y1), (c2, y2), … (ci, yi) ok, a ci adatok átlagértéke c , és 

az yi adatoké pedig y

e-
lemb
négyzetek módszerével végezzük az egyenes illesztését az

i
i

i
ii

cc

yycc

b
2)(

)()(

(2.4.)

egyenlet segítségével.

A kalibráló egyenes így megállapított paraméterei segítségével az ismeretlen minta kon-
centrációja számítható. A kalibrációs módszer csak akkor használható, ha a minta és a kalibrá-
ló oldatsor fiziko-kémiai tulajdonságai hasonlóak.

2.2.2. Zavaró hatások

A valóságban a mintamátrixösszetétele eltérhet a standardokétól. Nagyon nehéz teljesíteni azt 

elemben különbözzön. A zavarás lehet additív vagy multiplikatív. Additív zavarásnál az ab-
szolút hiba mértéke azonos minden koncentráció esetén, míg a másik esetben a hiba arányos a 
koncentrációval.

A vak vagy additív zavarások esetén a meghatározandó elem koncentrációjától függet-
r-

dok vakértéké mintamátrix
elem színképvonalát, de a kalibráló oldatsorhoz nem adtuk hozzá ezt a zavaró elemet.

1 Vandecasteele, C., Block, C.B., Modern methods for trace element determination, Jonh Willey & Sons (1993) Chichester, 
England.
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A mátrix vagy multiplikatív zavarások a jellel arányosan változtatják annak nagyságát, 
pl., ha valamely zavaró komponens csak a mintában van jelen, a standardokban nem. Ilyen 

trixalkotók. 
A mátrix eltávolítására használható technikák gyakran megoldást jelentenek, akár az additív, 

módszer, a mátrixillesztéses (matrix matching) technika és a standard addíciós módszer al-
kalmazható.

A mátrixillesztéses módszer lényege, hogy igyekszünk biztosítani, hogy a standard olda-

iójának azonosságát jelenti, vagy pl. fémek mérése-
nagy tisztaságú fém bemérésével. Bonyolult 

vagy ismeretlen mátrix esetén nem lehetséges a tökéletes mátrixillesztés megvalósítása.

Ha standard 
addíciós módszer

d-
s standard oldatát.

A minta oldatára felírható:

0cbay . (2.5.)

A meghatározandó elem c1

)( 1011 ccbay . (2.6.)

A két egyenlet összevetése alapján:

)()(

)(

11
10 aayy

ay
cc

, (2.7.)

ahol y, illetve y1 az hígított mintaoldatra, illetve a standardoldattal addicionált oldatra mért jel, 
a, illetve a1 c1 a hozzáadott és co a hígított 
mintabeli koncentráció. A kalibrációs egyenes megszerkeszthe

elemkoncentráció (vagy vegyületkoncentráció) ellentettjénél metszi. A mintabeli koncentráció 

standard addíciós módszer csak akkor alkalmazható, ha lineáris összefüggés van a jel és a 
koncentráció között, az addíció során nem változik a kalibráló egyenes meredeksége, és lehe-
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3. MINTAVÉTEL, MINTA EK

3.1. Környezeti mintavétel

A mintavétel
á-

zandó közeg összetétele változhat, az elemzési feladat viszont ko
mintavétellel kapcsolatban a legfontosabb követelmény, hogy reprezentatív,
legyen a vizsgált térrészre, anyagra. Ennek egyik feltétele, hogy helyesen jelöljük ki a minta-
vétel helyét. A reprezentatív mintavétel környezeti mintavétel esetén rendkívül nehezen telje-

sokkal szennyeze j-

miatt, a folyókban pedig a csatlakozó kisebb vízfolyások és a lehetséges kémiai reakciók kö-
vetkeztében. A mintavétel célja

3.1.1. A mintavétel módja

A mintavétel módja függ a vizsgálat céljától, a minta öss
pontminták (vagy részminták), va-

átlagminta g-
a-

mélyfúrású kút vize) egyetlen ponton egy alkalommal történik. A sorozatminta egyszeri 
peri-

odikus mintavétel auto-

és számítógéppel vannak összekapcsolva. Mintavételnél mindig el kell 
kerülni azokat a al is számolni kell (pl. utak).

3.1.2. A mintavételi eszközök

hogy ne okozzon változást a minta összetételében. El kell kerülni, hogy a mintavételi eszköz 
t-

kell tárolni, hogy a meghatározandó komponens koncentrációja változatlan legyen az analízis 
megkezdéséig. Számolni kell vele, hogy a meghatározandó komponens esetleg illékony, 
bomlékony vagy reaktív más komponensekkel, esetleg kiválik az edény falán, vagy az edény 
anyagából vegyületek oldódnak be a n-

í-
tését, hogy az ne változtassa meg a vizsgálandó komponensek koncentrációját. A mintát álta
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re 4 C-on kell tárolni. Gyakran valamilyen vegyület hozzáadásával kon-
zerválják a mintát, pl. fémanalízishez savval tartósítják. A sav megválasztásánál figyelembe 

3.1.3. A mintavétel megtervezése

A mintavétel megtervezése során elkészül a mintavételi terv, amely tartalmazza a vizsgálat 

mintavételi módszereket, a mintatartósítás módját és az alkalmazni kívánt analitikai kémiai 
n-
a

nagyrészt a feltételezett kritikai út (az az útvonal, amelyen a legnagyobb 
o-

nens koncentrációja a kritikai csoportból vett mintában a megengedett tartományban van, ak-
kor a koncentráció a többi csoportban sem lesz nagyobb.

Az analitikai kémiai módszerekkel vizsgált minták folyadék, szilárd vagy gáz halmazállapo-
túak lehetnek.

Vízmintá
és nagy térfogatban van jelen. Emiatt a szokásos eljárások általában dúsításon alapulnak.

A szilárd minták vizsgálata történhet közvetlenül vagy oldatos módszerrel. Az analitikai 
szilárd minták közvetlen elemzésére, de a 

módszerek többsége oldatokat vizsgál. Oldatos elemzéshez az analízisre szánt szilárd mintát 
ivonják a mérni kívánt elemeket. Annak eldöntésé-

re, hogy oldatos vagy szilárd mintás mintabevitelt alkalmazzunk, a szilárd minták elemzése-
oldatos mintabevitel

á-

u-
tatási határ. A szilárdmintás bevitel

o-
mogenitása bizonytalan, hogy hasonló mintamátrix a hiteles mintánál nehezebben biztosítha-

gáz halmazállapotú mintabevi-
telre ket hidriddé, a higanyve-

z-
l-

.

módszerek közül az egyik legfontosabb az oldás. Legelterjed-
o-

láris oldószerben oldhatóak. A vízben nagyon rosszul oldódó („oldhatatlan”) hidrofób vegyü-
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kíséreljük meg: hideg, majd forró ionmentes víz, híg, majd egyre töményebb ásványi savak 
hidegen, majd melegítve, hígított nátrium-hidroxid hidegen, majd melegítve. Ha ilyen módon 
nem sikerült eredményt elérnünk, akkor a feltárási módszerek valamelyikét kell használnunk.

3.2.1.1. Ömlesztéses feltárás

Az ömlesztéses feltárást leggyak -oxidok és acélötvö-

–1000 o r-
zással, egy olyan 

nagy lesz a minta sótartalma, és számolni kell a párolgási veszteségekkel is. A Lewis-féle sav-
bázis elmélet fogalmait használva (a savak elektronpár donorok a bázisok pedig elektronpár 
akceptorok) a feltárási reakciók többsége sav-

, de a kísérleti paraméterek 
- i-

likátok, bauxit, metaónsav) feltárásához lúgos ömlesztéses, lúgos oxidációs ömlesztéses vagy 
lúgos redukciós ömlesztéses feltárást a -oxidok) 
feltárására a savas ömlesztéses feltárás használható. A feltáróedény anyaga a feltárószerrel 

szennyezve a mintát.

A feltárási módszerekkel részletesen foglalkoznak az analitikai kémiai könyvek, jelen 
tankönyvben helyhiány miatt csak röviden, táblázatos formában összefoglaljuk a feltárások 

-tartományokat (3.1. táblázat).

Feltárás típusa Reagens Tégely C

Lúgos ömlesztéses NaOH, KOH, Na2CO3 Pt, Ni, Fe, Ag 900–1000

Lúgos oxidációs ömlesztés
Na2CO3+Na2O2 (1+1)
Na2CO3+NaNO3 (3+2)

Ni, Fe 300–700

Lúgos redukciós ömlesztés
CaO+C (20:1)
K2CO3+S (5:3)

Porcelán 800–900

Savas ömlesztéses 
K2S2O7

ccH2SO4+Na2SO4

ccH2SO4+H2F2

Pt, kvarc, üveg 200–300

3.2.1.2. Szerves anyagok roncsolása

(Dry ashing)

-
a Schöniger-módszer. Az 

é a

ajd azt oxigéngáz-

á-
vozhatnak illékony vegyületek formájában.
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3.1. ábra: Schöniger-féle lombik

a-
mikrohullámú energia révén növelhetjük. A sav megválasztásá-

e-

maximális n-
tos. Leggyakrabban salétromsavat, sósavat, kénsavat, foszforsavat, hidrogén-fluoridot és hid-
rogén- A
feltáróedény szempontjából meg kell jegyezni, hogy annak anyaga nem reagálhat a reagens 
savval, pl. hidrogén-fluorid esetén nem használhatunk üvegedényt. Nyomanalitikai célokra 

tó. A 
Kjeldahl-módszer esetén a szerves vegyület feltárásához szintén tömény kénsavat használ-
nak, és ehhez kálium-szulfátot, réz-szulfátot adagolnak. A módszer hátránya, hogy nagy sótar-
talmú lesz a feltárt oldat. A nitrogéntartalom 
oldathoz nátrium- i-

3.2. ábrán a CHE-784 
típusú Kjeldahl feltáróegység látható.
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3.2. ábra: Kjeldahl-féle feltáróegység1 (Lotus Overseas & Marketing, Ambala, India)

a nyitott rendszer miatt felhasznált n i-
szünk be.

r-
ráspont-emelkedés biztosítja a kémiai reakciók gyorsabb lefutását, ezáltal csökkentve a feltá-

A hagyományos teflonbomba (3.3. ábra) u-
pakkal ellátott teflonbélés tartalmazza a 0,2–0,5 g mintát, mintegy 5–10 mL feltáró savval 
vagy saveleggyel. Hasadótárcsa biztosítja, hogy túlnyomás esetén a gázok eltávozhassanak a 
fe
kb. 170 oC.

3.3. ábra: Hagyományos feltáróbomba

3.2.2. Modern feltárási módszerek

e-

1 www.lotusoverseas.com
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(High pressure asher)

A nagynyomású feltáróval (3.4. ábra) 14 MPa maximális nyomásig 180–300 o e-

2-atmoszféra kialakítását a 

leg bemérik a mintát és a feltáró reagenst. A kvarc feltáróedényt PTFE tömítés és kvarc fedlap 
zárja le. A nitrogén gáznyomása mindig meghaladja a feltáróbombában kialakuló nyomást, 
ezúton biztosítva a bomba töké –3 óra között van. A bemért min-

emelésének. Biológiai minták feltárásánál 300 o á-
sához, 30 mL edénytérfogatnál max. 0,1 g, míg 70 mL-nél max. 0,2 g szenet tartalmazhat a 
bemért minta. 180 o Nagynyomá-

szervesanyag-tartalom esetén más lesz az oldat felületi feszültsége, és az atomspektroszkópiai 
berendezés mintabeviteli egységében kialakuló cseppméreteloszlás.

3.4. ábra: Nagynyomású kvarcbetétes feltáró berendezés felépítése

3.2.2.2. Mikrohullámú sugárzással támogatott feltárási módszerek

A mikrohullámú sugárzás 300 MHz–3 GHz közötti tartományú elektromágneses sugárzás. Az 
anyagok mikrohullámú sugárzással való kölcsönhatása függ a közeg dielektromos állandójá-

k-

elektromágneses sugárzás számára, de néhány száz oC-

oldatok, savelegyek) a mikrohullámú sugárzást jól abszorbeálják. A mikrohullámú sugárzás 

energiamegtakarítást jelent. A gyakorlatban a mikrohullámú feltáró berendezések két típusa 
(3.5.a. ábra) és a nyitott fókuszált mikrohullámú 

sugárzással támogatott feltáró (3.5.b. ábra).
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3.5. ábra: Mikrohullámú feltáró berendezés sematikus felépítése.

mikrohullámú feltáró berendezésben a lezárt 
feltáróbombákat forgótányérra (rotor) helyezik, és a magnetronból (2,45 GHz) a hullámveze-

á-
rohullámú su-

gárzás közel homogén mikrohullámú teret hoz létre, amely biztosítja a forgótányérra helyezett 

agy nyomáson történik a 

-növelésének 
az alkalmazott feltáróedényzettel 

teflonedényzettel bíró rendszerek 240 oC-
300 oC-

é-
g-

A nyitott fókuszált mikrohullámú sugárzással támogatott feltáró (3.5.b. ábra) atmoszféri-

feltár

) hoz-
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3.6. ábra: Milestone Ethos EZ mikrohullámú sugárzással támogatott feltáró berendezés
(Milestone S. r. l., Sorisole, Olaszország)2

A 3.6. ábrán a Milestone Ethos EZ típusú mikrohullámmal támogatott feltáró berendezés 
-

és nyomáskontrollal rendelkezik. Legáltalánosabban használják a közepes, illetve nagynyo-
mású feltáráshoz ajánlott 12, illetve 10 feltáróedényt tartalmazó szegmens típusú rotorokat. A 

s nyomáson hasz-
-

lehet dolgozni, 10 MPa alatt, maximum 8 bombával. Ultranyomelemzés-hez javasolható a 
legkisebb vakértéket és memóriaeffektust biztosító kvarcbombás rotor, 20 feltáróedénnyel. A
Milestone Ethos EZ készülék alkalmas nyitott feltáróedénnyel végzett feltárásra. Az erre a 
célra használható rotorba nyolc üveg- -külön 
adagolhatók a feltáró reagensek kontrollált mennyiségbe
mérik és külön veze

3.2.2.3. Szisztematikus hibák a feltárási módszereknél

l-

ció, az edényzet 

ny-
nyezést. Zárt feltárórendszerek al r-
ha (clean rooms)

- és a szuszpendáltrészecske-
mentes tiszta l g-

–5 µm-

2 http://milestonesci.com
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i-
s

aboratóriumban felállí-
tott víztisztító berendezéssel. A Millipore Milli-Q Integral készülékcsalád egyik tagja látható 
a 3.7. ábrán. A készülék csapvíz
laboratóriumi tisztaságú (ASTM szabvány szerint Type II. típusú) és ultratiszta (Type I. típu-
sú) vizet. Az a :
ozmózis membrán, az elektrodeionizációs modul, a 254 nm-es UV-lámpa, a 185 és 254 nm-es 
UV-sugárforrás, a Qua í-

, valamint polifoszfát és 
,

részecskék 99%-

nm-s fényt kibocsátó UV-lámpa elpusztítja a maradék baktériumokat. Az eddig ismertetett 
vizet tartályban tárolja a készü-

l-
lítására van igény, akkor a tartályból a Type II. tisztaságú vizet visszavezetik a készülékbe, és 
további tisztítási folyamatoknak vetik alá. UV-lámpával 185 és 254 nm-es hullámhosszon 
megvilágítva biztosítják a szerves molekulák oxidációját, a baktériumok elpusztítását és egy 
patronnal (Quantum töltet) eltávolítják a víz maradék ionjait és szerves szennyezéseit. Az 

igény szerint változtatható.

3.7. ábra: Millipore Milli-Q Integral víztisztító berendezés (Merck Kft., Budapest3)

politetrafluoretilén (PTFE), más néven teflonedényben tárolható. A tisztított savat nem célsze-
kvarcból vagy teflon-

ból (3.8. ábra) készülnek. A tisztítandó sav elpárologtatása az infravörös sugárzás abszorpció-
ján alapul. A

desztillátummal szállítódnának. 

ellenállás: 10– .
.

3 http://www.merck.hu
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ására alkalmas forráspont alatt
desztilláló berendezés sematikus felépítése

feladattól függ. Nyomelem-
g-

asználás 

berendezés feltáróedényzetének tisztítását tiszta tömény savakkal (általában salétromsav) le-
futtatott feltárási programmal végzik (mosóprogram).

Az edényzet tiszta savakkal (salétromsav, sósav) való kezelése során az adszorpciós je-
lenségek is visszaszorulnak. Az adszorpcióval, deszorpcióval kapcsolatos szisztematikus hi-
b -

Nyitott edényzettel végzett 
kloridot képez a higany(II), antimon(III) és arzén(III) ion. Nem oxidáló savakban végzett ol-

perklórsavas oldatból 150 C felett kromil-klorid formájában távozhat. 

3.2.3. Dúsítási és elválasztási módszerek

egyrészt minél kisebb kimuta-
a-

zását és fejlesztését teszi szükségessé. A dúsítás olyan koncentrációtartományig szükséges, 
ahol már megbízhatóan vizsgálhatók a meghatá
gyakran eltávolítják a mátrixelemeket, ami a mátrixeffektus csökkentésére alkalmas. A dúsí-

is eltávolíthatásra kerüljön, a visszanyerés hatásfoka közel 100% legyen, kicsi legyen a dúsí-
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kialakítására. A dúsítási módszerek általában folyadék-gáz, folyadék-folyadék, folyadék-
szilárd vagy szilárd-folyadék fázisváltozáson alapulnak.

3.2.3.1. Folyadék-gáz fázis átmenetek kémiai reakcióval

l-
tatása esetén az apoláris illékony elemformák a gáztérbe kerülnek. A kifúvatott elemformák 

kapilláris kolonnára vezetik. Közvetlenül felszabadíthatók például a tetraetilólom, 
tetrametilón, dimetilhigany.

Hidridképzés

A meghatározandó kémiai elemet stabil, illékony, kovalens hidridekké alakítják, a minta meg-
savanyított oldatát nátrium-borohidriddel rea z-

As, Sb, Se, Te, Sn, Bi, Pb, Ge.

Etilálás

Az etilálást Hg-, Pb-, Sn- és Se-formák illékonyabbá tételére nátrium-tetraetil-boráttal 
(NaB(C2H5)4

dött elemforma forráspontja kb. 20 C-kal nagyobb kell, hogy legyen, mint az extrahálószer 
forráspontja. A nukleofil szubsztituensnek különböznie kell az elemforma szerves 

3.2.3.2. Folyadék-folyadék extrakció

A meghatározandó vegyületek vizes mintákból való extrakciójára a legelterjedtebben alkal-
mazott módszer a folyadék-folyadék extrakció. A módszer lényege, hogy a minta megoszlik 

n-
asztéka áll ren-

delkezésre, és hogy nem igényel drága berendezést.

megoszlási állandó és a megoszlási arány írja le. Például, ha összerázunk egy A komponenst 
tartalmazó vizes fázist egy szerves fázissal, akkor a két fázis közötti megoszlás a Kd megosz-

aq

org
d A

A
K

(3.1.)

ahol Aorg, illetve Aaq az A komponens szerves, illetve vizes fázisbeli aktivitása.

Másként: a meghatározandó vegyület extrakciós százaléka (E)4:

aqaq VcVc

Vc
E

00

00

, (3.2.)

4 Majors, R. E., Extraction and the Distribution Ratio – Reply, LC GC-Mag. Separ. Sci., 15 (1997) 92.
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VK

VK
E

d

d

1 , (3.3.)

ahol c0 és caq a meghatározandó vegyület szerves és a vizes fázisbeli koncentrációja, V0 és 
Vaq a szerves és a vizes fázis térfogata és V a fázis-arány, V0/Vaq. V gyakorlati okokból 0,1 és 
10 között van, így 99%-nál nagyobb visszanyerés eléréséhez, egy lépéses folyadék-folyadék 
extrakció esetén, Kd 10-nél nagyobb kell legyen. Általában két vagy három ismételt 
extrakcióra van szükség friss oldószerrel a kvantitatív visszanyeréshez.

Az extrahált vegyület mennyisége az extrakciós lépés többszöri ismétlése esetén:

n

d VK
E

1

1
1

, (3.4.)

ahol n az extrakciók száma.

A megoszlási hányados (D) a vizsgált komponens koncentrációaránya a szerves és a vizes 
fázisban, valamennyi kémiai formát beleszámítva.

}{

}{

aqc

orgc
D

, (3.5.)

ahol illetve az A vegyület összkoncentrációja az összes kémiai formát figye-
lembe véve.

Az extrakció sze
megválasztásától. Általában kis polaritású, nagy szelektivitású oldószereket használnak, szer-
ves oldószerként elterjedt pl. a diklór-metán, kloroform, etil-acetát, toluol. Mikor vizes és 
szerves oldószerpárt használnak, a hidrofil komponensek a vizes fázisba, a hidrofóbok pedig a 
szerves fázisba kerülnek nagyobb arányban. A meghatározáshoz alkalmazandó 
elválasztástechnikai módszer is befolyásolja, hogy a vizes vagy a szerves fázisból célsz

mintát, mert akkor a minta egy szilárd fázisú extrakciós dúsítási lépés után közvetlenül injek-
tálható az oszlopra. Ha a további vizsgálati lépés gázkromatográfia lesz, akkor a szerves fá-

folyadék-folyadék extrakció során a tisztítás és a dúsítás egyszerre történik.

reagensekkel. Például a 

javasolt pH savas típusú anyagok esetén pK–2, míg bázikus anyagokra pK+2. Az ionizálódó 
k hidrofób komplexekké alakíthatók, 

ü-
let oldhatósága (kisózás).

Az oldószeres extrakció lehet szakaszos vagy folytonos. Szakaszos oldószeres extrakció 
(3.9. ábra) esetén a két fázist összerázzák rázótölcsérben, és kialakul a megoszlási egyensúly. 



33

© www.tankonyvtar.hu

3.9. ábra: Folyadék-folyadék extrakció rázótölcsérrel

Például analizálandó vízminta esetén a szakaszos extrakció elvégzése úgy történik, hogy 
-jú mintát kétliteres rázótölcsérben összeráznak 60 mL szerves oldó-

szerrel, pl. diklór-metánnal. Lezárják, és intenzíven rázzák 1–2 percig kézzel vagy rázógép-
ideig (pl. 10 percig) hagyják állni, leengedik a 

szerves oldószert lombikba, és friss szerves oldószeradaggal megismételik a kirázatást. Kö-
rülbelül háromszor végzik el a kirázatást, és az egyesített szerves extraktumokat betöményítik.

Ha nagyon lassan áll be az extrakciós egyensúly a kis Kd, vagy nagy térfogatú minta mi-
att, továbbá emulzióképzésre hajlamos minták esetében folyamatos folyadék-folyadék 
extrakciót alkalmaznak. Ilyen esetben a friss szerves oldószert felforralják, hagyják lecsa-
pódni és átszivárogni a mintán. A folyamatos folyadék-folyadék extrakciónál különbséget kell 

Az extrakciók órákat vesznek igénybe, de kb. 105- ául 
extrakciós készülékbe, amely speciális desztilláló készülék, 1 L beállított pH-jú mintához 
300–500 mL szerves oldószert, pl. diklór- –24 órát. 

tható.

a folyadék- e-
s-

ert kell használni, amelynek a szeny-

A fémionok vizes oldatból kelátként vagy iona s-
ba. -dietil-ditiokarbamát (DDTC), míg 
extraháló szerves oldószer lehet a kloroform, diizobutil-keton, izobutil-metil- e-
let speciális szilárd fázisú oszlopokkal
A legtöbb másodfajú fém nyomnyi mennyiségeinek extrakciójára alkalmas.

Fémorganikus vegyületekhez a folyadék-folyadék extrakció közvetlenül alkalmazható 
gált elemforma átalakítás nélkül extrahálható 

-
ón NaCl-dal telített vizes oldatból 1/20 térfogatnyi hexánba extrahálható 100% hatásfokkal. A 
kifejezetten kovalens -ón, tributil-ón, metilhigany) polá-
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(pl. monobutil-ón) viszont nem extrahálhatók 100%-osan átalakítás nélkül. Ezen vegyületeket 
apoláris kovalens vegyületté kell alakítani. Például dietil-ditiokarbamáttal alakítják át a szer-
ves Pb-, Sn-, Hg-formákat (pH=6–9), míg az ionos alkilólom formák átalakítására tetrametil-
ditiokarbamátot használnak. Az extrahálószer mindkét esetben hexán. 

A folyadék- el kell párologtatni az oldószert. A legáltalá-
nosabban használt módszer a rotációs vákuum bepárlás (3.10. ábra). Az oldószert csökken-

3.10. ábra: Eyela N-1001S-W típusú rotációs vákuum bepárló készülék
(Eyela, Tokio, Japán)5

A Kuderna-Danish6 elpárologtató (3.11. ábra) nem illékony komponenseket tartalmazó 
oldatok/extraktumok töményítésére kifejlesztett speciális eszköz. Az 500 mL-es mintatartó 
lombik két végéhez csiszolattal illesztenek egy Snyder-oszlopot, valamint egy 10 mL-es csö-

–

–20 ºC-kal nagyobb, mint a szerves oldószer forráspontja. A minta-

k egy része lekondenzál és visszafolyik. A visszafolyó 
oldószer beöblíti az esetleg a mintatartó falára tapadt komponenseket, a minta így veszteség 

-
leválasztóval és –20 perc alatt 1–3 mL-re tö-
ményíti a mintát. Nagy hátránya, hogy az oldószer túlhevülések miatt mintaveszteség léphet fel.

5 http://www.eyelaworld.com
6 Karasek, F. W., Clement, R. E., Sweetman, J. A., Preconcentration for Trace Analysis of Organic Compounds, Anal. 
Chem., 53 (1981) 1050–1058.



35

© www.tankonyvtar.hu

3.11. ábra: Kuderna-Danish elpárologtató

A TurboVap 500 mintabepárló7 gyors, kíméletes, oldószer eltávolításra alkalmas. 

alkalmaznak. A minta az edény alján koncentrálódik. A minta szárazra párlódását optikai 
szenzor akadályozza me

-ig történik. Két mintahely van, maximum 500 mL 
mintatérfogattal.

3.2.3.3. Folyadék-szilárd fázisátmenetek 

3.2.3.3.1. Szilárd fázisú extrakció (SPE)

A szilárd fázisú extrakció azt jelenti, hogy egy folyadék vagy gáz halmazállapotú mintát 
érintkezésbe hoznak egy szilárd fázissal (állófázis) vagy szorbenssel, és a meghatározandó 
vegyület szelektíven adszorbeálódik annak felületére.8 A szilárd fázist ezután szeparálják az 
old x-
komponenseket. Végül egy oldószer eleggyel (eluenssel) szelektíven deszorbeálják a megha-
tározandó komponenst. agot az 

sta-
tikus szorpciónak nevezzük. Nyomelemek vizsgálatánál az analízis történhet szilárdpróbá-

7 http://www.jasco.hu/termek-flash5.html
8 Moors, M., Massart, D. L., McDowall, R. D., Analyte Isolation by Soild-Phase Extraction (SPE) on Silica-Bounded Phases 
– Classification and Recommended Practices, Pure Appl. Chem., 66 (1994) 277–304.
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san is, pl. röntgenfluoreszcens spektrometriás vagy neutronaktivációs analízissel, vagy ron-
csolás után atomabszorpcióval vagy atomemissziós módszerekkel.

állófázisok 20– é-
felületi 

szilanolcsoportjaihoz funkciós csoportok vannak kötve, amelyek módosítják a visszatartó 
képességet. A felület beborítása a funkciós csoportokkal nem mindig teljes, a nem reagált 
szilanolcsoportok szabadon maradnak. Ezek a poláris, savas csoportok sokkal összetettebbé 

továbbreagáltatják a maradék szilanolcsoportokat rövid szénláncú alkilcsoporttal (end-
capping). Használhatunk még a szilikagélen kívül más szorbenseket: fluoriszilt, alumínium-
oxidot és térhálós polimereket.

makropórusos szemcsék. A normál fázisú szorbens lehet módosítatlan szilikagél (Si-OH), 
vagy más poláris funkciós csoportokkal, pl. ciano-propil (Si-CH2-CH2-CH2-CN), diol- (Si-
CH2-CH2-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-OH) vagy aminocsoportokkal rendelkezik. A fordított 
fázisú töltetnek szilikagélen vagy szintetikus vázon, apoláris funkciós csoportjai vannak, mint 
pl. oktadecil [Si-(CH2)17-CH3], oktil [Si-(CH2)7-CH3], és metil [Si-CH3]. A normál fázisú 
töltetes oszlopok a poláris komponensek (pl. fenol), a fordított fázisú töltetek az apoláris ve-
gyületek (pl. policiklikus aromás szénhidrogének) megkötésére használhatók. Az ioncser
szorbensek -CH2-
CH2-CH2-N+-(CH3)3 -CH2-CH2-CH2-C6H4-SO3

-)
há i-
rol és divinilbenzol kopolimerje, amelyeket vizes szuszpenzióban reagáltatnak egymással. 
Ezután kémiai reakciókkal viszik fel a funkciós csoportokat a polimermátrixra. A negatív töl-

speciális gyanták, mint például a , amel t-

kémiai elemek elválasztására. Az Eichrom Technologies9 Re resin gyantája ritkaföldfémek 
extrakciós kromatográfiájára szolgál, amely 1 M oktil(fenil)-N,N-diizobutil-karbamoil-metil-
foszfin-oxidot (CMPO) tartalmaz (3.12. ábra) tributil-foszfátban (TBP) egy inert metakrilát 
polimervázon. Alkalmas ritkaföldfémek csoportos elválasztására.

3.12. ábra: Az oktil(fenil)-N,N-diizobutil-karbamoil-metil-foszfin-oxid (CMPO) szerkezete

A stroncium elválasztásához kísérletezték ki az Sr-SpecTM

majd ólomra a Pb-SpecTM 10gyantát. Mindkét gyanta hatóanyaga a 3.13. ábrán bemutatott 
koronaéter, mely szelektíven megköti a stronciumot és az 

ólmot.

9 http://www.eichrom.com
10 Horwitz, E. P., Dietz, M. L., Rhoads, S., Felinto, C., Gale, N. H., Houngton, J., A Lead Selective Extraction Chromatographic
Resin and its Application to the Isolation of Lead from Geological Samples, Anal. Chim. Acta, 292 (1194) 263–273.



37

© www.tankonyvtar.hu

3.13. ábra: Az Sr-SpecTM és Pb-SpecTM gyanta hatóanyaga 

A Pb-SpecTM gyanta ugyanazt a koronaétert tartalmazza, mint az Sr-SpecTM gyanta, csak 

-SpecTM gyantaoszlopot 1 M HNO3-mal kondicionálják, 
1M HNO3-as közegben viszik fel a mintát, majd 1 M HNO3-mal és ezután 0,1 M HNO3-val 
mossák. Az ólom eluciója történhet 0,05 M (NH4)2C2O4 oldattal. Az Eichrom speciális nik-
kelgyantája a hagyományos dimetil-glioximos (DMG) csapadékképzéses kémiai reakción 
alapul. A nikkelgyanta DMG-ot tartalmaz a polimetakrilát gyanta pórusain belül. A nikkel-
DMG csapadék (3.14. ábra) a gyantában marad, így könnyen eltávolítható a mintaoldatból. A 
felvitel 8–9-es pH-jú ammónium-citrát oldatból történik, a mosófolyadék ezzel azonos össze-

–3 M salétromsavban oldják, illetve 
eluálják. 

3.14. ábra: A Ni-dimetil-

A szintetikus adszorbensek oldhatatlan, háromdimenziós, térhálós, makropórusos poli-
merek. Ezek nem mindig rendelkeznek funkciós csoporttal, sokféle pórusméretben kaphatók, 
nagy fajlagos felületük miatt képesek sokféle szerves vegyületet adszorbeálni van der Waals-

ó-
szerekkel, savakkal és bázisokkal. A pH-t úgy kell szabályozni, hogy felvitelkor ne 

formába kell hozni a mintát. Ezért lehetséges, hogy savakkal és bázisokkal egyaránt elvégez-
proteinek elválasztásá j-
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3.15. ábra: Szilárd fázisú extrakciós oszlop

A szilárd fázisú szorbenst általában kis polipropilén (esetleg üveg- vagy teflon-) csövekbe 
töltik, amelyek kis folyadékkromatográfiás oszlopokra emlékeztetnek. Az SPE oszlop (3.15. 
ábra) -es pó-

-, vagy rozsdamentesacél-szita közt tartalmazza a célnak megfele-
-

é-
miailag ellenálló, megfele m-
lási sebességgel felvisszük a mintaoldatot a kis oszlopra. A szorbens helyes megválasztásával 

mintabeli anyagokat.

–10 µm-es szorbens részecskéket finom teflonszálakkal össze-

A e-
3.16. ábrán látható 
üvegkád légmente-

sen záró, kémiailag ellenálló (teflon-) tetején vannak kiképezve a kis csatlakozók, melyekre 
az oszlopok rányomhatók. Az üvegkád belsejében van egy szintén inert anyagból készült áll-

vákuumpumpa csatlakoztatható az 
-külön állít-

ható az átáramlás sebessége szelep segítségével. Létezik hasonló állvány az SPE korongok 
részére is. Lényeges különbség az SPE oszlopok és korongok között, hogy a korong esetén a 

és így rosszabb a visszanyerés a rövidebb szorbens-

3.16. ábra: Állvány szilárd fázisú extrakcióhoz 
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1. nedvesítés és kondicionálás, 2. felvitel, 3. mosás, 4. elució

A 3.17. ábrán n-
taoldatéhoz hasonló oldószert vagy puffert vezetve át a tölteten.11

azért van szükség, mert a töltet kezdetben általában száraz, a felülethez kötött alkilláncok nem 
a szokásos térszerkezetben vannak a szilikagél vázon. Ebben a lépésben tehát a felülethez 
kötött lánco
kontaktus a szorbens és a minta között. A második lépésben viszik fel az analizálandó oldatot 
a kis oszlopra, a vákuumállványt (3.16. ábra) használva. A szorbens körültekin z-

az oszlopon. A valóságban viszont általában a hozzá hasonló tulajdonságú vegyületekkel 

közben a meghatározandó komponens maradjon az oszlopon, ezért különösen nagy gondot 
ó-
l-

datmennyiséggel sikerül leoldani a komponenst az oszlopról, akkor megfe

oldószerek kisebb térfogatban tudják leoldani a mintát az elució során, mint a kisebb 
s-

-alkohol < acetonitril < aceton < 
etil-acetát < etil-éter < tetrahidrofurán < diklórmetán < kloroform < toluol < izooktán < he-
xán. Normál fázisú töltet esetén a sorrend éppen fordított. Fordított fázisú töltet esetén az al-
kalmazható oldószerek a leggyengébbek: a víz, a metanol, izopropil-alkohol és az acetonitril. 

-ja és a o-
ö-

11 http://www.biotage.com/DynPage.aspx
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aktív helyek 
számát nem szabad túllépni, mert akkor bekövetkezik a minta áttörése. Vagyis figyelembe 
kell venni az SPE oszlop vagy korong kapacitását. A túl nagy átszívási sebesség nem biztosít-

-szorbens kölcsönhatásra, ezért nem céls
3–10 mL/perc, korong esetén a 10–100 mL/perc áramlási sebességet. A cél az, hogy a SPE 
során minél jobb hatásfokkal történjen a meghatározandó vegyület kinyerése, miközben a 
minta többi alkotója eltávolításra kerül.

A móds
dés veszélye, könnyen automatizálható.

A szilárd fázisú extrakció automatizálására off-line mód-
szer, amikor számítógép-vezérelt berendezéssel programozottan elvégzik az eddig ismertetett 

kromatografálható. Az autom
on-line SPE12 esetén az 

z-
lopkapcsolásnak is szokták nevezni. Egy kis hatékonyságú szorbenssel végeznek 

komponens szétválasztására és meghatározására. A szorbens nedvesítésére és kondicionálásá-
r

elució következik, a nagynyomású szelep elforgatásával az eluenst áramol t-
oszlopon, és ráöblítik a mintát a HPLC oszlopra. Amíg az analitikai elválasztás történik, addig 

3.2.3.3.2. Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME)

A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) (3.18. ábra) során a dúsítás kromatográfiás 
szorbenssel bevont mikroszálon megy végbe a komponens szorpciója következtében, folya-

á-
rás lényege a 3.7. összefüggés, mely 

szerint a szorbenssel bevont kvarcszálon adszorbeálódott meghatározandó komponens meny-
nyisége egyenesen arányos a mintabeli koncentrációjával.

12102 / VVKVcVKn , (3.7.)

ahol n a meghatározandó komponens szilárd fázison adszorbeálódott móljainak száma, K a
megoszlási koefficiens a szilárd fázis és a vizes fázis között, c0 a komponens eredeti koncent-
rációja a mintában, V1 a vizes fázis és V2 a szilárd fázis térfogata. Mivel az adszorpció egyen-
súlyi folyamat, az extrak
szükség.

Ha V1

02 cVKN , (3.8.)

12 http://www.spark.nl
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A 3.8. összefüggés szerint a módszer terepi vizsgálatra is alkalmas, például természetes 
vizekben végzett kémiai analízisre.

r-

bevonatú és vastagságú mikroszálak külön a-
nikailag ellenállóak, és 300 C-on is használhatóak. A leggyakrabban használt állófázis az 

-sziloxán) (PDMS), melyet számos apoláris vegyület, pl. benzol, 
toluol és xilol (BTEX) e
vegyületekhez (peszticidekhez és fenolokhoz) is javasolják a poliakrilát szorbenst. A 3.18.
ábrán látható módon a szilárd fázisú mikroextrakciós eszköz13 kb. 1 cm hosszú ömlesztett 

s-
a-

visszahúzott szálat, a folyadék vagy gáz halmazállapotú mintát tartalmazó mintatartó edénybe 
helyezik, és beeresztik a szorbenst a mintába a szelepzár l

(3.19.a. ábra).
(headspace) merül (3.19.b. ábra). Az is lehetséges, hogy az SPME szálat 

membrán választja el a mintaoldattól (3.19.c. ábra). s-
e-

tet el kell távolítani (deszorpció) a szálról, és bejuttatni az elválasztásra és meghatározásra 

vagy szerves oldószeres leoldással nyerik vissza a további analízishez. A deszorpcióhoz szük-
séges z-

„betöltés” pozícióba állítják. A szálat ezután behelyezik a deszorpciós kamrába a szelepzár 
leengedésével. A kétrészes poli(éter-éter-keton) (PEEK) egységet azután lezárják, majd az 

í-
tott oldószerek áthaladnak a deszorpciós kamrán, miközben a szálon adszorbeálódott vegyüle-
tek deszorbeálódnak, és a mozgófázissal az analitikai oszlopra kerülnek, mely szeparálja a 
minta komponenseit.

3.18. ábra: Szilárd fázisú mikroextrakciós eszköz sematikus felépítése

13 Lord, H., Pawliszyn, J., Evolution of solid-phase microextraction technology, J. Chromatogr. A, 885 (2000) 153–193.
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3.19. ábra: Szilárd fázisú mikroextrakció a.) folyadékmintából,

yanúgy adszorbeálja 
z-

teség is lehetséges. A legjobb megoldás az automata berendezés használata. Fontos, hogy mi-
deszorpciós lépést a szennyezések eltávolítá-

sa érdekében. A módszerrel gyakorlatilag teljesen szeparálják a meghatározandó komponenst 
a mintamátrixtól, ezért a mátrix zavaró hatásával a továbbiakban nem kell számolni. A mód-

iztosít a szerves vegyületek extrakciójára. Ultranyomnyi 
mennyiségek meghatározására alkalmas nagy dúsítási faktora miatt.

A (Stir Bar Sorptive Extraction – SBSE) szintén oldószermentes 
eljárás, mint az SPME. Felhasználásával tovább javítható a szilárd fázisú extrakcióval nyom-

g-
poli(dimetil-sziloxán) (PDMS) réte-

(3.20.a. ábra) meghatározott ideig kevertették a mintaoldatot, majd termikus deszorpciót kö-
-tömegspektrométer rendszerbe vezették a

l-
dották a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás méréshez. 

megoszlási hányados arányos az oktanol-víz megoszlási hányadossal (Ko/v); az elméleti visz-
14

Relméleti = mPDMS/m0 , (3. 9.)

ahol o/v és mPDMS a PDMS- m0 az eredetileg jelen 
a víz térfogatának és a PDMS fázis térfogatának az aránya. 

15, 16 az új technika a Head-
space Sorptive Extraction (HSSE) elnevezést kapta. A HSSE technikánál a mintavétel stati-

14 Sandra, P., Tienpont, B., Vercamenn, J., Tredoux, A., Sandra, T., David, F., Stir bar Sorptive Extraction Applied to the 
Determination of Dicarboximide Fungicides in Wine, J. Chromatogr. A, 928 (2001) 117–126.
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kus módban történik, úgy hogy felfüggesztik a PDMS SBSE eszközt a folyadékkal egyen-
-

line összekötve a GC-vel vagy GC–MS rendszerrel az analízishez. 

3.20. ábra: K t
b.) kétfázisú SBSE eszköz

módszernek az utóbbi évekig, hogy csak PDMS szorbenst alkalmaztak, amely közepes és 
nagy illékonyságú, valamint közepes és nagy termostabilitású komponensek vizsgálatát 
te
deszorpcióhoz, ha HPLC-vel végezték a mérést. 

Jelenleg a kis illékonyságú komponensek meghatározásánál folyadékdeszorpciót, majd 
HPLC technikát alkalmaznak. Általában pol b-
ban metanolt, acetont, és etil-acetátot használnak, fontos követelmény, hogy a választott oldó-
szer ne oldja a PDMS-t.

A közepes és nagy polaritású vegyületekre négy megoldást javasolnak: megváltoztatják 
a vegyület polaritását és illékonyságát származékképzéssel, vagy megváltoztatják az eredeti 

PDMS polaritását vagy helyettesítik a PDMS-t hasonló tulajdonságú, poláris polimer 
szorbenssel. A származékképzéssel módosítják a vegyület polaritását, megnövelve a PDMS-

acetátokká17, 18 alakítha-
tók; az aminokat etil-karbamátokká19 alakítják; a savakat etil-kloroformáttal az 
etilészterré;20, 21; és a szerves fémvegyületeket (Sn, Hg) nátrium-tetraetil-

15 Bicchi, C., Cordero, C., Iori, C., Rubiolo, P., Sandra, P., Headspace Sorptive Extraction (HSSE) in the Headspace 
Analysis of Aromatic and Medical Plants, J. High Resolut. Chromatogr., 23 (2000) 539–546.; 
16 Tienpont, B., David, F., Bicchi, C., Sandra, P., Evaluation of Sorptive Enrichment for the Analysis of Phtalates in Air 
Samples, J. Microcolumn Separations, 12 (2000) 194-203.
17 Itoh, N., Tao, H., Ibusuki, T., Optimization of Aqueus Acetylation for Determination of Hydroxy Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons in Water by Stir Bar Sorptive Extraction and Thermal Desorption Gas Chromatography-Mass Spectrometry, 
Anal. Chim. Acta, 535 (2005) 243–250. 
18 Kawaguchi, M., Ito, R., Sakui, N., Okanouchi, N., Saito, K., Nakazawa, H., Dual Derivatisation Stir Bar Sorptive 
Extraction- Thermal Desorption Gas Chromatography-Mass Spectrometry for Determination of 17 Beta-Estradiol in Water 
Sample, J. Chromatogr. A, 1105 (2006) 140-147. 
19 Kataoka, H., Derivatization Reactions for the Determination of Amines by Gas Chromatography and Their Applications
in Environmental Analysis, J. Chromatogr. A, 733 (1996) 19–34. 
20 Tienpont, B., David, F., Desmet, K., Sandra, P., Stir Bar Sorptive Extraction-Thermal Desorption-Capillary GC-MS
Applied to Biological Fluids, Anal. Bioanal. Chem., 373 (2002) 46–55.
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etilszármazé-kokká22 23 vagy nátrium-tetra(n-
alakítják a természetes etil-higany24 vegyületek speciációjához.

multi SBSE25 módszer), majd mindegyik komponens 

ónvegyületek, apoláris hormon-
hatású vegyületek (EDCs) és gyógyszerek meghatározására ppt szinten.26

Szekvenciális SBSE é-
nek optimálására. Nyolcvan peszticid meghatározásához27 az SBSE megkötés két k a-

á-

nátrium-klorid) helyezték bele ugyanabba a mintarészletbe. Az extrakció után a két kever
pálcát ugyanabban az üveg deszorpciós egységben helyezték el, egyszerre végezték a de-

-
k adszorpciója (log KO/W>4,0), míg 

a log KO/W<4,0 esetben a másodikon. 

Sikeres próbálkozások történtek az SBSE eszköz polaritásának növelésére és a PDMS 
szorpciós tulajdonságainak javítására. A kétfázisú SBSE eszköz (3.20.b. ábra)28 kifejleszté-
séhez két va p-
ciós és adszorpciós) dúsítási képességeit kombinálták. Az 1–

A m f-
e-
s-

n
B (Supelco, Bellefonte, Pennsylvania), Tenax GC (Buchem BV, Apeldoorn, The 
Netherlands), a biszfenol-PDMS kopolimer, és Carbopack 5% Carbowax tartalommal 
(Supelco).29 A PDMS adszorpciós képessége úgy is javítható, hogy oldószerrel módosítják a 

21 Husek, P., Chloroformates in Gas Chromatography as General Purpose Derivatizing Agents, J. Chromatogr. B, 717
(1998) 57-91.
22 Prieto, A., Zuloaga, O., Usobiaga, A., Etxebarria, N., Fernandez, L. A., Marcic, C., de Diego, A., Simultaneous Speciation 
of Metylmercury and Butiltin Species in Environmental Samples by Headspace-Stir bar Sorptive Extraction-Thermal 
Desorption-Gas Chromatography-Mass Spectrometry, J. Chromatogr. A, 1185 (2008) 130–138.
23 Devos, C., Vliegen, M., Willaert, B., David, F., Moens, L., Sandra, P., Automated headspace-Solid-Phase Micro 
Extraction – Retention Time Locked-Isotope Dilution Gas Chromatography – Mass Spectrometry fot the Analysis of 
Organotin Compounds in Water and Sediment Samples, J. Chromatogr. A, 1079 (2005) 408-414. 
24 Ito, R., Kawaguchi, M., Sakui, N., Honda, H., Okanouchi, N., Saito, K., Nakazawa, H., Mercury Speciation and Analysis 
in Drinking Water by Stir Bar Sorptive Extraction with in Situ Propyl Derivatisation and Thermal Desorption-Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry, J. Chromatogr. A, 1209 (2008) 267–270.
25 Kawaguchi, M., Ishii, Y., Sakui, N., Okanouchi, N., Ito, R., Inoue, K., Saito, K., Nakazawa, H., Stir Bar Sorptive 
Extraction with in Situ Derivatization and Thermal Desorption-Gas Chromatography-Mass Spectrometry int he Multi-Shot 
Mode for Determination of Estrogens in River Water Samples, J. Chromatogr. A, 1049 (2004) 1–8.
26 Van Hoeck, E., Canale, F., Cordero, C., Compernolle, S., Bicchi, C., Sandra, P., Multiresidue Screening of Endocrine-
Disrupting Chemicals and Pharmaceuticals in aqueus samples by Multi-Stir Bar Sorptive EXtraction-Single Desorption-
Capillary Gas Chromatography/Mass Spectrometry, Anal. Bioanal. Chem., 393 (2009) 907–919.
27 Ochiai, N., Sasamoto, K., Kanda, H., Pfannkoch, E., Sequential Stir Bar Sorptive Extraction for Uniform Enrichment of 
Trace Amounts of Organic Pollutants in Water Samples, J. Chromatogr. A, 1200 (2008) 72–79.
28 Bicchi, C., Cordero, C., Liberto, E., Rubiolo, P., Sgorbini, B. David, F., Sandra, P., Dual Phase Twisters: A New Approch 
to Headspace Sorptive Extraction and Stir Bar Sorptive Extraction, J. Chromatog. A, 1094 (2005) 9–16. 
29 Bicchi, C., Cordero, C., Liberto, E., Sgorbini, B., David, F., Sandra, P., Rubiolo, P., Influence of Polydimethylsiloxane 
Outer Coating and Packing Material on Analyte Recovery in Dual-Phase Headspace Sorptive Extraction, J. Chromatog. A,
1164 (2007) 33–39. 
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át 
tartalmazó oldószer HPLC vagy GC analízisre kerül. Ez a módszer alkalmazásra kerül 26 
peszticid meghatározására ppb koncentrációtartományban30 acetonitril módosítóval GC-MS 
technikával. Van Hoeck31 és munkatársai szilikonmembrán szorptív extrakciót (SMSE), és 
etil-acetát PDMS módosítót használtak atrazin és három metabolitjának meghatározására 
vízmintában, 1–10 ppt tartományban GC-MS-l. 

Új, általánosan használható, poláris szorbens 
bevonataként még nem áll rendelkezésre. Eddig csak bizonyos anyagfajtákhoz találtak megfe-

-ok meghatározásához oktil-metakrilát és etilén-dimetakrilát 
kopolimerizációjával32 g-
határozására polivinil-piridine-etilén-dimetakrilátot33 használtak. Poliuretán hab bevonat al-
kalmas atrazin, 2,3,4,5-tetraklórfenol és fluorén,34 herbicidek35 és gyógyszermaradványok36

extrakciójára.

3.2.4. Szilárd-folyadék fázisátmenetek

3.2.4.1. A szuperkritikus fluid extrakció

a kritikus nyomásnál nagyobb nyomással nyomják össze, az anyag homogén marad, fluid 
állapot - ny a szén-
dioxid fázisdiagramján látható (3.21. ábra).

30 Jánská, M., Lehotay, S. J., Mastovska, K., Hajšlová, J., Alon, T., Amirav, A., A Simple and Inexpensive „Solvent in 
Silicone Tube Extraction” Approach and its Evaluation int he Gas Chromatographic Analysis of Pesticides in Fruits and 
Vegetables, J. Sep. Sci., 29 (2006) 66–80. 
31 Van Hoeck, E., David, F., Sandra, P., Stir Bar Sorptive Extraction for the Determination of Pyrethroids in Water Samples – A
Comparison between Thermal Desorption in a Dedicated Thermal Desorber, in a Split, J. Chromatogr. A, 1157 (2007) 1–9.
32 Huang, X., Yuan, D., Preparation of Stir Bar for Sorptive Extraction Based on Monolithic Material, J. Chromatogr. A, 
1154 (2007) 152–157.
33 Huang, X., Qiu, N. N. Yuan, D., Direct Enrichment of Phenpols in Lakke and Sea Water by Stir bar Sorptive Extraction 
Based on Poly(vinylpyridine-ethylene dimethacrylate) Monolithic Material and Liquid Chromatographic Analysis, J. 
Chromatogr. A, 1194 (2008) 134–138.
34 Neng, N. R., Pinto, M. L., Pires, J., Marcos, P. M., Nogueira, J. M. F., Development, Optimisation and Application of 
Polyurethane Foams as New Polymeric Phases for Stir Bar Sorptive Extraction, J. Chromatogr. A, 1171 (2007) 8–14. 
35 Portugal, F. C. M., Pinto, M. L., Nogueira, J. M. F., Optimization of Polyurethane Foams fo Enhanced Stir Bar Sorptive 
Extraction of Triazinic Herbicides in Water Matrices, Talanta, 77 (2008) 765–773.
36 Silva, A. R. M., Portugal, F. C. M., Nogueira, J. M. F., Advances in Stir Bar Sorptive Extraction for the Determination of 
Acidic Pharmaceuticals in Environmental Water Matrices. Comparison between Polyurethane and Polydimethylxiloxane 
Polymeric Phases, J. Chromatogr. A, 1209 (2009) 10–16.
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3.21. ábra: A szén-dioxid fázisdiagramja

A szuperkritikus fluidum fizikai tulajdonságai a tiszta folyadék és gáz tulajdonságai kö-
ázokhoz hasonló a 

viszkozitásuk és a kompresszibilitásuk, ugyanakkor jobban diffundálnak, mint a folyadékok. 

nyomás változtatásával. A szuperkritikus fluid állapotú anyagok nagyon jó oldószerek. A 
u-

perkritikus extrakció számos normál állapotban gáz, illetve folyékony halmazállapotú anyag-
gal megvalósítható. Az általánosan használt szuperkritikus oldószerek a szén-dioxid, 
dinitrogén-oxid, etilén, propilén, propán, n-pentán, etanol, ammónia és víz. Az extrakció kö-

ü-
3.2. táblázat tartalmazza.

Vegyület Tc, K pc, MPa , g/mL

ammónia 405,6 11,25 0,24

benzol 562,1 4,83 0,30

szén-dioxid 304,2 7,29 0,47

etán 305,5 4,82 0,20

etanol 516,6 6,30 0,28

metán 190,6 4,58 0,16

propán 370,3 4,19 0,22

kloroform 299,3 4,79 0,62

víz 647,3 21,83 0,32

c),
nyomása (pc )
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A hagyományos extrakció oldószer-kiválasztásának általános szempontjai itt is érvénye-
sek 

Például a szén-
oldani, nem lép reakcióba a kezelt anyaggal, ala-

r-
o-

irányba való változtatására. Az apoláris szén- l-
dódnak, ezért í-

etanol). A 3.22. ábrán egy szuperkritikus fluid extrakciós berendezés (SFE) sematikus felépí-
tése látható.

3.22. ábra: Szuperkritikus fluid extrakciós berendezés

A szuperkritikus fluid extrakciós (SFE) berendezés tartalmaz egy tárolóedényt a nagy 
tisztaságú szén-dioxid számára és egyet a szerves módosító tárolására, két pumpát, kemencét 

Az extrahálan-
dó vegyülette
keresztül jut a szeparátorba, ahol az oldott anyag és az oldószer elválik egymástól. A tiszta 
szén- Üledékminták gyors és automatizálható speciáció 

- és üledékminták PCB tartalmá-
nak, aeroszolok, szálló porok PAH tartalmának extrakciójához. Sajnos az extrakció hatásfoka 
még sok elemformára nem teljes.

3.2.4.2. Soxhlet extrakció

A Soxhlet extrakciót szilárd minták szervesanyag-tartalmának kivonására használják. Soxhlet 
extrakciónál az extrahálandó mintát elhelyezik a porózus falú mintatartóba (3.23. ábra). A

dnak és rá-
folynak a mintára. A meleg oldószer az anyag egy részét kioldja, az oldószer feltölti a közle-

újra 
sfokkal átkerül a gömblombikba.
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3.23. ábra: Soxhlet extrakció

n poláris oldószerekbe extrahálhatók. A mikro-
e-

tétele az extrakció során ne változzék meg, a szén-fém kötés érintetlen marad. A talajból, üle-

a-
genst használunk (pl. tetrametil-ammónium-hidroxid). Jól fókuszált, kis energiájú mikrohul-
lámú teret célszer 3.24. ábrán a Milestone cég Ethos EX típusú mikrohullámú 

3.6. ábrán bemutatott mik-
rohullámú sugárzással támogatott feltáróhoz hasonlóan, többféle rotor választható. Az ábrán a
készülékben látható a közepes vagy nagy nyomású rotor, melyben 12, illetve 10 zárt edény 

es, és nagy tér-
fogatú, 6 bombát tartalmazó rotor.

(Milestone S. r. l., Sorisole, Olaszország)37

37 http://milestonesci.com
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4. ATOMSPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK

Az atomspektroszkópia a környezeti analitikában alkalmazott analitikai kémiai módszerek 

röntgen, ultraibolya és látható hullámhossztartományában hozunk létre emissziós vagy ab-

Az elektromágneses spektrum tartományait hullámhosszal ( ), vagy frekvenciával ( ) jel-
lemezhetjük (4.1. ábra).

4.1. ábra: Az elektromágneses spektrum tartományai

A hullámhossz ( ) és frekvencia ( ) közötti összefüggést a 4.1. egyenlet adja meg. 

c

, (4.1.)

ahol c a fénysebesség, értéke 3,00×108 ms-1.

A foton energiája az Einstein-féle ekvivalencia elv alapján a 4.2. összefüggéssel jelle-

hE , (4.2.)

ahol h a Planck-féle állandó, melynek értéke 6,626×10–34 Js.

a-
gasabb energiájú szintre kerül (gerjesztett állapot – 4.2. ábra). Amennyiben a gerjesztés foto-
nok elnyelése révén valósult meg, akkor ezt a folyamatot abszorpciónak nevezzük. Mivel a 
gerjesztett állapot instabil, az elektron alacsonyabb energiaállapotba tér vissza kb. 10–8 s után, 

emisszió je-
lensége. Mind az abszorpció, mind az emisszió egy adott elem energiaszintjei által meghatá-
rozott hullámhossznál következik be.
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4.2. ábra: A színképvonalak keletkezése

Az atomspektroszkópiai módszereket a környezeti analitikában elterjedten használják 
elemanalízisre, kémiai elemek koncentrációjának meghatározására. e-
tekben az atomemissziós (AES), atomabszorpciós (AAS) és atomfluoreszcens spektromet-
riás (AFS) módszereket tárgyaljuk. Az AES, AAS és AFS elemanalitikai módszerek közös 
vonása, hogy ún. amelyeknél a kondenzált állapotú mintákat (szilárd, 

z-
kisülésben) szabad atomokból á-

á-
sa (d<5 µm), a cseppek deszolvatálása, a cseppek száraz maradékának elpárologtatása, és vé-
gül a molek á-
zisbeli elemkoncentráció egyenesen arányos a kondenzáltfázisbeli elemkoncentrációval. Ideá-

n a 
í-

vonalas színképet sugároznak ki.

Az atomemissziós spektrometria (AES) esetén a termikusan gerjesztett atomok által 
spontán kibocsátott fény intenzitását mérjük Az 
atomabszorpciós spektrometriás (AAS) módszernél az alapállapotú atomokat a vizsgálandó 

amely részben a-
ladt fénysugár intenzitásarányának logaritmusa (abszorbancia) használatos. Az atom-
fluoreszcens 
hullámhossz
alapján következtetünk az elemkoncentrációra.

4.1. Az atomszínkép keletkezése

t-
kezett atomok termikusan vagy nagy energiájú részecskékkel – k-
kal – l-
vett energiát 10–8 s- a köz-
ben, vagyis foton keletkezése mellett visszatérnek az alapállapotba vagy alacsonyabb energiá-
jú állapotba (emissziós színképvonal keletkezése). Az egyes elemek energiaszint-
diagrammja segítségével azonosítható, hogy a színképvonalak mely energiaszintek közötti 
átmeneteknek felelnek meg. A 4.3. ábrán a nátrium energiaszint-diagrammját szemléltetjük.
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4.3. ábra: A nátrium energiaszint-diagrammja

A színképvonalak színképvonal-sorozat
színképvonal-sorozatba 

södnek, míg végül elérik az ún. szériahatárt. Egy színképvonal-sorozaton belül mindig az a 
vonal a legin

a-
szintje (alapvonal). Az abszorpciós és emissziós színképvonalak azonos hullámhossznál je-
lentkeznek, mivel az átmenetek ugyanazon energiaszintek között történnek.

A emissziós spektrumok a színképvonalakon kívül tartalmaznak sávokat és folytonos 
spektrumot is. A sávos színkép A
molekulák gyakran kétatomosak. Számolni kell például az OH-gyökök, és szerves oldószer 
felhasználása esetén, a C2-gyökök zavaró hatásával. Annak érdekében, hogy el tudjuk különí-
teni ezeket a molekuláris specieszeket az atomoktól, nagy felbontású spektrométereket kell 
használni. Folytonos spektrumot bocsát ki az izzó szilárd test, de folytonos sugárzás kelet-
kezik rekombináció esetén is. Például rekombinációs sugárzást okoz a plazmákban, mikor 
elektronok és ionok kölcsönhatása révén semleges atomok keletkeznek, és egyide l-

ö-
velve a háttérintenzitást.



52 4. Atomspektroszkópiai módszerek

www.tankonyvtar.hu ©

4.1.1.1. Atomemisszió

A színképvonal-intenzitás függ az alap vagy alsó (p) (q) energiaállapot relatív popu-

)/exp(// kTEggNN pqpq , (4.3.)

ahol Nq, illetve Np az atomok száma a gerjesztett, illetve alap- vagy alacsonyabb állapotban, 
gq, illetve gp az energiaszin z-
tett), illetve alsó (alap) energiaszintekre, E ü-
lönbsége, k a Boltzmann-állandó (8,314 J K-1mol-1) és T

A spontán emisszióra felírható: 

pqpqp NAdN
, (4.4.)

ahol Aqp az Einstein-
q p átmenet hányszor következik be másodpercenként. Aqp reciproka a gerjesztési szint élet-
tartamának felel meg ( q). 8 s-1 nagyság-

–8 s. 

pqpqpqpqpqp NAhdNhI
, (4.5.)

ahol h a Planck-féle állandó, melynek értéke 6,626×10–34 Js.

Az abszolút vonalintenzitás értéke 

4

d
hNAI qppqpabs

[Jcm-2sr-1s-1], (4.6.)

ahol d a fényforrás mélysége az észlelés irányában és 1/4 a teljes térszög reciproka egység-
sugarú gömb esetén. A térszög a megvilágított gömbfelületnek és a gömbsugár négyzetének 
aránya, amelynek egysége a szterradián (sr). Az analitikai spektroszkópiában az elméleti in-

Emissziós színképelemzésnél számolni kell az önabszorpció jelenségével, ami azt jelenti, 
s-

lehet az olyan ionvonalak önabszorpciója is, amelynek alsó szintje az ion alapállapota. A 
meghatározandó elem koncentrációjával növekszik az önabszorpció mértéke, emiatt a kon-
centráció tengely felé hajló intenzitás-koncentráció összefüggés lesz érvényes.
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4.1.1.2. Atomabszorpció

Az atomabszorpciós módszernél a mintát az atomizáló rendszerbe juttatva atomokat állítunk 

fényabszorpcióból következtetünk 

összefüggéssel definiálunk: 

I

I
A 0lg

, (4.7.)

ahol I0 a megvilágító és I az áteresztett fény intenzitása. 

Az abszorbancia lineáris összefüggésben van az abszorpciós átmenet alacsonyabb ener-

összefüggés szerint:

ppqA nLfKA 2

, (4.8.)

ahol L az abszorpciós úthossz, np az a
atomok koncentrációja, a hullámhossz, KA és fpq

–
Beer-összefüggés, mely szerint az abszorbancia egyenesen arányos a fényút hosszával és a 
mért elem mintabeli koncentrációjával. 

LcA , (4.9.)

ahol az c a mért elem mintabeli koncentrációja, és L a fényút hossza.

4.1.1.3. Atomfluoreszcencia

Az atomfluoreszcens módszernél az atomforrást fényforrással megvilágítjuk, és mérjük a flu-
oreszcens fény intenzitását. Itt nem tárgyalt alapfeltételek érvényesülése mellett is csak a kis 
koncentrációk tartományában adódik lineáris összefüggés az analitikai jel és a forrásban érvé-

fény intenzitása a 4.10. összefüggés szerint:

ppqF
A

FF nILfKI 04 , (4.10.)

ahol F az emittált fluoreszcens fényenergia és az abszorbeált fényenergia aránya, A az a 
térszög, amelyben a fluoreszcenciás fény gerjesztése végbemegy, KF bizonyos fizikai állan-
dókon kívül mind az emissziós spektrum, mind az abszorpciós spektrum vonalszélességi ada-
tait tartalmazó faktor, fpq L az atomforrás mélysége az ész-
lelés irányában, Io a megvilágító fény intenzitása, nF

koncentrációja.
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4.1.2. Színképvonalak kiszélesedése

mhossz-
különbség. A színképvonalak szélességét egyrészt a spektrométer optikai sajátságai és para-
méterei (instrumentális szélesség, kb. 10–20 pm) másrészt, a többnyire nagyságrendileg ki-

-felhasadás (együtt fizikai szélesség) határozzák 
meg.

4.1.2.1. Természetes kiszélesedés

A természetes kiszélesedés á-
nak következménye (10–8 s). A Heisenberg-féle bizonytalansági elv felhasználásával számol-
va a természetes

pq
N c

11
)2/( 2

0

, (4.11.)

ahol 0 az emissziós színképvonal hullámhossza, c a fénysebesség, q és p

szintek élettartama.

egy nagyságrenddel nagyobbak, ami egyéb kiszélesedési effektusokkal, mint például a Dopp-
ler-effektussal és a nyomás kiszélesedéssel magyarázható.

4.1.2.2. Doppler-effektus

A Doppler-kiszélesedés
A mozgó fényforrás által emittált fotonok hullámhossza megváltozik a fényforrás sebességé-
vel arányosan, ha a fényforrás a detektor irányában, illetve ellentétes irányban mozog. Az 

Doppler-kiszélesedés

M

TR

cD

22 0

, (4.12.)

ahol 0 az emissziós vagy abszorpciós színképvonal hullámhossza, c a fénysebesség (3×108

ms-1) és R az univerzális gázállandó (8,314 JK-1mol-1), T M a relatív atom-
tömeg. 

4.1.2.3. Nyomáskiszélesedés

A nyomáskiszélesedés (Lorentz-féle kiszélesedés) oka a sugárzó vagy abszorbeáló atomok 
ütközése más atomokkal vagy ionokkal a lángban, plazmában vagy üregkatód sugárforrásban. 
Ezek az ütközések kis változásokat okoznak az alapállapot energiaszintjében, és ennek követ-
keztében a színképvonal hullámhosszában is. A kiszélesedés arányos a forrásban uralkodó 
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4.1.2.4. Stark-kiszélesedés

A Stark-effektus az atomok J szintjeinek
Elektromos fényforrá

4.1.3. Háttérszínképek

4.1.3.1. Emissziós háttérszínképek

A színképvonalak a színképháttérre szuperponált módon jelennek meg, mely háttér lehet foly-

Folytonos fényt izzó szilárd vagy cseppfolyós anyagok bocsátanak ki, melyeknek spekt-
-féle sugárzási törvény). A szénhidro-

NO, C2 á-
strukturált háttérként 

zavarják az atomoktól származó színképvonalakat. Az oxigén- és nitrogéntartalmú molekulák 

szikrakisüléssel vagy lézerekkel keltett plazmákban. Az OH-sá -AES tech-
nikánál vizes oldatok porlasztásos bevitele esetén is. 

elektronkontinuum, melynek legnagyobb része 
az elektronok és ionok (pl. Ar+) rekombinációs sugárzásától származik. Ebben az esetben az 

a-
különbség foton alakjában sugárzódik ki. A rekombinációs sugárzás intenzitása az elektron-
koncentráció négyzetével arányos. Az elektronkontinuum fékezési su-
gárzás,
energiakülönbség fotonok formájában kisugárzódik.

4.1.3.2. Abszorpciós háttérszínképek

Grafitkemencés atomabszorpciós módszernél (GF- nta mátrixkompo-
-

-halogenidek háttérzavarása, 
amely e molekulák disszociációs kontinuumától származik. E folyamatnál az abszorbeált fo-
ton energiája a molekula disszociációját okozza egyetlen lépésben.

-olvadék részecskék által okozott 
fényszóródás, a háttérzavarás egyik formája látszólagos abszorpciós jelként észlelhet
szintén a GF-
fény hullámhosszával, akkor Rayleigh-szóródásról beszélünk, amikor is a fényszórás a ré-
szecsketérfogat növekedésével négyzetesen növekszik, és a hullámhossz negyedik hatványá-
val csökken.

(j) a mellékkvantumszámnak (l) és a spinkvantumszámnak (s) az összege.
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rendszerek

Mindhárom esetben (emisszió, abszorpció, fluoreszcencia mérése) szükség van fényfelbontó 
egységre,
a fényfelbontó egység lehet egy , mo-
nokromátorral, vagy polikromátor
rés
Cherny-Turner monokromátor (4.4. ábra) k-

. A belép

vetít. Az optikai rács által eltérített sugárnyalábot a másik homorú tükör, a kamaratükör egye-
sszú sávot, úgy hogy kizárja az összes 

ai rács elforgatásával. Szekvens

viszont alacsony. A polikromátorral (4.5. ábra) m-
hosszon lehet mérni, vagyis szimultán o-

tor esetén az említett elemeket az ún. Rowland-körön kell el-
helyezni, amelynek a sugara a homorú rács sugarának fele.

4.4.ábra: A Cherny-Turner monokromátor felépítése
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4.3. Az atomspektroszkópiai berendezésekben alkalmazott detektorok

Detektorként az ultraibolya és látható tartományban leggyakrabban fotoelektron-sokszorozó
csövet alkalmaznak (4.6. ábra). é-

speciális bevo-
nattal van ellátva (BeO, GaP vagy CsSb), mely számos elektront bocsát ki, ha nagy energiájú 

újabb elektront váltanak ki. Ez az elektronsokszorozó lép
egyre magasabb potenciálú dinódák sorozatán, valóságos elektronlavinát létrehozva: í-
tés elérheti a 108 értéket, míg végül eljut az anódra. A keletkez t-
séges. 

4.6. ábra: A fotoelektron-

fotodióda detektorok. A fotodi-
- -

2-réteggel. Az elektromos áram fordítva van rákapcsolva (a p-réteg 
a negatív pólus), hogy ne folyjon áram. A diffúz p-tartományok határozzák meg a csatlako-
zást és optikailag aktív felületet. Egy fotonnak el kell érnie az aktív felületet, ahhoz hogy 
áram fol o-

eli infravö-

üvegszáloptikával juttatják el a detektorhoz. Sok kis fotodiódát lehet összekapcsolni lineáris 
vagy kétdimenziós elrendezésbe, és mindegyik dióda folyam
128–4096 tagú lineáris diódasoros detektorok, ezek mérete lehet 13×2,5 µm. Mindegyik dió-

dióda megvilágításakor a töltés egy része kiáramlik a kondenzátorból. Miután megtörtént a 

kondenzátorokat. A diódasoros detektorok nagyon jó stabilitással rendelkeznek.

4.4. Az atomspektroszkópiában alkalmazott kiértékelési módszerek

mennyiségi meghatározására használják. A mennyiségi elemzés alapját az adott hullámhosz-
szon mért analitikai jel és a koncentráció közötti összefüggés adja meg, amely a tárgyalt mód-
szereknél nem abszolút, ezért kísérletileg kell meghatározni. Használható a 2.2. alfejezetben
(18. oldal) részletesen tárgyalt ha a minták és 
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t-
rációjú kalibráló oldatok mérésével elkészítjük az analitikai jel-koncentráció függvényt, a 
kalibráló görbét,
biztosítható, hogy a kalibráló minták összetétele minél inkább megközelítse a minta összeté-
telét (például biológiai minták esetén), az addíciós módszer javasolható. Oldatos elemzés ese-
tén a módszer lényege, hogy a mintaoldat állandó mennyiségét tartalmazó oldatsorozatot ké-
szítünk, melyhez a mérni kívánt komponens standard oldatát adjuk hozzá
mennyiségben, hogy az analitikai jel kb. kétszeresére növekedjen. A mért analitikai jeleket a 
hozzáadott standard koncentrációjának függvényében ábrázolva, a pontokra illesztett egyenes 
az x-tengelyt a hígított mintaoldatbeli koncentráció ellentettjénél metszi. Gyakori a mátrixil-
lesztéses és a tandard módszer alkalmazása, mellyel a mérési eredmények pontossága 
és reprodukálhatósága javítható. Az említett módszerekkel a 2.2. alfejezetben (18. oldal) már 
foglakoztunk.
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5. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA (AAS)

Wollaston, W. H. 1802-ben felfedezte a Nap sugárzásában a sötét abszorpciós vonalakat, me-
lyek hullámhosszát Fraunhofer, J. határozta meg. Kirchhoff, G. R. és Bunsen, R. W. 1860-ban 
kimutatták, hogy a nátrium Fraunhofer szerinti D- l-
ismerték az emissziós és az abszorpciós spektrumok vonalainak atomi eredetét és a spektru-

1 kifej-
lesztették az üregkatódlámpát, a pneumatikus porlasztót, a le -acetilén lángot és ködkam-
rás mintabeviteli rendszert.2 Az atomabszorpciós spektrometria 1955-ös születése Walsh, A. 

b-
szorpciója érzékenyen vizsgálható. Walsh, A.3 az elvet analitikai módszerként szabadalmaztat-

-ben jelent meg (Perkin Elmer). Az AAS tech-
4 Pun-gor, 

E.,5 Koirtyihann, S. R.,6 7 Hieftje, G. M.,8 Dawson, J. B.,9 Walsh, A.10 és Slavin, W.11 A kez-
detben csak lángatomizálást alkalmazó technika L’vov, B. V. és Massmann, H. kutatásainak 
eredmé
amelyben Holak, W. munkája nyomán még további eredményeket sikerült elérni a hidrid kifej-
lesztéses módszerek felfedezésével. A módszerrel mintegy hetven elem határozható meg.

r-
beálva magasabb energiaállapotba jutnak. Az abszorpcióval járó fényintenzitás-csökkenést a 
vizsgált elem szabad atomjainak száma – végül is oldatbeli koncentrációja – szabja meg a 

Lc
I

I
A 0lg

, (5.1.)

ahol A az abszorbancia, I0 a megvilágító és I az áteresztett fény intenzitása, az arányossági 
c a mért elem mintabeli koncentrációja, és L a fényút hossza. A megvilágító fény 

hullámhossza meg kell egyezzen a vizsgálandó kémiai elem valamelyik rezonáns színkép-
vonalának hullámhosszával, hiszen alapállapotú atomokat gerjesztünk magasabb energiájú 

felhasználva.

abszorbancia között. e-

ö-

1 Mitchell, A. C. G.–Zeemansky, M.W., Resonance Radiation and Excited Atoms, University Press, Cambridge (1961).
2 Lundegardh, H., Die Quantitative Spektralanalyse der Elemente, Fisher, G. Jena (1929).
3 Walsh, A: Apparatus for Spectrochimical Analysis, Austarlian Patent Specification 163 (1953) 586. 
4 Szabadváry, F., Robinson, A., The History of Analytical Chemistry, Comprehensive Analytical Chemistry, Vol. X ed. Svehla, G., 
Elsevier, Amsterdam (1980).
5 Pungor, E., Szász, A., A kémia újabb eredményei, 2. köt., Szerk.: Csákváry, B., Akadémiai 
Kiadó, Budapest (1970).
6 Koirtyihann, S. R., A History of Atomic Absorption Spectroscopy, Spectrochim. Acta B, 35 (1980), 663–670.
7 Koirtyihann, S. R., A History of Atomic Absoption Spectrometry from an Academic Perspective, Anal. Chem,. 63 (1991), 1024–
1031 A.
8 Hieftje, G. M., Atomic Absorption Spectrometry – Has it Gone or Where Is It Going, J. Anal. Atom. Spectrom., 4 (1989) 117–122.
9 Dawson, J.B., Analytical Atomic Spectroscopy – Learning from its Past, J. Anal. At. Spectr., 6 (1991), 93–98.
10 Walsh, A., The Development of Atomic Absorption Methods of Elemental Analysis 1952–1962, Anal. Chem., 63 (1991), 933A.
11 Slavin, W., Atomic Absorption Spectroscopy – Why has it Become Successful, Anal. Chem., 63, (1991) 1033–1038.
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zepére essen. Vakmintát is készítünk, mellyel a felhasznált vegyszerek szennyezettségét fi-
gyelembe tudjuk venni, úgy hogy a vakra mért értékeket levonjuk a minták és a kalibráló ol-

intákban 
felhasznált savak – és egyéb adalékanyagok –
egyezzen, és ezeket egymás után azonos felvételi paraméterekkel mérjük.

ó
(5.1. ábra). 

5.1. ábra: Az atomabszorpciós berendezés folyamatábrája

Az atomizálás általában lángban12

energiával hajtható végre. A meghatározandó elem bizonyos hányada szabad atomként rövid 

fényét elnyelik, ezért a fény intenzitása csökken. A mérés hullámhossztartományának kivá-
lasztása monokromátorral történik. A fényintenzitást általában fotoelektron-sokszorozóval 
mérik. A módszerrel mintegy 70 kémiai elem vizsgálható.

5.1. Sugárforrások

Kétféle speciális sugárforrást alkalmaznak AAS-ra: vonalas és folytonos sugárforrást, ezek 
vonalas sugárforrások közül az üregkatódos lámpa13 14

és az elektród nélküli kisülési lámpa15 16 jelenleg fejlesztés 
alatt áll.

A legelterjedtebb sugárforrás az üregkatódos lámpa, mely az 5.2. ábrán látható.

5.2. ábra: Az üregkatódos lámpa felépítése 

12 Magyar, B., Ikrényi, K., Bertalan, É., Standardless flame atomic absorption spectrometry: problems involved in the 
determination of aluminium, Spectrochim. Acta B, 45 (1990)1139–1150.
13 Sturman, B. T., Willis, J. B., The Performance of Boosted Output Hollow Cathode Lamps in Flame Atomic Absorption 
Spectrometry, Spectrochim. Acta B, 57 (2002) 1689.
14 Caroli, S., Improved Hollow Cathode Lamps for Atomic Spectroscopy, Ellis Horwood, Chichester (1985).
15 Gilmutdinov, A. K. H., Radziuk, B., Sperling, M., Welz, B., Yu, K., Spatial Distribution of Radiant Intensity from 
Primary Sources for Atomic Absorption Spectrometry 2. Electrodless Discharge Lamps, Appl. Spectr., 50 (1996) 483–497.
16 Gustafsson, J., Chekalin, N., Axner, O., Improved detectability of wavelength modulation diode laser absorption 
spectrometry applied to window-equipped graphite furnaces by 4th and 6th harmonic detection: Spectrochim. Acta B –
Atomic Spectroscopy, 58 (2003) 111–122.
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5.3. ábra: Xenon mikro-ív folytonos sugárforrás,
(Analytik Jena, Jena, Németország)17 Patented by ISAS

Az üregkatódos lámpa n-

z-
ve, légritkított térben (100–200 Pa), nemesgáz atmoszférában. (Azért van szükség a kvarc 

lámpa bekapcsolásakor 100–400 V feszültséget kapcsolnak az elektródokra, ami 2–30 mA 
áramnak f o-
nok a katódnak ütközve, abból fématomokat szakítanak ki (katódporlás), melyek gerjesztésé-

néhány ezred nanométer, míg a tipikus abszorpciós vonalszélesség mintegy 0,001 nm. Üreg-
egyelemes módszernek tekint

több elem szimultán 

ezeknek az élettartama kicsit rövidebb, mint az egyelemeseké. Az elektród nélküli kisülési 
lámpák körülvéve tartalmazzák a kémiai 
elemet, amelynek a színképvonalait hivatottak kisugározni. Az anyagot mikrohullámú vagy 

k-
sorban csak olyan elemeknél használják, amelyek 

A sugárforrás- és detektorfejlesztések terén elért eredmények megteremtették az AAS 
. Az 5.3. ábrán az Analytik Jena (Jena, Németország) 

által kifejlesztett Xe mikro-ív lámpa folytonos sugárforrást láthatjuk, mely a teljes spekt-
rumtartományban százszoros fényintenzitást bocsát ki a hagyományos üregkatódlámpához 
képest. Az ív kiterjedése kise
hidegen 1,7 MPa, amely üzem közben a négyszeresére növekszik. A sugárforrás nem igényel 

j-
lesztett nagy felbontású, folytonos sugárforrású atomabszorpciós spektrométer (High-
Resolution Continuum Source AAS – HR CS AAS) készülékben (5.4. ábra) ezt az egy Xe 
lámpát alkalmazzák fényforrásként valamennyi kémiai elemre és hullámhosszra, ideális su-
gárforrásként

atomvonal használható. 
határok kb. ötször jobbak a vonalas fényforrású AAS-hez képest.

17 Analytik Jena, Jena, Németország; http://www.analytik-jena.de
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5.4. ábra: Nagy felbontású folytonos sugárforrású atomabszorpciós készülék
(Analytik Jena, Jena, Németország)

5.2. Atomizáló egység

Az atomizáló egység lehet a kémiai láng vagy a grafitkemence. 

5.2.1. Kémiai láng

A kémiai láng

l-
(5.5. ábra). 

lehet hidrogén, propán, bután) égetünk valamilyen égést tápláló gáz segítségével, amely legy-
-oxid (N2 r-

sékletét az 5.1. táblázatban adjuk meg.

Gázkeverék Égési sebesség,
cm/s CÉgést tápláló gáz

Metán 70 1875

Propán 80 1930

Hidrogén 440 2045

Acetilén 160 2300

Dinitrogén-oxid Acetilén 180 2750

Oxigén Hidrogén 1150 2660

Oxigén Acetilén 2480 3100

Az acetilén- -dinitrogén-oxid lángé 2700–
n-

böztetünk sztöchiometrikus, redukáló és oxidáló lángokat. A redukáló lángoknál a kémiai 

az oxidáló láng esetén pedig az égést tápláló gáz.



5.2. Atomizáló egység 63

© www.tankonyvtar.hu



64 5. Atomabszorpciós spektrometria (AAS)

www.tankonyvtar.hu ©

(5.6. ábra) 

ahol

a láng legintenzívebben sugárzó, kékeszöld része. Színképében f
leg molekulasávok találhatók, melyeket z-
nak (CO-, H-, C2-, CH-, CHO- OH-, CN-, NO-, NH-). Vastagsága kisebb 1 mm-nél.

analitikailag fontos tartomány. Nincs új reagens utánpótlás, emiatt közel 
termodiamikai és termikus egyensúly van. A legnagyobb emisszió az OH-sávokból szárma-
zik, de a CH- és C2-sávok, CN-

Másodlagos reakciózóna: 

2 + hv.

atomizációfokkal. A 400 ºC-kal melegebb C2H2–N2
atomizációfoka általában nagyobb, mint az acetilén- 5.2. táblázat-
ból
atomok koncentrációját. 

Elem
Acetilén/dinitrogén-oxid

Alumínium 10-s 0,13

Bárium 10–3 0,17

Kalcium 0,14 0,52

Magnézium 0,59 0,88

Ezüst 0,66 0,57

Réz 0,98 0,66

Nátrium 1,00 0,97

5.2. táblázat: -oxid lángban

Kémiai lánggal folyékony halmazállapotú minták vizsgálhatók, amelyeket porlasztóval 
juttatnak be a lángba. Az alkalmazott koncentrikus porlasztók esetén a mintaoldat a folya-
dékba nyúló kapillárison keresztül a gázárammal (égést tápláló gáz) létrehozott szívóhatás 
révén a porlasztóba jut, majd a gázáram a folyadékot apró cseppekre bontja, aeroszol keletke-
zik. Indirekt porlasztás esetén a porlasztóhoz ködkamra kapcsolódik, amelyben a nagyobb 

m) kicsapódnak, és így közel homodiszperz aer por-
lasztási hatásfok (az elem lángba bejutó és a porlasztó által felszívott tömegáramaránya) 
koncentrikus porlasztó atomabszorpciós alkalmazása esetén 6…10%. Az aeroszolképzés fo-
lyamata, és így a porlasztási hatásfok is, többek között füg

ó-
ságának feltétele, hogy a kalibráló- z-
zenek egymással. Ezért fontos az azonos oldószerek felhasználása, a savkoncentráció vagy 
nagyobb koncentrációjú reagens koncentrációjának azonossága egy méréssorozaton belül. 
Mint már említettük, a lángba beporlasztott aeroszol- (d<5 µm) cseppek deszolvatálása után 
elpárolog a cseppek száraz maradéka is, és végül a molekulák szabad atomokká 



5.2. Atomizáló egység 65

© www.tankonyvtar.hu

disszociáciálnak. A szilárd részecske összetéte-

porlasztó és a ködkamra

alkálifém- és néhány átmenetifém-klorid tartalmú ol-
datnál tapasztaljuk, amikor az oldatból kivált szilárd fém-klorid elpárolog; gázfázisú termikus 
disszociációban fématomokká bomlik. Ha a bepárlás során kristályvizes fém-klorid keletke-
zik, akkor az fém-oxiddá hidrolizál, ami nehezebben párolog és disszociál pl. a

Ca2+ + 2C1- + x H2O CaC12•x H2O CaO

egyenlet szerint.

teszi a kalcium-oxid atomizációját. Ca2+

ami a rosszul disszociáló Ca3(PO4)2 keletkezése miatt zavarja a meghatározást. Másik fémion 
jelenléte is zavarhatja valamilyen ion meghatározását, pl. Ca meghatározását az alumínium 
zavarja a kalcium-

Ezt a technikát a 6.2. alfejezetben (87. oldal) tárgyaljuk részletesen.

5.2.2. Grafitkemence

A grafitkemence egyik elterjedt típusa eg
(5.7. ábra).

á-
son az automata mintaváltó kapillárisával juttatják be a néhány mikroliter folyékony mintát, 

5.7. ábra: Elektrotermikus atomizáló egység sematikus rajza
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5.8. ábra: Az elektrotermikus

-program 
szerint, ame

(5.8. ábra) t-
forrás-

–115 –
1500 C-on történik a minta hamvasztása, arra törekedve, hogy csak a minta szerves alkotói, 
mátrixelemei távozzanak el, a meghatározandó elem teljes egészében maradjon vissza. Mind-

é-
sét (1800–2800 p-

-

kemence tisztítása, kb. 3000 C-on való izzítással, szintén argonöblítést igényel. Kb. fél perc 

optimális értékének megállapítása úgy történik, hogy a készülék gépkönyvében javasolt ham-

így kapott abszorbancia-

ér-
séklet-abszorbancia görbét, melynek egyenes szakaszán választható az optimális hamvasztási 

izsgálatára kis 
csónakba mérik be a mintát, és az automata mintaváltó azt helyezi a kemence grafitcsövébe. 
Grafitkemencés atomabszorpció esetén néhány mikroliter beinjektált mintából keletkezett 

n tartózkodnak. A megvilágítás 
–2 s) a gerjesztett atom élettartama (10–8 s) nagyon kicsi, egy atom 

tehát többször is nyelhet el fotont. Ez a magyarázata, hogy a láng-AAS-hoz képest a grafit-
kemencés atomabszorpciónál legalább egy nag
el (5.3. táblázat). -
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Elem,
hullámhossz, nm

Kimutat Elem,
hullámhossz, nmLáng-AAS GF-AAS Hidrid Láng-AAS GF-AAS Hidrid

Ag 328,1 1 0,02 Na 589,0 2 0,001

Al 309,3 22 0,01 Nb 334,4 5000 –

As 193,7 150 0,2 0,05 Nd 463,4 2000 –

Au 242,8 5 0,03 Ni 232,0 1,2 0,04

B 249,8 220 20 P213,6 100000 100

Ba 553,6 10 0,3 Pb 217,0 5 0,03

Be 234,9 1 0,01 Pd 247,6 10 0,04

Bi 223,1 20 0,1 Pr 495,1 4000 200

Ca 422,7 2 0,005 Pt 100 0,6

Cd 228,8 0,4 0,002 Rb 2 0,03

Co 240,7 0 0,02 Re 500 –

Cr 357,9 5 0,01 Rh 30 0,09

Cs 852,1 20 0,05 Ru 50 0,7

Cu 324,8 1 0,02 Sb 217,6 120 0,2 0,3

Dy 404,6 110 0,4 Sc 391,2 200

Er 400,8 60 3 Se 196,0 60 0,3 0,2

Eu 459,4 40 0,1 Si 251,6 80 0,1

Fe 248,3 1 0,01 Sm 429,7 800 30

Ga 287,4 150 0,08 Sn224,6 80 0,2 0,5

Gd 407,9 900 200 Sr 460,7 1 0,2

Ge 265,2 250 0,3 Ta 271,5 1600 –

Hg 253,7 0,1 Tb 432,6 1200 –

Ho 405,4 40 8 Te 214,3 80 0,2

In 325,6 40 0,5 Ti 365,4 100 0,5

Ir 208,9 2000 1,5 Tl 276,8 20 0,2

K 766,5 3 0,001 Tm 371,8 – 0,2

La 550,1 4000 300 V 318,4 60 0,1

Li 670,8 0,7 0,03 W 255,1 1000 –

Lu 336,0 1000 100 Y 410,2 300 –

Mg 285,2 0,1 0,001 Yb 398,8 7 0,05

Mn 279,5 1 0,006 Zn 213,9 1 0,003

Mo 313,3 15 0,08

5.3. táblázat: A 
határok láng, grafitkemence és lángatomforrással hidridgenerálást alkalmazva

(Analytik Jena, Jena, Németország)
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5.3. Zavaró hatások az AAS vizsgálatoknál

5.3.1. Spektrális zavaró hatások

A zavaró hatások egyik csoportját a spektrális hatások képviselik, ilyen a primer fotonok 
-

gyök) és az atomvonalak egybeesése. Az 5.4. táblázatban néhány példát mutatunk be a szín-
képvonal-egybeesésre. 

színképvonalának
hullámhossza, nm

A zavaró elem
színképvonalának
hullámhossza, nm

Al 308,215 V 308,211

Ca 422,673 Ge 422,657

Cd 228,802 As 228,812

Co 252,136 In 252,137

Cu 324,754 Eu 324,753

Fe 271,903 Pt 271,904

Ga 403,298 Mn 403,307

Hg 253,652 Co 253,649

Mn 403,307 Ga 403,298

Pr 492,495 Nd 429,453

Sb 217,023 Pb 216,999

Sb 231,147 Ni 231,097

Si 250,690 V 250,690

Zn 213,856 Fe 213,859

5.4. táblázat: Spektrális zavarások színképvonal-egybeeséssel

Mivel az AAS technikánál mindig rezonáns színképvonallal dolgozunk – mert ezek al-
kalmasak az alapállapotú atomok gerjesztésére – elemenként csak néhány színképvonallal kell 
számolnunk, vagyis a színképvonal- i-
ós színképelemzésnél.

5.3.2. Nem spektrális zavaró hatások

A nem spektrális zavaró hatásokat fizikai és kémiai zavaró hatásokra osztjuk. 

5.3.2.1. Fizikai zavaró hatások

A fizikai zavaró hatások függetlenek a meghatározandó kémiai elem típusától, és az analiti-

hatás, hogy az oldat viszkozitásának változása miatt megváltozik a porlasztási hatásfok, és így 
az atomkoncentráció a lángban. Ez akkor okoz hibát, ha a minta nagy koncentrációban tartal-

mátrixillesz-
téses módszer (matrix matching) alkalmazásával (2.1.2. szakasz). Az elektrotermikus atomi-
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5.3.2.2. Kémiai zavaró hatások

A kémiai zavaró hatások egyik fajtája a 
cellában lejátszódó kémiai reakció során, minek következtében a szabad atomok koncentrá-
ciója és így az analitikai jel is lecsökken. A legfontosabb a , pél-
dául Ca2+

3(PO4)2

csökken a szabad Ca atomok koncentrációja és az analitikai jel. Ez a zavaró hatás magasabb 
h
szabad atomok más atomokkal új molekulákat képeznek, pl. a Ca meghatározását az alumíni-
um zavarja kalcium- könnyen 
ionizálódó elemek megváltoztatják az ionizációs egyensúlyt, pl. a könnyen ionizálódó bárium 
analitikai görbéje elhajlik a szabad atomok számának csökkenése miatt. A grafikemencében

elem vesztesége illékony vegyületek 

halogenidek jelenlétében tapasztalható, ezért kerülni kell sósav oldószer használatát, a jelen 
p-

A kémiai zavaró hatások kiküszöbölése

A kémiai zavaró hatások kiküszöbölése érde
á-

3(PO4)2 3 hozzáadásával, 
-

-t vagy 8-hydroxykinolint, amelyek stabil, de illékony vegyületet 
alkotnak a meghatá

l és ionizációs puffer hozzáadásával. A nagy koncentráció-
ban hozzáadott könnyen ionizálódó elem hatására ugyanis nagy elektronkoncentráció alakul 
ki, visszaszorítva a meghatározandó kémiai elem ionizációját. Például bárium meghatározásá-
hoz kálium-klorid io

k

veszteség mátrixmódosítók hozzáadásával, melyek a meghatározandó elemet 
r-

séklet alkalmazását. Például az 500 C-on illékony kadmium stabilizálható ammónium-
foszfáttal 1000 C fölé, a higany meghatározásnál szulfiddal csökkentik az illékonyságot. A 

atomizálót alkalmazhatunk.

5.4. Fényfelbontó egység

5.4.1. A hagyományos atomabszorpciós berendezés fényfelbontó egysége

A klasszikus atomabszorpciós berendezésekben sugárforrásként üregkatódos lámpát használ-
színképvonal kivá-

-Turner monokromátor alkalmazása
(4.4. ábra). Az 5.9. ábrán a ZEEnit 700 típusú AAS berendezés optikai felépítése látható. A 
forgatható, automata lámpatartón egyszerre nyolc vájtkatódos 
el, amelyeknek egymástól független áramellátásuk van két-
megoldásához. A monokromátor optimált Cherny- m-
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hosszválasztással, résszélesség-választással, kétszeres sugármenettel. Láng és hidrid üzem-
módban szabadon választható az egyszeres vagy kétszeres sugármenet. Kétféle fókusztávol-
ság van a maximális energiaátbocsátó képesség elérésére. Az optikai rács 1800 karcolás/mm 
osztású holográfikus rács. A detektor széles tartományú, UV-érzékeny fotoelektron-
sokszorozó. Ultragyors háttérkorrekcióra rendelkezésre áll egy deutérium üregkatódos lámpa, 
amely 300 Hz modulációs frekvenciával üzemel. 

5.9. ábra: A ZEEnit 700 Zeeman-háttérkorrekciós AAS berendezés optikai felépítése:
(1) üregkatódlámpák, (2) deutérium lámpa, (3) (4) polarizátor, (5 és 6) homorú tükrök,

(7) síkrács, (8) fotoelektron-sokszorozó (Analytik Jena, Jena, Németország)

5.4.2. A nagy felbontású AAS készülék optikai felépítése

felépítését az 1. animáció szemlélteti. Ennél a készüléknél sugárforrásként folytonos spekt-
rumú Xe-lámpát alkalmaznak, emiatt a fényfelbontó egységgel (1. animáció) szemben tá-
masztott követelmények sokkal szigorúbbak. Hullámhossztartománya 185–900 nm. A mo-

szélességével. A szükséges, pikométer eléréséhez az 50–150
rendbeli színképeket 
választanak).
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1. animáció:
AAS készülék optikai felépítése (Analytik Jena, Jena, Németország; patented by ISAS)

echelle 
prizmarács kombinációjú fényelbontást alkalmazták. A nagy felbontású, Echelle típusú dupla 

é-
a 30 -os kvarcprizmán keresz-

tül a prizma s echelle rácsra esik. A rácson felbomló és vissza-

egymástól. Az így kialakuló kétdimenziós színkép homorú tükör segítségével élesen leképz
dik a CCD detektor síkjára. Miután az echelle fényfelbontó rendszer a színképet két dimenzi-

korlátozzák.

5.5. Detektor

5.5.1. A hagyományos atomabszorpciós berendezés detektora 

A hagyományos, üregkatódlámpás sugárforrás esetén alkalmazott detektor fotoelektron-
sokszorozó (4.3. alfejezet,57.oldal, 4.6. ábra), mint ahogy ez a ZEEnit 700 berendezés ábrá-
ján is látható volt ( 5.9. ábra).

5.5.2. A nagy felbontású AAS készülék detektora

A folytonos sugárforrás alkalmazása esetén a detektálás speciálisan kialakított CCD (charge 
coupled device) detektorral történik (5.10. ábra). A készülék CCD detektora 200–588 db pi-

ágítják meg és olvassák ki 
n-

elektromos jelet. Az egyes oszlopok egy-egy hullámhos

gyors, szimultán adatkiolvasás.
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5.10. ábra: CCD detektor (Analytik Jena, Jena, Németország)

5.6. Háttérkorrekció

5.6.1. Háttérkorrekció a hagyományos atomabszorpciós berendezésben

A hagyományos AAS berendezések esetén háromféle háttérkorrekciós eljárás terjedt el: a 
deutériumlámpás, Smith-Hieftje korrekció és a Zeeman effektuson alapuló háttérkorrekció.

5.6.1.1. Deutériumlámpás háttérkorrekció

A deutériumlámpás háttérkorrekció esetén (5.11. ábra) az atomforrást átvilágítjuk a deuté-
j-

színképvonalainak az intenzi-
tását mind az atomok elnyelése, mind a folytonos háttér csökkenti, a deutériumlámpa folyto-

5.11. ábra: A deutériumlámpás háttérkorrekció vázlata:
(1) üregkatódos lámpa, (2) deutérium lámpa, (3) forgó tükör,

(4) tükör; és a deutériumlámpa intenzitás-hullámhossz függvénye

5.6.1.2. Smith-Hieftje háttérkorrekció

A Smith-Hieftje háttérkorrekció alkalmazása azon alapul, hogy a pulzáló üregkatódos su-
gárforrás esetén (5–2 -

nagy lámpa-

mérhetjük 
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5.6.1.3. Zeeman-effektuson alapuló háttérkorrekció

A Zeeman-effektuson alapuló háttérkorrekció (5.12. ábra) esetén mágneses térben helyezik 
el az üregkatódos sugárforrást (direkt Zeeman-technika) vagy az atomforrást1 (inverz 
Zeeman- e-
sen polarizált komponensre, egy és két komponens hullámhossza 
változatlan, míg a + és - kom
csökkent. Forgó polarizátor beiktatásával elkülönítve mérhetjük a kétféle komponenst. Ha a 
forgó polarizátor párhuzamos a mágneses tér irányával, akkor a komponens halad keresztül 
az atomforráson és a teljes elnyelést határozzák meg (atomabszorpció és háttér együttesen). 

komponen-
sek jutnak az atomforrásba és az eltolódott hullámhosszértékük miatt csak a 
háttérabszorbanciáról kapunk információt.

5.12. ábra: A Zeeman-háttérkorrekció vázlata 

5.6.2. Háttérkorrekció a nagy felbontású AAS készülékben

A HR-CS AAS-ben nincs szükség további háttérkorrekciós rendszerre. A szoftver az analiti-
i-
g-

jelenik, automatikusan korrekcióra kerül. Ezek között van pl. a xenon ívlámpa emissziós in-
tenzitásának az ingadozása, de bármilyen folytonos háttérabszorpció is. A nem folytonos hát-
térabszorpció, pl. a közvetlen vonalátfedés mátrixelem vagy finom struktúrájú rotációs mole-

5.7. A módsz

Az 5.5. táblázat á-
si határokat szemlélteti néhány kémiai elemre hagyományos láng-AAS, HR CS láng-AAS, 
HR-CS grafitkemencés AAS, hagyományos grafitkemencés AAS deutériumlámpás és 
Zeeman-háttérkorrekcióval az Analytik Jena adatai alapján.

1 Koizumi, H., Yasuda, K., Application of Zeeman Effect to Atomic Absorption Spectrometry – New Method for 
Background Correction, Spectrochim. Acta. B, 31 (1976) 237–255. 
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Elem
Hullám-

hossz,
nm

Hagyományos
láng-AAS

HR-CS AAS GF AAS
D2 háttérk.

GF AAS
Zeeman h.k.láng-AAS GF AAS

Al 309,3 30 22 0,01 0,34 0,17

As 193,7 150 150 0,2 0,4 0,21

Ca 422,7 2 2 0,005 – –

Cd 228,8 1,2 0,4 0,002 0,007 0,005

Co 240,7 10 1 0,02 0,33 0,25

Cr 357,9 5,4 5 0,01 0,1 0,14

Cu 324,8 3 1 0,02 0,19 0,15

Fe 248,3 4 1 0,01 0,1 0,15

K 766,5 2 3 0,001 0,001 –

Mg 285,2 0,3 0,1 0,001 0,0025 –

Mn 279,5 3 1 0,006 0,014 0,05

Na 589,0 2 2 0,001 0,001 –

Ni 232,0 4 1,2 0,04 0,3 0,45

Pb 217,0 13 5 0,03 0,08 0,13

Se 196,0 60 60 0,3 0,5 0,25

Tl 276,8 60 20 0,2 0,45 0,40

Zn 213,9 1,4 1 0,003 0,006 0,003

5.5. táblázat: A láng és grafitkemencés atomabszorpciós techniká
hagyományos láng-AAS (novAA készülékkel), HR CS láng-AAS, HR-CS grafitkemencés AAS

(contrAA készülékkel), hagyományos grafitkemencés AAS deutériumlámpás és
Zeeman-háttérkorrekció (ZEEnit készülékkel) esetén, az Analytik Jena adatai alapján

A hagyományos láng-AAS berendezés

kontrollálható. Hátránya viszont, hogy egy elemes technika, elemenként más-más üregkatód 
lámpára van szükség, viszonylag nagy a mintaigénye. Több elem meghatározása egy mintából 

t-
mérséklet az atomizációhoz. A hagyományos láng-AAS berendezés esetén 

a legnagyobbak a kimutatási határok (0,1–100 µg/L).

A hagyományos grafitkemencés technika alkalmas kis térfogatú mintákban kis elem-
koncentrációk meghatározására, a mátrixkoncentráció elérheti a 20 mg/L-t a kimutatási határ 

á-
á-

rok 10–100-szor kisebbek, mint láng-AAS-nál. (0,001–1 g/L ). Ugyanakkor szintén 

A HR CS AAS használnak. A ké-
szülék alkalmas gyors, szekvenciális multielemes meghatározásra, a hagyományos techniká-
hoz képest kisebb kimutatási határok mellett. Grafitkemencét alkalmazva szilárd minták is 
vizsgálhatók. 
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6. ATOMEMISSZIÓS SPEKTROMETRIA (AES)

6.1. Lángfotometria

- (és alkáliföld-) fémek 
rutinanalízisére alkalmaznak az ipari és klinikai gyakorlatban. A készülék felépítése a 6.1. 
ábrán –2000 C-os lánggal 

e-
tánt, propánt, butánt vagy acetilént, míg égés

ó-
rendszer segítségével. A lángba betáplált aeroszolban található alkáli- és alkáliföldfém vegyü-

majd 10–8 s után visszatérnek alapállapotba, vagy valamilyen kisebb energiájú szintre, foton 
kisugárzása közben. Bizonyos koncentrációtartományban az emittált fény intenzitása egyene-
sen arányos az adott kémiai elem koncentrációjával a lángban, illetve a mintaoldatban a 
Scheibe–Lomakin-összefüggés szerint.

bcaI , (6.1.)

ahol I az emittált fény intenzitása, c az oldat fémkoncentrációja, az a állandó a gerjesztési 
paraméterekt b

(6.1. táblázat)
ny 

intenzitását fotodetektorral mérik.

6.1. ábra: A PFP7 típusú lángfotométer sematikus felépítése
(BUCK Scientific Inc., East Norwalk, CT)1

1 http://www.bucksci.com
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Kémiai elem
Emissziós

hullámhossz, nm
A láng színe

Nátrium 589,0 sárga

Kálium 766,5 ibolya

Bárium 553,5 zöld

Kalcium 622 (CaOH-sáv) narancssárga

Lítium 670,8 vörös

6.1. táblázat: A lángfotometriás méréseknél alkalmazott színképvonalak hullámhossza

A lángból származó fényemisszió összetett, a láng alapsugárzásából és a lángban gerjesz-

láng alapsugárzás intenzitásából és az elemspecifikus sugárzás intenzitásából adódik össze. 
Az alapsugárzás intenzitásértékét a készüléknek, az elemzett fémkomponenst nem tartalmazó 

Az intenzitás-koncentráció összefüggés egy koncentráció nagyságrenden belül lineáris. A 
kis ko
atomjai részben ionizálódnak a lángban, így az emittáló atomok koncentrációja ennek megfe-

ionizációs zavaró hatás b ionizációs 
(ionizációs puf-

fer). A nagyobb koncentrációknál való elhajlást az asszociáció és az önabszorpció okozza, 

A vizsgálható fémek kimutatási határa 0,001–1 mg/dm3 koncentrációtartományba esik. 
Az elemzés általában 2–

6.2. Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES)

6.2.1. Az induktív csatolású plazma sugárforrás kifejlesztése 

Az induktív csatolású plazma (ICP) sugárforrást Greenfield és Fassel 1963-ban szabadalmaz-
tatta. Az önabszorpciómentes sugárforráshoz zsemle alakú plazmát alakítottak ki, amelynek 

nedves vagy száraz aeroszol jó 

atomokkal (6.2. ábra). A kereskedelmi forgalom-
ban kapható ICP-
kristál

Az induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometriás (ICP-AES) módszer napja-
inkban az egyik legelterjedtebben alkalmazott optikai emissziós spektrometriás, elemanaliti-
kai módszer. Széles körben alkalmazzák folyékony és szilárd halmazállapotú minták 
multielemes analízisére. A vizsgálandó mintából képzett aeroszolt induktív csatolású plazma 
sugárforrásba juttatják. A sugárforrás mintacsatornájában a mintaaeroszolból szabad atomok, 
majd ionok keletkeznek. Az ionok az ICP-

jú, illetve hullám-
á-

rozandó kémiai elem mintabeli koncentrációjával arányos. az ICP 
sugárforrás, a mintabeviteli egység, a fényfelbontó egység, a d
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Az ICP sugárforrás
– többnyire argont – áramoltatnak. A kvarccsöveket 2–3 menetes indukci-

ós tekercs veszi körül, amely a nagyfrekvenciás (RF) generátor kicsatoló antennája. A mágne-
alai (H) elliptikusan veszik körül az indukciós tekercset. A mágneses tér által 

(I) 
felépítését a 6.3. ábra - és plazmagáz-
ként is említenek, általában 10 L/perc térfogatáram mellett biztosítja, hogy a mintegy 10 000 

-
rc térfogatárammal 

áramló gáz a plazma megemelésére szolgál. 
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6.3. ábra: Az ICP sugárforrás sematikus felépítése 

–1,0
fúvóhatás révén hatol be a plazmába, 

n-
á-

-gradienssel bír 
axiális és radiális irányban egyaránt. Állandó elektromos teljesítmény mellett az aeroszol vi-

a-
paraméterekben. A r-
séklet, és a plazmába juttatott anyagok tartózkodási idejének csökkenésével. Ezért ezen gáz-

beind

töltött részecskék keletkeznek. A töltéssel bíró részecskék a másodpercenként 106–107-szer 
jelet váltó, elektromágneses térben felgyorsulnak, és örvényáram alakul ki a gázban. Az 

r-
önfenntartóvá válik. Mivel az ICP su-

-gradienssel bír axiális és radiális irányban egyaránt, fontos 
g-

t. Ezért az ICP sugárforrás radiális irányú megfigyelé-

spektrométer optikai tengelye közötti távolság) feltétlenül optimálandó. Szekvens spektromé-
tereknél így választhatók ki a legjobb jel/háttér arányt és a legkisebb kimutatási határt biztosí-
tó plazmatérelemek. Szimultán spektrométereknél azonban kompromisszumot kell keresni a 

plazmatérelem kiválasztásához.
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é-
ejátszódó folyamata-

ikkal.2 Egy ilyen plazma esetében ez azt jelentené, hogy az elektronok, ionok és semleges 

ütközési folyamatok a dominánsak, vagyis felülmúlják a sugárzásos folyamatokat, akkor a 
lokális termodinamikai egyensúly.

Az Ar-ICP sugárforrás axiális és radiális keresztmetszetében nem beszélhetünk lokális 

térelemeiben különböznek egymástól. Analitikai szempontból különösen fontos, hogy az ion-
(Tion) (Tgerj) nagyobb, ami az ionvonalak nagyobb 

érzékenységében nyilvánul meg.3 Az elek -
sorrend áll fenn az ICP sugárforrások esetében: Tgerj Tion Te, ahol Te

Ezen adatok közötti eltérés mértéke azonban az ICP analitikai csatornájában, a 14–22 mm 
megfigyelési magasságnál a plazma tengelyében elhanyagolhatóvá válik. 

A lokális termodinamikai egyensúly hiánya a Penning-ionizációnak és a töltésátadási fo-
lyamatnak tulajdonítható.

Penning-ionizáció

A Penning-ionizáció a metastabil állapotú Ar-atomoknak (Arm) a vizsgálandó atomokkal (X) 
való ütközése révén valósul meg:

Arm + X Ar + X+ + e-,

Arm + X Ar + X+* + e-,

ahol X+* a vizsgálandó kémiai elem gerjesztett ionját jelöli. 

A metastabil Ar atom és a vizsgálandó atom kétlépéses, elektronütközést is magába fogla-
ló reakciója: 

Arm + X Ar + X+ + e-,

X+ + e- X+* + e-.

A meghatározandó elem metastabil atomokkal való gerjesztésével, vagy a nagyszámú 
alapállapotú ionnak a rekombinációja során magasabb energiájú atomi szintek nagyobb popu-
lációja alakul ki :

2 Boumans, P.W.J.M., Excitation Spectra In: Analytical Emission Spectrometry, (Ed. Grove, E. L.). Marcel Decker, New 
York (1972).
3 Boumans, P. W. J. M., De Boer, F. J., Experimental-Study of a 1-kW, 50 MHz RF Inductively Coupled Plasma with 
Pneumatic Nebulizer, and a Discussion of Experimental Evidence for a Nonthermal Mechanism, Spectrochim. Acta B, 32 
(1977) 365–395. 

Metastabilis állapot:
tiltott, és ezért a gerjesztett állapot viszonylag hosszú ideig fennáll. A metastabil szintek élettartama nagyságrendekkel na-
gyobb, mint a spontán fényemisszióra képes gerjesztési szinteké. Nemesgázatomok esetén a metastabil szinteknek különösen 
nagy gerjesztési energia felel meg, melyet többnyire ütközések révé
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Arm + X Ar + X*,

X+ + 2e- X* + e-.

A metastabil Ar atom az ICP-ben mind az ionizáló, mind az ionizálható alkotó szerepét 
betöltheti:

Arm + e- Ar+ + 2e-.

Töltésátadás

Ar+ + X Ar + X+,

Ar+ + X Ar + X+*,

ahol a vizsgálandó elem ionizációs és gerjesztési energiája együttesen kisebb, mint az Ar io-
nizációs energiája (15,76 eV). 

Lehetséges a fordított folyamat is:

Ar + X+ Ar+ + X.

Az ütközéses-sugárzásos plazmamodell4 az alábbi négy folyamattal számol:

– elektronütközéssel gerjesztett állapotba kerülhet az Ar atom, a meghatározandó elem atomja 
vagy ionja:

Ar(p)+e- -,

– elektronütközés hatására ionizáció is történhet, ami visszafelé háromtestütközéses rekombi-
náció:

Ar(p)+e- + +2e-,

–

,

– sugárzásos rekombináció:

Ar+ +e-
folyt,

ahol Ar(p) a neutrális p

Az ICP-
révén valósul meg, míg a Penning-

4 Hasegawa, T., Haraguchi, H., Appreciation of a Collisional Radioactive Model for the Descripton of fan Inductively 
Coupled Argon Plasma, Spectrochim. Acta B, 40 (1985) 1067–1084.
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6.2.3. Mintabevitel

l-
mazállapota, mennyisége, fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint a meghatározandó elemek 
koncentrációja. Annak érdekében, hogy a minta komponenseinek disszociációja, atomizációja 

o-
lyadék és szilárd mintákat rendkívül finom eloszlásban (aeroszol) juttatják a plazmába. 

6.2.3.1. Oldatok plazmába vitelére kidolgozott porlasztórendszerek 

e-
szültsége), másrészt a porlasztórendszer tulajdonságai határozzák meg. A porlasztórendszerek 

o-
u-

matikus, ultrahangos és nagynyomású hidraulikus porlasztórendszereket. Ezek értékelésénél 
porlasztás hatásfoka (aeroszolként a plazmába juttatott folyadék-

z-
mába juttatható oldat mennyisége

Pneumatikus porlasztók

ICP követelmény e-

szempontjából azt jelenti, hogy a porlasztóból az ICP-be áramló, aeroszolt szállító argongáz 
térfogatárama csupán 1–2 L/perc, az AAS-technikában szokásos 8–10 L/perc gázmennyiség-
gel szemben. 

Az ICP-technikában a Meinhard-féle koncentrikus porlasztó, a keresztáramlásos rendsze-
l-

kalmazást, melyek elvi felépítését a 6.4. ábra szemlélteti. Ezen porlasztóknál az argongáz 
á-

ba juttatását biztosítja. A Venturi- koncentrikus és keresztáramlásos porlasztók 

oldatadagolás perisztaltikus pumpát igényel. Az aeroszolt szállító argongáz térfogatárama 1 
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6.4. ábra: Pneumatikus porlasztók elvi felépítése: a.) Meinhard-féle koncentrikus;

6.2.3.1.1. Koncentrikus porlasztó

kapilláris végén a Bernouille-egyenlet értelmében szívóhatást hoz létre, amely a folyadék fo-

Meinhard-féle koncentrikus porlasztó mintegy 1–2%-os porlasztási hatásfok mellett maxi-
mum 
aeroszolkoncentráció mintegy 30–50 µl/L argon. A Meinhard-porlasztót ködkamrával együtt 
alkalmazzák (lásd 6.7. ábra). Továbbfejlesztett változata a nagyhatékonyságú koncentrikus 

-re csökkentették, 
-

l van. Ugyanakkor kevésbé 
toleráns a nagyobb sókoncentrációjú oldatok porlasztására.
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6.2.3.1.2. Keresztáramlásos porlasztó

0 m-nél nagyobb cseppek arányát az aeroszolban. 
Porlasztási hatásfokuk átlagosan 3–5%, és maximum 2–3% sókoncentrációjú oldatok porlasz-

mintegy 50–150 µl/L argon.

6.2.3.1.3. Babington típusú porlasztó

könnyen eldugulnak, a Babington típusú porlasztók ezt a hátrányt kiküszöbölik. Az üveg-
gömb felszínén egyenletesen adagolt folyadék vékony film formájában halad lefelé, és az 

0,1–0,2 mm) kiáramló argongáz jó hatásfokkal porlasztja 
–1,5 

mm. Az ICP üzemeltetéshez módosított változatát, az ún. V típusú porlasztót használják 
(6.4.e. ábra). A V típusú porlasztóban, a porlasztótömbben kialakított V formájú mélyedés-
ben lefelé áramló folyadékot egy 0,1–
el. Porlasztási hatásfokuk átlagosan 3–8%, és maximum 20% sókoncentrációjú oldatok por-

–30 s.

6

–
nosan megújuló folyadékfilmet. A jellem-

e-

HPLC-ICP kombinált eljárás esetén játszik

6.2.3.1.5. Ultrahangos porlasztó

A 6.5. ábrán látható ultrahangos porlasztóban a folyadékot egyenletesen adagolják közvetle-

hatását a longitudinális és a folyadék-gáz határfelületen kialakuló ún. felületi hullámok ered-
ményezik. A felületi hullám hullámhossza ( ) az ultrahang frekvenciájának (f) és a folyadék 

p-
összefüggéssel kiszámítható. 1 MHz frekvenciájú 

ítás folyamata független 

–0,5%. 
Az aeroszolkoncentráció mintegy 2–10-szerese a o-

-k esetén (1–2 kW) az aeroszolból az oldószert el 
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6.5. ábra: Ultrahangos porlasztó sematikus rajza

6.2.3.1.6. Deszolvatáló berendezés

A deszolvatáló berendezés arra szolgál, hogy az aeroszolból eltávolítsák az oldószert. A 
–300 C

ó-
, –20 – +5 szakaszon történik. 

6.2.3.1.7. Nagynyomású hidraulikus porlasztó

A 6.6. ábrán
(platina, irídium vagy gyémánt) készített 10– e-
lik a vizsgálandó oldatot 5–40 MPa nyomással, folyadékkromatográfiás használatra kifejlesz-
tett nagynyomású pumpával. Az átpréselt folyadéknyaláb atmoszférikus nyomásra kerülve 

aeroszol keletkezik. Az aeroszol plazmába juttatásához segédgázt kell alkalmazni. A porlasz-
tás hatásfoka meghaladja az 50%- -a na-

közötti közvetlen kapcsolat biztosítására. Tekintettel a porlasztó által el
koncentrációjára, az aeroszolból az oldószert el kell távolítani az ICP sugárforrás stabil m
ködése érdekében. Erre a célra deszolvatáló egységet alkalmaznak.

6.6. ábra: Nagynyomású hidraulikus porlasztó deszolvatáló egységgel
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6.2.3.1.8. Ködkamrák

A porlasztórendszerekben a porlasztó által létrehozott primer aeroszol cseppméreteloszlását 
az alkalmazott ködkamra (6.7. ábra)

válnak, és az ICP felé csak az 
a-

gyobb cseppek szeparációjában a gravitációs ülepedés, a tehetetlenségi leválás és a turbu-
Scott-

6.7. ábra: Scott-féle kétutas ködkamra vázlatos rajza

6.2.3.2. Szilárd minták közvetlen mintabeviteli módszerei

A szilárd minták
o-

zik: a minta közvetlen plazmába juttatása mintatartó tégelyben; szuszpenziók pneumatikus 
r-

6.2.3.2.1. A minta közvetlen plazmába juttatása mintatartó tégelyben

A mintát tartalmazó grafittégelyt vagy a grafitporral homogenizált pormintából préselt tablet-
o-

nálják. Így a minta alkotói illékonyság ó-

elpárologtatott alkotók 100%-os hatásfokkal a plazmába kerülnek, nincs szállítási veszteség. 

(Mo, Ta, W) is készíthetik.

6.2.3.2.2. Szuszpenziók pneumatikus porlasztása

A szuszpenziók porlasztására a nagy sókoncentrációjú oldatok vizsgálatánál jól bevált, 
Babington típusú porlasztók használhatók Scott- n-

m-
-t nem haladja meg. A szuszpenziók stabilizálása érdekében a pH-t az 

izokinetikus pot
homogenizálják. Az optimális pH-érték kisebb 2-nél.

vagy szikrakisüléssel is lehetséges.
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6.8. ábra: Grafitkemencés elpárologtató ICP-vel való kapcsoláshoz5, 6

A kis csónakban elhelyezett vizsgálandó minta elektrotermikus elpárologtatását ellen-
mencében végzik (6.8. ábra).

á-
z-

férikus nyomáson is jól szá
zök hideg argongázzal végzett keverésével.

(lézerabláció) az abláció, azaz a 
vizsgálandó minta felületi rétegének lebontása két folyamat együttes hatásaként jön létre. A 
minta elpárologtatása mellett számolni kell a megolvadt anyag mechanikai hatás következté-

á-
sát a lézer, a lézerablációs cella7 és a vizsgálandó anyag tulajdonságai együttesen befolyásol-
ják. A lézerabláció (6.9. ábra) mint mintabeviteli módszer egyaránt alkalmazható az elemek 
átlagos koncentrációjának me -nél), és 
mikroanalitikai feladatok megoldására (5– 8 t-

5 Kántor, T., Záray, Gy., Improved design and optimization an electrothermal vaporization system for inductively coupled 
plasma atomic emission spectrometry, Microchem. J., 51 (1995) 266–277.
6 Záray, Gy., Kántor, T., Direct determination of arsenic, cadmium, lead and zinc in soils and sediments by electrothermal 
vaporization and inductively coupled plasma excitation spectrometry, Spectrochim. Acta B: Atomic Spectroscopy, 50 (1995) 
489–500.
7 Kántor, T., Bertalan, É., Király, E., Bartha, A., New results in the development of laser ablation cells used to ICP-MS, 
European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2010, 5–8 September 2010 Wroclaw, Poland.
8 Jarvis, K. E., Williams, J. G., Parry, S. J., Bertalan, É., Quantitative determination of the platinum group elements and gold 
using NiS fire assay with laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS), Chemical Geology,
124 (Special Issue) (1995) 37–46.
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ra
esetén is használh z-
zal való keveredése jól szállítható aeroszolt eredményez, ami a transzportgázzal közvetlenül a 

any
- vagy nátrium-tetraborát jelenlétében.

6.9. ábra: Induktív csatolású plazmaspektrométerekhez kapcsolódó lézerablációs
mintabeviteli rendszer vázlata

l-
lában, és ezt az aeroszolt argongázzal folyamatosan ICP sugárforrásba továbbítják. A nem 

- vagy rézporral keveri

6.2.3.3. Mintabevitel kovalens illékony hidridek formájában

hidridképzés (31. oldal, 3.2.3.1. szakasz) 
a kovalens hidridek képzésére alkalmas, As, Bi, Ge, Pb, Sb, Se, Sn és Te meghatározását 
könnyíti meg. Ezen elemek az alábbi reakció során felszabaduló hidrogénnel képeznek szoba-

NaBH4 + 3H2O + HCl = H3BO3 + NaCl + 8H.

függ az alkalmazott savtól, a sav és a 

roncsolni, pl. nagyintenzitású UV- -folyadék szeparátorba 
kerülnek, ahonnan argongáz öblítéssel közvetlenül az ICP-be juttathatók. A hidridképzési 
technika alkalmazásával a mintabevitel 100%-
elválasztás révén csökkennek a zavaró hatások és javulnak a jel/háttér arányok. Ezek végül a 
kimutatási határ mintegy ezerszeres javulását eredményezik.
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6.2.4. Fényfelbontás, fényintenzitás mérés

Az ICP atomemissziós spektrometriás módszernél az induktív csatolású plazma mintacsator-

potba kerülnek, és az energiakülönbséget meg-
-

mintát alkotó kémiai elemek sokféle színképvonalát tartalmazza. Az ICP által kibocsátott 
fényt ezért hullámhossz szerint felbontják, és az elméleti megfontolások szerint választott 
színképvonalak intenzitását mérik. Mivel az ICP-AES technika alkalmas multielemes analí-
zisre, a fényfelbontás általában az optikai rácsot magában foglaló polikromátorral (szimultán 
analízis) történik, vagy a készülék ezen kívül még tartalmaz egy monokromátort (szekvens 
mérés) is (4.2. fejezet, 56. oldal). A fényintenzitás mérése történhet fotoelektron-
sokszorozóval vagy CCD detektorral (5.5.2. alfejezet, 71. oldal).

6.2.5. Spektrális zavarások

A spektrális zavarás a vizsgálandó elem analitikai vonalának intenzitásnövekedésében nyil-
vánul meg. Lehetséges, hogy a meghatározandó elem analitikai vonala átfedésben van egy 

i-
tikai vonal egy szélessávú, nagyintenzitású háttérsugárzás tartományában található, vagy a 

el. Az ICP-AES módszerrel vizsgálható mintegy 70 elem lehetséges elektronátmeneteit figye-
lembe véve, kb. tízezer lehetséges színképvonallal kell számolni a 180–850 nm hullámhossz-

-egybeesésnek. A színképvonalak 
megválasztásához színképvonal-atlaszokat és számítógépes könyvtárakat érdemes használni. 
Természetesen ennek a könyvnek a kereteit meghaladja, hogy részletesen bemutassuk vala-
mennyi ICP-AES-sel meghatározható kémiai elem összes használható színképvonalát. Ezért a 
6.2. táblázatban a teljesség igénye nélkül az elemek legérzékenyebb színképvonalának a hul-
lámhossza, kimutatási határa és a zavaró kémiai elemek szerepelnek. Nyilvánvaló, hogy a 

v-
szélesség 0,001–
alkotó színképvonalak átlagos félértékszélességével (0,0014–0,006 nm).
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Elem
Hullám-
hossz nm

Kimutatási 
határ,
mg/L

Zavaró elemek Elem
Hullám-

hossz, nm
Kimutatási 
határ, mg/L

Zavaró elemek

Ag 328,068 0,007 Fe, Mn, V Na 588,995 0,029 Ti (2. rend)

Al 309,271 0,023 Mg, V Nb 309,418 0,036 Al, Cr, Cu, Fe, Mg, V

As 193,759 0,053 Al, Fe, V Nd 401,225 0,050 Ca, Cr, Ti

As 197,262 0,076 Al, V Ni 221,647 0,010 Cu, Fe, V

Au 242,795 0,017 Fe, Mn Os 225,585 0,0004 Cr, Fe, Ni

B 249,678 0,0057 Fe P 213,618 0,076 Al, Cr, Cu, Fe, Ti

Ba 455,403 0,0013 Cr, Ni, Ti Pb 220,353 0,042 Al, Cr, Fe

Be 313,042 0,00027 V, Ti Pd 340,458 0,044 Fe, Ti, V

Bi 223,061 0,034 Cu, Ti Pr 390,844 0,037 Ca, Cr, Fe, V

C 193,091 0,044 Al, Mn, Ti Pt 214,423 0,030 Al, Fe

Ca 393,366 0,00019 V Rb 780,023 0,150 Ti

Cd 214,438 0,0025 Al, Fe Re 197,313 0,006 Al, Ti

Ce 413,765 0,048 Ca, Fe, Ti Rh 233,477 0,044 Cr,Fe, Ni, Ti, V

Co 238,892 0,0060 Fe, V Ru 240,272 0,030 Cr, Fe, V

Cr 205,552 0,0061 Al, Cu, Fe, Ni Sb 206,833 0,032 Al, Cr, Fe, Ni, Ti, V

Cs 455,531 50 Cr, Fe, Ti, V, Ba Sc 361,384 0,0015 Cr, Cu, Fe, Ti

Cu 324,754 0,0054 Ca, Cr, Fe, Ti Se 196,090 0,075 Al, Fe

Dy 353,170 0,010 Mn, V Si 251,611 0,012 Cr, Fe, Mn, V

Er 337,271 0,010 Cr, Fe, Ni, Ti Sm 359,260 0,043 Cr, Fe, Ti, V

Eu 381,967 0,0027 Ca, Cr, Fe, Ti, V Sn 189,989 0,025 Fe, Cr

Fe 238, 204 0,0046 Cr, V Sr 407,771 0,0004 Cr, Fe, Ti

Ga 294,364 0,046 Cr, Fe, Mn, Ni, Ti, V Ta 226,230 0,025 Al, Fe

Gd 342,247 0,014 Cr, Fe, Ni, Ti Tb 350,917 0,023 Cr, Fe, Ti, V

Ge 209,426 0,040 Al, Ca, Cr, Fe, Ni, V Te 214,281 0,041 Al, Fe, Ti, V

Hf 277,336 0,015 Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, V Th 283,730 0,065 Cr, Fe, Mg, Ni, V

Hg 194,227 0,025 Al, V Ti 334,941 0,0038 Ca, Cr, Cu, V

Ho 345,600 0,0057 Cr, Fe, Ti Tl 190,864 0,040 Al, Ti

In 230,606 0,063 Fe, Mn, Ni, Ti Tm 313,126 0,0052 Cr, Ti, V

Ir 224,268 0,027 Cr, Cu, Fe, Ni U 385,958 0,250 Ca, Cr, Fe

K 766,490 0,060 Ti V 309,311 0,0050 Al, Cr, Fe, Mg

La 333.749 0,010 Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ti, V W 207,911 0,030 Al, Cu, Ni, Ti

Li 670,784 0,0018 V, Ti Y 371,030 0,0035 Ti, V

Mg 279,553 0,00015 Fe, Mn Yb 328,937 0,0018 Cu, Fe, Ti, V

Mn 257,610 0,0014 Al, Cr, Fe, V Zn 213,856 0,0018 Al, Cu, Fe, Ni, Ti, V

Mo 202,030 0,0079 Al, Fe Zr 343,823 0,0071 Ca, Cr, Fe, Mn, Ti

6.2. táblázat: Az ICP-AES-l meghatározható kémiai elemek legérzékenyebb színképvonalának hullám-
hossza a kimutatási határral és a zavaró kémiai elemek felsorolásával

A fentiek alapján hangsúlyozandó, hogy az analitikai vonalak megválasztása az ICP su-
gárforrást alkalmazó atomemissziós spektrometriai módszerek esetében kitüntetett figyelmet 

á-
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nyokról. Az atomabszorpciós technikával összehasonlítva, AAS-
k-

venciájú fotonokkal gerjesztik. Emiatt AAS-nál csak a rezonáns színképvonalak zavaró hatá-
sával kell számolni, vagyis sokkal kisebb a potenciálisan zavaró színképvonalak száma. 

6.2.6. Mátrixhatások

a-
beli mátrixeffektus. A mintabeviteli mátrixeffektus alatt a mátrixnak az 

az aeroszol cseppméreteloszlását és ezen keresztül a plazmába irányuló anyagtranszportot 
viszkozitása és felületi feszültsége. 

Ezek a paraméterek változnak az oldat só- és savkoncentrációjával. Ezért rendkívül fontos, 
hogy a kalibráló és a vizsgálandó oldatoknál e koncentrációértékek azonosak legyenek. A 
plazmabeli mátrixeffektus, vagyis a mátrixnak a plazma gerjesztési körülményeire való ha-
tása sokkal összetettebb, emiatt erre a kérdésre részletesen nem térünk ki. Megállapítható vi-

r-
jesztési m
használata. 

A mátrixhatás korrekciójához a jó hatásfokkal alkalmazható. A 
ell kiválasztani, 

l-
standard addí-

ciós eljárás, továbbá a mátrixillesztéses technika (2.2.2. fejezet, 19. oldal), amelynél a kalibrá-
ló oldatokhoz a mátrixelemeket hozzáadjuk, amennyiben ismerjük azok átlagos koncentrációját.

6.2.7. Radiális és axiális irányú leképzést alkalmazó ICP-AES rendszerek analitikai 

oldalirányú optikai leképezést alkalmazzák. Ez a megfigyelési irány a legtöbb elemre ng/mL 
9 biztosít. A plazma axiális, azaz tengelyirányú megfigyelése 

kereskedelmi készülékekben csak az 1990-
ható. Az elmúlt évtizedben 

i-
gyelés esetén10, 11.
csatornáján belüli nagyobb optikai úthossznak, másrészt az argonplazma rendkívül intenzív 
folytonos háttérsugárzását adó plazmaköpeny kizárásának, amely az analitikai csatornát veszi 
körbe.

A plazma axiális megfigyelését a gázáramokkal ellentétes vagy azokkal azonos irányból 
valósítják meg. A gázáramokkal ellentétes irányú megfigyeléshez l-

m-

9 Boumans, P. W. J. M., Basic concepts and characteristics of ICP-AES in: Boumans, P. W. J. M. (Ed.) Inductively Coupled 
Plasma Emission Spectroscopy, Part I. Instrumentation and Performance, Wiley-Interscience, New York (1987).
10 Ivaldi, J. C., Tyson, J. F., Performance Evaluation of An Axially Viewed Horizontal Inductively-Coupled Plasma for 
Optical Emisszon Spectrometry, Spectrochim. Acta B, 50 (1995) 1207.
11 Brenner, I. B., Zander, A. T., Axially and Radially Viewed Inductively Coupled Plasmas – a Critical Rewiev, 
Spectrochim. Acta B, 55 (2000) 1195–1240.
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mal a plazmasugarat 
z-

befolyásoló plazmaköpeny kizárására. A a
é-

nyel. Az ICP- iális 

– A kimutatási határok a hagyományos pneumatikus porlasztáson alapuló mintabevitel mel-
lett 2–20-as faktorral csökkennek (6.3. táblázat).

– Az analitikai görbék lineáris tartománya gyakorlatilag nem változik (négy-öt koncentrá-
ció nagyságrend), de elcsúsznak a kisebb koncentrációk irányába.

– Az analitikai jelek relatív standard deviációja 0,5% alatt marad mindkét megfigyelési 
módnál, a hagyományos pneumatikus porlasztás, és elég hos á-

– A könnyen ionizálható elemek által kiváltott mátrixhatás nagyobb lesz. A jelcsökkenés 

Az axiális megfigyelés esetén tapasztalt nagyobb mátrixhatás csökkentése érdekében a 

szükséges nagyobb RF-teljesítmény alkalmazása, továbbá a meghatározandó alkotóelemek 

d

Elem
Hullámhossz

[nm]

Radiális leképzés Axiális leképzés

BEC,
ng/mL

DL,
ng/mL

BEC,
ng/mL

DL,
ng/mL

As
As
Ba
Be
Cd
Cr
Cu
Fe
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
Sb
Se
Ti
U
V
Zn

189,042
193,696
455,403
313,042
214,438
205,552
324,754
238,204
257,610
202,030
589,592
221,647
220,353
206,833
196,026
334,941
367,007
309,311
213,856

554
457
19,8
15,2
33,7
63,9
83,1
80,7
15,4
74,4
764
138
431
474
680
43,6
332
68,3
20,6

35
32

0,066
0,071

1,3
2,8

0,73
2,4

0,38
2,9
9,9
6,4
7,7
24
39

0,36
3,3

0,96
0,78

336
319
5,6
21
28

110
47
36
6,9
44

132
67

250
267
431
17

122
92
21

9,8
6,9

0,010
0,026
0,29
0,41
0,32
0,36

0,055
0,63
0,50
1,6
2,6
5,4
13

0,075
0,47
0,39
0,35

6.3. táblázat: Ugyanazon ICP sugárforrás radiális és axiális irányú megfigyelése során nyert intenzi-
tásadatokból számított háttérekvivalens koncentrációk (BEC) és kimutatási határok (DL). Az ICP su-
gárforrás üzemi paraméterei: RF-

L/perc; porlasztó gáz 0,95 L/perc; megfigyelési magasság a radiális leképzésnél 15 mm
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6.2.8. Az ICP-AES és az AAS méréstechnikák összehasonlítása analitikai 

Az ICP-
analitikai érzékenység elérése mellett fontos követelmény a vonalzavarások minimalizálása a 
mintamátrix egyéb komponenseinek ismeretében. A spektrális interferenciák (Fe, Ni, V, Mo, 

intenzitásból levonják a színképvonal két oldalán mért háttérértékek átlagát, de nem szabad 
figyelmen kívül hagyni az esetleges zavaró csúcsok jelenlétét. 

létromsav) multielemes 
kalibráló oldatok felhasználásával. Bonyolultabb mátrix esetén a mátrixillesztéses technika 

m-
enkor a kalibráló görbén a meghatározandó 

-intenzitásának hányadosát ábrázolják a koncentráció 
függvényében.

Általában elmondható, hogy az ICP-
elemek jó érzékenységgel megha a-
mikus tartománya több nagyságrend, amely csökkenti a szükséges mintahígítások számát, 
változó koncentrációk esetén. A több nagyságrenden keresztül lineáris kalibráló görbe miatt 

-AES ese-
-AAS-hoz hasonlóan a 

0,1–50 µg/L tartományban vannak. A mérés költséges a felhasznált argon gáz miatt.

Az atomabszorpciós méré o-
k-

könyvekben javasolt néhány színképvonal közül választ, az érzékenység és a lehetséges zava-
ró elemek figyelembevételével. Az atomabszorpció hagyományos berendezéseiben a háttér-
korrekció másik sugárforrás (deutérium lámpa) alkalmazását is igényli, vagy pl. a Zeeman-
háttérkorrekció esetén egy mágnes és egy polarizártor beépítését teszi szükségessé. A nagy 
felbontású, folytonos sugárforrású AAS esetén az atomok és a háttér elnyelésének a mérése 

6.3. Elektromos ív és szikra

Az egyenáramú és váltóáramú ívet, valamint a kis-, közép-
már az 1940- i-
dolgozott optikai emissziós spektrográfiás és spektrometriás módszerek sugárforrásaként.

Az t-

ú foto-
nokat sugároznak ki. A színképvonalak alkalmasak a kémiai elemek (70–

árologtatják, és az 
analitikai információt a két elektród között kialakult ívplazma szolgáltatja. Egy kémiai elem 



6.3. Elektromos ív és szikra 93

© www.tankonyvtar.hu

színképe fölé fényképezett vasszínké-

p-
vonal intenzitása és a koncentráció közötti összefüggést felhasználva. A fémiparban ma is 

s) és a készülék hiteles anyagmintákkal való kalibrálása 
után. 
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7. ATOMFLUORESZCENS SPEKTROMETRIA (AFS)

mokat a 

inefordner 
alkalmazta 1964-

zítette. Az atomfluoreszcens 
spektrometria bizonyos elemekre nagy dinamikus tartománnyal és szelektivitással rendelke-

amit már több, mint tíz évvel korábban kifejlesztettek.

í-
t-

roszkópia (laser-excited atomic fluorescence spectroscopy; LEAFS) módszer kifejlesztését 
jelentette.

7.1. ábra: Energiaátmenetek az atomfluoreszcencia során: a.) rezonancia fluoreszcencia,
d.) anti-Stokes fluoreszcencia.

A folytonos nyilak fotonok, míg a szaggato

(7.1. ábra). 
típusai1 a és a 
termikusan támogatott fluoreszcencia.

Rezonancia fluoreszcencia z-
cens fény hullámhosszával. Ezt a módszert gyakran alkalmazzák kvantitatív analízisre. El
nyös, hogy a fluoreszcens fény intenzív, viszont nehézséget jelent, hogy az emisszió ugyana-
zon a hullámhosszon történik. Nehéz elkülöníteni a megvilágító fény szórt fényét az emittált 

mindig jelen van a rezonancia fluroszcencia, nagyobb intenzitással.

1 Omenetto, N., Winefordner, J. D., Laser Excited Atomic and Ionic Fluorescence in Flames and Plasmas, Chapter 2, in 
Analytical Applications of Lasers (Ed: Piepmeyer, E. H.), Wiley (1986).
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A direkt fluoreszcencia
kiindulási energiaszintjével. A gerjesztett állapotból az elektron magasabb energiaszintre jut 
vissza, mint a gerjesz i-
sebb, hullámhossza pedig nagyobb lesz. 

nál a gerjesztés után az elektronátmenet két lépésben történik 

különböznek a gerjesztés és a kisugárzás esetén, viszont a gerjesztés kiinduló energiaszintje 
megegyezik az emisszió végállapotával. 

A termikusan támogatott fluoreszcencia o-
vábbi termikus gerjesztés is történik, így éri el a rendszer energiája a kibocsátás kezdeti 
enegiaszintjét. 

További típus az érzékenyített fluoreszcencia, amikor a gerjesztett atomok átadják az 
energiájukat részben vagy teljes egészében egy másik elem atomjainak. Ez a második elem 
bocsátja ki a fluoreszcens fényt, miközben a gerjesztett elektronja visszatér az alapállapotba 
vagy egy másik, alacsonyabb energiaszintre. Például ha Hg és Tl atomokat tartalmazó gázt a 
Hg 253,7 nm-es sugárzással megvilágítják, akkor két talliumvonalon (377,6 és 335,0 nm) 

A fluoreszcens fény intenzitása lineáris összefüggésben van a vizsgált kémiai elem oldatbeli 
koncentrációjával (c) és a megvilágító fény intenzitásával (Io)2

If = Io (7.1.)

ahol K állandó magában foglalja a láng vagy egyéb abszorpciós cella hosszát, pedig az ab-
szorbeált energia/fluoreszcens sugázás konverziós folyamat hatásfoka.

7.2. Az atomfluoreszcencia spektrometriás berendezés felépítése

A : a mintabeviteli egység, az atomizáló egység, a sugárforrás, fényfel-

7.2.1. Mintabeviteli egység

Az AAS-nál és ICP-AES-nél alkalmazható mintabeviteli egységek: a koncentrikus porlasztó, 
a keresztáramlásos, a Babington porlasztó, az ultrahangos porlasztó és nagynyomású hidrauli-
kus porlasztó, az AFS technikánál mind alkalmazhatók. A

7.2.2. Atomizáló egység

Az atomizáló egység lehet kémiai láng3, 4. 5 -acetilén, vagy dinitrogén-oxid-
acetilén), induktív csatolású plazma vagy elektrotermikus atomizáló egység. Az ICP 

2 Sychra, V., Svoboda, V., Rubeska, I., Atomic Fluorescence Spectroscopy, Van Nostrand Reinhold (1975).
3 Epstein, M. S., Nikdel, S., Omenetto, N., Inductively-Coupled Argon Plasma as an Excitation Source for Flame Atomic 
Fluorescence Spectrometry, Anal. Chem., 51 (1979) 2071–2077.
4 Omenetto, N., Human, H.G.C., Cavalli, P., et al., Direct Determination of Lead in Blood by Laser Excited Flame Atomic 
Fluoreszcence Spectrometry, Analyst, 109 (1984) 1067–1070.
5 Omenetto, N., Winefordner, J. D., Atomic Fluorescence Spectroscopy with Laser Excitation, Chapter 4., Analytical Laser 
Spectroscopy, (Ed.: Omenetto, N.), J. Wiley, (1979).
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sugárforrás6, 7, 8, 9 -nek jobb az elpáro-
logtatási és az atomizációs hatásfoka, mint a lángnak, és ezért kisebb a zavaró hatás, a háttér-
intenzitás viszont nagyobb. Az elektrotermikus atomizáló egység (ETA)10, 11, 12, 13 szintén jól 
alkalmaz é-
gei, és viszonylag kevés saját fényt emittál, amely kis háttért eredményez. 

7.2.3. Sugárforrás

A sugárforrás lehet üregkatódos lámpa, folytonos spektrumot adó Xe ívlámpa, mikrohullámú 
A lézerfényforrás hangolhatósága 

. A

7.2. ábrán látható a minta elektrotermikus elpár
alapuló rendszer. Ebben az esetben az elektrotermikus atomizáló grafitcsövének a tengelyében 

homorú tükörre és onnan a spektrométerbe. Az említett nyílás a lézersu-

fluoreszcens jelet, és azt a detektorba irányítja. 

A mérés elvégzésekor azt is figyelembe ke –
egy bizonyos küszöbértéken túl –
Nagy fényintenzitások esetén14 az abszorpció (gerjesztés) sebessége eléri az emisszió sebes-
ségét, amelyet azonban nem haladhat meg. Emiatt a küszöbérték után a fluoreszcens jel a fizi-

o-

6 Ng, K. C., Ayala, N. L., Simeonsson, J. B., et al., Laser-Induced Plasma Atomic Emission-Spectrometry in Liquid 
Aerosols, Anal. Chim. Acta, 269 (1992) 123–128.
7 Huang, X., Lanauze, J., Winefordner, J. D., Laser-Excited Atomic Fluorescence of Some Precious Metals and Refractory 
Elements in the Inductively Coupled Plasma, Appl. Spectrosc., 39 (1985) 1042–1047.
8 Simeonsson, J. B., Ng, K. C., Winefordner, J. D., Single – Resonance and Double Resonance Atomic Fluorescence 
Spectrometry with Inductively Coupled Plasma Atomization and Laser Excitation, Appl. Spectrosc., 45 (1991), 1456 -1462.
9 Galbács, G., Galbács, Z., Axner, O., Geretovszky, Zs., Assesment and Application of Diode Laser Induced Fluorescence 
Spectrometry ina n Inductively Coupled Plasma to the Determination of Lithium, Spectrochim. Acta, 60B (2005), 299–306. 
10 Hou, X., Tsai, S. J. J., Zhou, J. X., Yang, K. X., Lonardo, R. F., Michel, R. G., Laser-excited Atomic Fluorescence 
Spectrometry: Principles, Instrumentation and applications; Chapter 3, in: Lasers in Analytical Atomic Spectroscopy, (Eds: J. 
Sneddon, T. L. Thiem, Y. I. Lee), VCH (1997).
11 Butcher, D. J., Irwin, R. L., Takahashi, J., Su, G., Wei, G. T., Michel, R.G., Determination of Thallium, Manganese, and 
Lead in Food and Agricultural Standard Reference Materiala by Electrothermal Atomizer Laser-Excited Atomic 
Fluorescence and Atomic Absorption Spectrometry with Slurry Sampling, Appl. Spectrosc., 44 (1990) 1521–1533.
12 Zhou, J. X., Hou, X.,Yang, K. X., Michel, R. G., Laser Excited Fluorescence Spectrometry in a Graphite Furnace with an 
Optical Parametric Oscillator Laser for Sequential Multi-Element Determination of Cadmium, Cobalt, Lead, Manganese and 
Thallium in Buffalo river Sediment, J. Anal. Atom. Spectrom., 13 (1998) 41–47.
13 Petrucci, G. A., Cavalli, P., Omenetto, N., A feasibility studi of the use of electrostatic deposition and laser-induced 
fluorescence in a graphite furnace for size-segregated analysis of lead and gold in ultrafine 0.02–0.2 mµm particles, 
Spectrochim. Acta B, 52 (1997) 1597–1615. 
14 Axner, O.: Laser Spectrometric Techniques in Analytical Atomic Spectrometry, in Encyclopedia of Analytical Chemistry,
R.A. Meyers (Ed.), J. Wiley (2000)
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ndszer vázlata

A 7.3. ábrán higany meghatározására alkalmas atomfluoreszcenciás spektrométer sema-
tikus felépítése látható. A minta higanytartalmának gerjesztéséhez nagy energiájú, kis nyomá-

reszcenciát a hidegg
- o-

nokat ón-
k a mátrixtól, gyakorlatilag mátrixef-

z-
letekben adagolják szelepek segítségével, a redukálószert pedig közvetlenül a reaktorba. A 
kémiai reakció terméke, az atomos hi

7.3. ábra: Atomfluoreszcencia spektrométer sematikus felépítése higany meghatározásához
(Analytik Jena, Németország)
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7.2.4. Fényfelbontó egység 

Az emissziós megfigyelés iránya mindig szöget (általában derékszöget) zár be a 
lézerfénynyaláb irányával. Üregkatódos lámpa vagy lézer sugárforrás esetén a fényfelbontó 
egység lehet kis felbontású monokromátor. Ha folytonos sugárforrást alkalmaznak, akkor 
nagyobb felbontású monokromátorra van szükség. Fontos paraméter a ger
bevilágított, és a detektor által megfigyelt térrész egymáshoz való viszonya. Hibás elrendezést 

post filter effektus). Ilyenkor a megvilágítatlan atomok elnyelik a fluoreszcens 
fotonok egy részét, és azok nem jutnak el a detektorba, vagyis önabszorpció lép fel. Ha vi-

pre filter effektus), akkor emiatt lép fel arányosan intenzitáscsökkenés.

7.2.5. Detektor

A berendezésekben detektorként fotoelektron-sokszorozót, vagy CCD (charge coupled 
device) detektort alkalmaznak.

7.3. Az atomfluoreszcencia spektrometria analitikai 

A módszer lineáris dinamikus tartománya 4 és 7 koncentráció-nagyságrend között válto-

értéke a megvilágító forrástól függ. Lézerfényforrás esetén az abszolút kimutatási határ 
fentogramm nagyságrendbe esik (10–15 g), körülbelül két nagyságrenddel kisebb, mint a gra-

l-
rjesztési és emissziós hullámhosszak mi-

att. -más üregkatódos sugárforrást 

készülékkel multielemes analízisre i l-
maznak és detektorként pl. CCD detektor szolgál.
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8. INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIA 
(ICP-MS)

Az induktív csatolású plazma tömegspektrometria kifejlesztéséhez az alapgondolatot Gray, 
A.1 felismerése adta, aki egyenáramú ívplazmába porlasztott oldatokat atmoszférikus nyomá-
son, majd az ionokat tömegspektrométerbe vezette, és így meg tudta határozni az izotópará-
nyokat, és jó kimutatási határokat é
eredményeket lehet kapni. Houk2 kutatásának eredményeképpen 1980-
ICP- e-

eskedelemben is kapható készüléket 1983-ban mutatta be a kanadai Sciex 
cég a pittsburgh-
Plasma Quad ICP-MS-t.

A tömegspektrometria relatív 
tömegének meghatározásán alapuló, nagy hatékonyságú szerkezetvizsgáló és analitikai mód-

(m/z) szerint, valamint a szétválasztott ionok detektálása. A tömegsp
ionforrás (amely esetünkben az ICP) a generátorral és a mintabeviteli egységgel, az extrakciós 

egység (8.1. ábra). A tömegspektrométer részei általában nagy vákuum (10–3 – 10–4 Pa) alatt 
e-

kula- a-
nák az ionok repülési pályáit, másrészt az ionok elvesztenék a töltésüket, számos nem kívánt 
mellékreakció lépne fel. Az ionforrás, az induktív csatolású plazma
származó ionokat, melyek az interfészen keresztül belépnek a tömegspektrométerbe. Az ion-
fókuszáló optika n-

nagyságú jelet ad. 

8.1. ábra: Az ICP-MS berendezés sematikus felépítése

1 Gray, A. L., Mass-Spectrometric Analysis of Solutions using an Atomspheric Pressure Ion-Source, Analyst, 100 (1975) 
289–299.
2 Houk, R. S., Fassel, V. A., Flesch, G. D., Svec, H. J., Gray, A. L., Taylor, C. E., Inductively Coupled Argon Plasma as An 
Ion Source for Mass-Spectrometric Detemintation of trace Elements, Anal. Chem., 52 (1980) 2283–2289.
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8.1. Ionforrás

Az induktív csatolású plazma ionforrás felépítése megegyezik az ICP-AES technikánál 
alkalmazott sugárforrással, csak általában vízszintesen helyezik el (8.2. ábra). Az ICP azért 

0 elem) esetén az 
8.3.

ábrán e-
oka az adott körülmények között 

kb. 10% vagy kisebb. Az ICP-MS-hez gyakorlatilag ugyanazok a mintabeviteli egységek 
használhatók, mint amelyek a 6. fejezetben bemutatásra kerültek. A vizsgálandó mintából 
ködkamrás porlasztók vagy a szilárd minták bevitelére alkalmas egységek valamelyikével 

ó-
dik és ionizálódik néhány milliszekund

d-
nek, de ezeket nem lehet vizsgálni az adott készülékekkel.

8.2. ábra: Induktív csatolású plazma ionforrás

8.3. ábra: A kémiai elemek ionizációs foka az ICP- 1

1 Houk, R. S., Thompson, J.,Inductively Coupled Mass-Spectrometry, Mass Spectrom. Rev. 7 (1988) 425–461.
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8.2. Extrakciós interfész

–8000 K), az extrakciós interfészen (8.4. 
ábra) keresztül, az ionok szétválasztására és meghatározására szolgáló tömeganalizátorba. 
Az interfész két koaxiális kónuszból áll, melyek anyaga általában nikkel, esetleg platina. Az 

mintázó kónusz, ennek a
furat mérete nagyobb, általában 0,8– ki-

– e-
á-

ciós szivattyúval légmentesítik, úgy hogy az itt kialakuló nyomás kb. 250 Pa. A két kónuszt 
tisztítani kell, a lerakódások 

eltáv
–2 Pa alatt tartják. A sem-

leges molekulák kidiffundálnak az ionnyalábból és a vákuumszivattyú által eltávolításra ke-

–3 Pa-on tartja.

8.4. ábra Az extrakciós interfész sematikus felépítése

8.3. Tömeganalizátorok

A tömeganalizátorok az ionnyaláb ionjait szétválasztják tömeg/töltés szerint. Az ICP-MS 
technikánál elterjedten használt tömeganalizátorok a szektor típusú analizátorok, kvadrupol 

(time-of-flight = TOF). A tömeganalizátorok jellem-

felbontása (R) azt 
fejezi ki, hogy milyen tömegkülönbséggel tud szétválasztani két iont. 

m

m
R

, (8.1.)

ahol m az ion tömegszáma és a két ion tömegszámának különbsége.
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A felbontást az ún. 10% völgy definíció
intenzitású csúcs akkor válik szét, ha a völgy a két csúcs között a csúcsmagasság 10%-ánál 
nem nagyobb. A kvadrupol berendezéseknél a felbontást 50% csúcsmagasságnál mérik. 
Ezeknél a felbontás általában 1 tömegegység, így m állandó.

8.3.1. Szektor típusú analizátorok

A szektor típusú analizátorokat  fejlesztették ki a legrégebben, analitikai és szerkezetkutatá-
si célokra egyaránt használhatóak, nagy érzékenységgel, nagy felbontással, széles tömegtar-
tománnyal rendelkeznek. Az egyszeres fókuszálású analizátor az ionokat mágneses tér segít-

t-
rányuk, hogy üzemeltetésük költséges, nagy szakértelmet és technikai hátteret igényelnek.

8.3.1.1. Mágneses tömeganalizátor

A mágneses tömeganalizátor

minek következtében közel azonos k
a-

görbéinek mérése alapján a részecskék tömege kiszámítható.

A mágneses tömeganalizátorban az ionforrásban képz ze v m tö-
V = 2–10 kV nagyfeszültség hatására felgyorsulnak. V gyorsító feszültség hatá-

sára az ion kinetikus energiája:

2

2

1
mvVez . (8.2.)

(B), az ionok a Lorentz- (zeBv) ha-
tására R

vBez
R

vm 2

. (8.3.)

zeB

mV
R

2

2

. (8.4.)

Tehát az ionok m/z

ü-

z-
tatják á-

m/z-
egspektrumot. 

o-
o-

nalak kiszélesednek, a felbontás romlik.
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zálású tömeganalizátor

á-
sából ered, másrészt abból, hogy az ionok termikus energiája, így kinetikus energiájuk az ICP 

o-
zik a kinetikus energiája, nagyobb pontatlansággal lehet a tömegét megmérni, ami limitálja a 
tömegspektrométer felbontóképességét. Ahhoz, hogy minél élesebb csúcsok keletkezzenek, 
minimumra kell csökkenteni a kinetikus energia szórását. Ez a probléma az ionok elektroszta-
tikus analizátorral végzett energiafókuszálásával oldható meg a 
tömeganalizátorban (8.5. ábra),
el (Nier-Johnson geometria). 

-MS-rendszer felépítése 

e-
gatív (bels s-

m/z E a-
tikus analizátorba. Az ionok R z-

2
mv

z e E.
R

(8.5.)

Mivel

2

2

1
vmVez

, (8.6.)

nagyságától, azaz valamennyi ion, E V gyorsító feszültség esetén ugyana-
zon a körpályán fog mozogni, 

E

V
R

2

, (8.7.)
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ahol R a körpálya sugara. Az elektrosztatikus analizátor a kinetikus energiájuk szerint szepa-
rálja és végül fókuszálja az ionokat. A s fókuszálású tömeganalizátorban úgy kapcsol-
nak össze egy elektrosztatikus analizátort egy mágneses szektor analizátorral, hogy a 

ó-
val az elektrosztatikus analizátor. Ez utóbbinál az azonos m/z
kinetikus energiájú ionok kinetikus energiájuk szerint más-más helyre fókuszálódnak, de eze-
ket a mágneses szektor analizátor végül ugyanabba a pontba egyesíti. Elvileg kétféle elrende-
zés lehet, ezek közül ICP-MS-
mágneses analizátor követi, és e mögé helyezik az elektrosztatikus analizátort (fordított Nier-
Johnson- 5 nagyságrendben van, ezért 
alkalmas a többatomos ionok által okozott zavaró hatások kiküszöbölésére. A felbontást a ki-

g-
re van szükség a maximális iontranszmisszió elérésére. Ebben az esetben alacsony a háttér, 

s-
szélesség, így az érzékenység mintegy 10–100-as faktorral csökken.

-MS készülékben

jtésnek három lehetséges módja van: a mágneses pásztázás, a feszültség pásztázá-
sa és a szinkronizált pásztázás. A mágneses pásztázásnál  a mágneses teret változtatják az 

lyan 
gyorsan változtatni, mint az elektromos teret. A feszültség pásztázásához a mágneses tér-

e-
szültségét változtatják. A módszer gyorsabb és a paraméterek nagy pontossággal változtatha-

szinkronizált pásztázás
során a mágneses teret és a gyorsító feszültséget egyaránt változtatják. Ez a módszer szolgál-
tatja a legjobb eredményeket, lényegesen gyorsabb, mint a mágneses pásztázás, de nem éri el 
a kvadrupol berendezések gyorsaságát.

8.3.2. Kvadrupol analizátor

A kvadrupol analizátorban (8.6. ábra) az ionok négy, párhuzamos, szimmetrikusan elrende-
analizátorba jutnak. (A kör alakú 

fémrudak esetén a hosszuk 6– –1,5 cm.) A két-
azonos potenciálú, az egymás mellettiek ellentétes polaritásúak, a két pár között egyrészt 
egyen- feszültséget hoznak létre. Egyenfeszültség esetén 

ionok hamarabb beleütköznének a rúdba, mint a nagyobb energiájúak. Azonban a DC+AC 
kombinálásával a rúd potenciálja e-

e-

egyenfeszültség, váltakozó feszültségcsúcs és frekvencia esetén az ionok tömege meghatáro-
zott tartományba esik. Az instabil ionok az elektródok felé kilépnek az ionsugárból. A feszült-
ség abszolút értékének változtatásával változtatható a stabilis pályákhoz tartozó tömeg, azaz

-MS esetén az 
érzékenység kb. 5×106 beütés másodpercenként. Egy 1 mg/L115 In tartalmú oldatra, egy 
kvadrupol ICP-MS berendezéssel kapott kimutatási határok (DL) a 8.1. táblázatban láthatók.1

1 Vanhoe, H., Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) for the determination of trace and ultratrace elements 
in human serum, Ph.D. Theses, Rijksuniversiteit Ghent (1992).
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8.6. ábra: A kvadrupol tömeganalizátor vázlatos rajza

Izotóp Izotóp
7Li 0,046 98Mo 0,027
9Be 0,10 102Ru 0,036
11B 0,40 103Rh 0,010

24Mg 0,065 106Pd 0,010
27Al 0,084 107Ag 0,014
45Sc 0,13 114Cd 0,061
48Ti 0,13 115In 0,018
51V 0,030 120Sn 0,069
52Cr 0,11 121Sb 0,024

55Mn 0,22 127I 0,011
56Fe 2,5 130Te 0,046
58Ni 0,45 133Cs 0,013
59Co 0,027 138Ba 0,022
63Cu 0,077 139La 0,009
64Zn 0,15 140Ce 0,014
69Ga 0,077 184W 0,021
72Ge 0,18 195Pt 0,013
75As 0,016 197Au 0,008
77Se 1,1 202Hg 0,024
79Br 1,0 205Tl 0,010
85Rb 0,037 208Pb 0,020
88Sr 0,070 209Bi 0,007
89Y 0,006 232Th 0,007
90Zr 0,014 238U 0,007
93Nb 0,010

8.1. táblázat: Kvadrupol ICP-MS berendezéssel kapott kimutatási határok

A 8.2. táblázatban összehasonlítjuk a kvadrupol és a nagy felbontású ICP-MS (NF ICP-
MS) készülékkel kapott kimutatási határokat.
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Elem
Kvadrupol

ICP-MS
NF-ICP-MS

Elem
Kvadrupol

ICP-MS
NF-ICP-MS

Li 0,4 0,002 Cd 0,003 0,002

Be 0,04 0,003 In 0,0003 0,0005

B 0,5 0,28 Sn 0,002 0,008

Na 0,4 1,1 Sb 0,0006 0,0006

Mg 0,06 0,07 Te 0,009 0,0001

Al 0,02 0,2 Cs 0,001 0,0001

Si – 0,6 Ba 0,002 0,002

P – 0,5 La 0,0001 0,0001

S – 1,1 Ce 0,0002 0,001

Cl – 159 Pr 0,0002 0,0001

K – 0,15 Nd 0,0004 0,0002

Ca – 0,3 Sm 0,0005 0,0001

Sc 0,2 0,0004 Eu 0,0002 0,00005

Ti 1,3 0,04 Gd 0,0009 0,0001

V 0,001 0,001 Tb 0,0001 0,00001

Cr 0,2 0,004 Dy 0,0003 0,0001

Mn 0,01 0,03 Ho 0,0002 0,0001

Fe – 0,05 Er 0,0003 0,0001

Co 0,0009 0,005 Tm 0,0001 0,0001

Ni 0,2 0,08 Yb 0,0004 0,00002

Cu 0,01 0,03 Lu 0,0002 0,00001

Zn 0,02 0,04 Hf 0,0005 0,0001

Ga 0,001 0,002 Ta 0,0002 0,00003

Ge 0,01 0,009 W 0,0007 0,001

As 0,1 0,02 Re 0,0002 0,001

Se 0,3 0,01 Os 0,0003 0,001

Rb 0,003 0,007 Ir 0,0002 0,001

Sr 0,0004 0,005 Pt 0,0005 0,00001

Y 0,0001 0,0001 Au 0,002 3,1

Zr 0,001 0,001 Hg 0,6 0,06

Nb 0,0002 – Tl 0,0002 0,0001

Mo 0,0007 0,006 Pb 0,001 0,009

Ru 0,001 0,0001 Bi 0,0003 0,0005

Rh 0,0001 0,003 Th 0,0001 0,00002

Pd 0,001 0,0001 U 0,0002 0,0003

Ag 0,0009 0,003

8.2. táblázat: A kvadrupol és nagy felbontású ICP-MS készülékekke
tapasztalt kimutatási határok összehasonlítása2

2 http://www.elementalanalysis.com/services/inductively-coupled-plasma-icp/
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m/z

(8.7. ábra). Valamennyi ion a t0

térbe, és a repülés

e-
tektort. 

A kilépés és a detektor s-

Vez

m
d

v

d
t

2 , (8.8.)

ahol d az ionforrás és a detektor közötti távolság, V a gyorsító feszültség és v az ionok sebes-
sége. A 8.8. egyenlet átrendezése után adódik, hogy

2

2
d

t
Ve

z

m

(8.9.)

és

m

Vez
v

2

. (8.10.)

m/z há-
nyadosuknak m m/z értéke azo-

ionok a rendszerbe. Ez az ICP-nél problémát jelent, mivel az egy folytonos sugárforrás. Két-
féle elrendezés lehetséges, az ortogonális és az axiális. Az ortogonális elrendezésnél a készü-

alatt érik el a detektort. Amíg az összes ion el nem éri a detektort, addig nem indítanak újabb 
impulzust. A 8.7. ábrán bemutatott axiális -TOF-MS berendezésben az 
extrakciós ionoptikai rendszer továbbítja az ionokat a modulációs régióba, ahol az ionnyalá-

m-
pulzusokat juttatnak a taszító rácsra, amely az ionokat a gyorsítási régióba, végül a repülési 

ó-
kuszálódnak, és így jutnak a detektorhoz. Az iontükör k-

behatolnak a reflektorba, míg kinetikus energiájuk nulla nem lesz, majd megállás után vissza-
e-

l b-
á-

jú ionok, és emiatt kb. ugyanabban a pillanatban éri el mindkét csoport a detektort.
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8.7. ábra: Axiáli -TOF-MS vázlat

8.4. Az ionok detektálása

8.4.1. Elektronsokszorozók

n-
der elektronokat váltanak ki (8.8. ábra).

sokszorozási faktor 104 és 108 között van.

8.8. ábra: Az elektronsokszorozók sematikus felépítése

8.4.2. Faraday-kollektor

A Faraday-kollektor egy hengeres fémelektród (8.9. ábra). Az ionok a cella nyitott végén 
lépnek be, és a cella oldalfalába vagy há

mérésére használják.
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8.9. ábra: A Faraday-kollektor sematikus felépítése

megválasztása

i-
é-

kenység elérése érdekében a legnagyobb gyakoriságú izotópot cé e-
e-

zik. Néhány, a periódusos rendszer harmadik periódusába tartozó fém természetes izotópjai-
8.3. táblázatban mutatjuk be.

Elem
Tömegszám

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Sc 100

Ti 8,0 7,3 73,8 5,5 5,4

V 0,25 99,8

Cr 4,35 83,8 9,50 2,37

Mn 100

Fe 5,8 91,7 2,2 0,28

Co 100

8.6. Zavaró hatások

Az ICP-MS- spektrális és a nem spekt-
rális zavaró hatások.

8.6.1. Spektrális zavaró hatás

Spektrális zavaró hatást okoz bármely olyan, egy vagy több atomból álló ion, amelynek 
tömeg/töltés hányadosa megegyezik a meghatározandó izotóp tömeg/töltés értékével.
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8.6.1.1. Izobár interferencia

Izobár interferenciának nevezzük az olyan zavaró hatást, amikor a meghatározandó elem 
egyik izotópjának a tömegszámával megegyezik a zavaró kémiai elem egyik izotópjának a 
tömegszáma. Ez általában a páros rendszámú kémiai elemeket érinti, a páratlan rendszámú 
elemekre csak öt ilyen eset van. A 8.4. táblázatban izobár interferenciákra mutatunk be pél-

-nál kisebb tö-

kiszámítha - 5

a-
mennyi kémiai elemnek van izobár interferenciától mentes izotópja akkor, ha a legnagyobb 
gyakoriságú izotópnál izobár interferencia lép fel, megoldásként másik izotóp választása java-
solható.

M Az egymást zavaró izotópok pontos tömegszáma és relatív gyakorisága

36 S 35,96708 (0,02) Ar 35,96755 (0,34)

40 Ar 39,96238 (99,6) Ca 39,96259 (96,9) K 39,96400 (0,01)

50 Ti 49,94479 (5,4) Cr 49,94605 (4,35) V 49,94716 (0,25)

87 Sr 86,90889 (7,00) Rb 86,90918 (27,8)

96 Mo 95,90468 (16,7) Ru 95,90760 (5,52) Zr 95,90827 (2,80)

113 In 112,90406 (4,3) Cd112,90440 (12,2)

115 Sn 114,90334 (0,36) In 114,90388 (95,7)

123 Sb 122,90422 (42,7) Te 122,90428 (0,91)

124 Te 123,90283 (4,82) Sn 123,90527 (5,79) Xe 123,90612 (0,10)

130 Xe 129,90351 (4,1) Te 129,90623 (33,8) Ba 129,90628 (0,11)

136 Ba 135,90456 (7,85) Ce 135,90714 (0,19) Xe 135,90722 (8,9)

138 Ba 137,90524 (71,7) Ce 137,90600 (0,25) La 137,90711 (0,09)

176 Hf 175,94142 (5,21) Yb 175,94258 (12,7) Lu 175,94269 (2,59)

180 Hf 179,94656 (35,1) W 179,94673 (0,13) Ta 179,94749 (0,01)

187 Os 186,95576 (1,6) Re 186,95577 (62,6)

196 Pt 195,96495 (25,3) Hg 195,96581 (0,14)

198 Pt 197,96788 (7,2) Hg 197,96676 (10,0)

192 Pt 191,96105 (0,79) Os 191,96149 (41,0)

190 Pt 189,87967 (0,01) Os 189,95846 (26,4)

8.4. táblázat: Izobár interferenciák és az izotópok relatív gyakorisága

8.6.1.2. Többatomos ionok által kiváltott interferenciák 

A spektrális zavaró hatások másik típusát a többatomos ionok okozzák. A zavaró molekulaio-
r-

mazó atomok összekapcsolódásával keletkeznek. Közülük a legfontosabbak az oxidok, bár a 
m-

mel való kombinálódását is figyelembe kell vennünk. A kisebb rendszámú elemek meghatá-
rozását zavaró néhány molekulaion látható a 8.5. táblázatban. 
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Tömeg-
szám

Izotóp és
(gyakoriság)

Pontos tömegszám Többatomos zavaró ionok

24 24Mg (79,0) 23,98504 12C2
+

25 25Mg (10,0) 24,98584 12C2H+, 12C13C+

26 26Mg (11,0) 25,98260 12C14N+

28 28Si (92,2) 27,97693 14N2
+, 12C16O+

29 29Si (4,67) 28,97650 14N2H+

30 30Si (3,10) 29,97377 14N16O+

31 31P (100) 30,97376 14N16OH+

32 32S (95,0) 31,97207 16O2
+

33 33S (0,75) 32,97146 16O2H+

39 39K (93,3) 38,96371 38Ar1H+

40 40Ca (96,9) 39,96259 40Ar+

41 41K (6,73) 40,96183 40Ar1H+

42 42Ca (0,65) 41,95862 40Ar2H+

44 44Ca (2,09) 43,95548 12C16O16O+, 14N14N16O+

45 45Sc (100) 44,95591 12C16O16O1H+

46
46Ca (0,004); 45,95369 14N16O16O+; 32S14N+

46Ti (8,0) 45,95263

47 47Ti(7,3) 46,95176 31P16O+; 33S14N+

48 48Ti (73,94) 47,94795 31P16O1H+; 32S16O+; 34S14N+

49 49Ti(5,5) 48,94787 32S16O1H+; 33S16O+; 14N35Cl+

50

50Ti(5,4), 49,94479
34S16O+; 36Ar14N+50V(0,25) 49,94716

50Cr(4,35) 49,94605

51 51V(99,76) 50,94396 35Cl16O+; 34S16O1H+; 14N37Cl+

52 52Cr (83,76) 51,94051 40Ar12C+, 36Ar16O+, 36S16O+, 35Cl16O1H+

53 53Cr (9,50) 52,94065 37Cl16O+

54
54Fe (5,8), 53,93961 40Ar14N+, 37Cl16OH+
54Cr (2,37) 53,93888

55 55Mn (100) 54,93805 40Ar14NH+,

56 56Fe (91,7) 55,93494 40Ar16O+

57 57Fe (2,2) 56,93540 40Ar16O1H+

63 63Cu (69,2) 62,92960 31P16O2
+

A táblázatból látható, hogy az ICP- o-
ribb (99,8%) 40Ar izotópja teljes átfedésben van a kalcium 96,9%-os gyakoriságú 40Ca izotóp-

40Ar atom 1H-nel alkotott 40Ar1H+ molekulaion-
ja teljesen lehetetlenné teszi a 41 -MS 
készülék nem alkalmas sem a Ca, sem a K izotóparány mérésére.

8.6. táblázatban 
többatomos -
oxid molekulaionok az összes nagyobb gyakoriságú platinaizotópot zavarják. Egyedül a 198Pt+



112 8. Induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS)

www.tankonyvtar.hu ©

izotóp lenne használható hafnium jelenlétében, azt viszont a 198Hg izobár interferenciája za-

felbontás alkalmazásával, ami viszont az érzékenység 1–2 nagyságrenddel való romlásához 
vezet. Ezért kis platinakoncentrációjú minták esetén az érzékenység romlása miatt nem al-
kalmazhatunk nagy felbontást. Ilyen esetekben hasznos a matematikai korrekciós eljárások 
alkalmazása.

Pt-izotópok
tömege

Gyakorisága, %
Zavaró

többatomos ionok

Zavaró többatomos
ionok moláris tömege, 

g/mol

194,96479 33,8

155Gd40Ar+ 194,88501
159Tb36Ar+ 194,89290
179Hf16O+ 194,94074

193,96268 25,3

154Gd40Ar+ 193,88326
154Sm40Ar+ 193,88460
178Hf16O+ 193,93826

195,96495 25,3

156Gd40Ar+ 195,88451
180Hf16O+ 195,94147
180W16O+ 195,94164

196Hg+ 195,96581

197,96788 7,2

158Gd40Ar+ 197,88649
182W16O+ 197,94314

198Hg+ 197,96676

191,96105 0,79

152Sm40Ar+ 191,88212
152Gd40Ar+ 191,88218
176Hf16O+ 191,93633
176Yb16O+ 191,93749
176Lu16O+ 191,9376

192Os+ 191,96149

189,87967 0,01

150Sm40Ar+ 189,87967
150Nd40Ar+ 189,88328
174Yb16O+ 189,93378
174Hf16O+ 189,93498

190Os+ 189,95846

nak mérését zavaró legfontosabb
poliatomos ionok és izobár interferenciák

által okozott zavarások

kémiai elemek esetén kell számolni a tömegszámuk felénél, ahogy az a 8.7. táblázatban látha-
i-

Ilyen elemek az alkáliföldfémek, a ritkaföldfémek, a tórium és az urán.
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Zavaró ion Zavaró ion tömege/2 Zavart ion Zavart ion tömege
130Ba2+ 64,95314 (0,11) 65Cu+ 64,92779 (30,8)
132Ba2+ 65,95252 (0,10) 66Zn+ 65,92604 (27,9)
134Ba2+ 66,95225 (2,42) 67Zn+ 66,92713 (4,1)
136Ba2+ 67,95228 (7,85) 68Zn+ 67,92485 (18,8)
138Ba2+ 68,95262 (71,7) 69Ga+ 68,92558 (60,1)
138La2+ 68,95356(0,09) 69Ga+ 68,92558 (60,1)

152Gd2+ 75,95990 (0,20)
76Ge+ 75,92140 (7,8)
76Se+ 75,91921 (9,0)

154Gd2+ 76,96044 (2,18) 77Se+ 76,91991 (7,6)
156Gd2+ 77,96107 (20,5) 78Se+ 77,91730 (23,6)
160Gd2+ 79,96353 (21,9) 80Se+ 79,91652 (49,7)
172Yb2+ 85,96819 (21,9) 86Sr+ 85,90927 (72,2)
174Yb2+ 86,96943 (31,8) 87Sr+ 86,90889 (7,00)
176Yb2+ 87,97129 (12,7) 88Sr+ 87,90562 (82,6)

8.7. táblázat: Dupla tölté

8.6.1.4. A 

A spektrális zavaró hatások kiküszöbölése1 lehetséges matematikai korrekciós módszerekkel, 

lményeinek megváltoztatásával, a plazma módosításával (kevert gázos 
plazmák, nem argon alapú plazmák, hideg plazma) vagy az analizátor megváltoztatásával. Ez 
utóbbi lehetséges nagy felbontású tömegspektrométer használatával, vagy ütközési és/vagy
reakciócellák alkalmazásával.

A nagy felbontású tömegspektrométerben -
á-

sának kiküszöbölésére. Az izobár interferenciák kiküszöbölésére sajnos ennél sokkal nagyobb 
felbontásra van szükség. Bizonyos esetekben hátrányos, hogy a nagy felbontás alkalmazása 

Az ütközési és/vagy reakciócellák használata esetén az induktív csatolású plazmából az 
ionok az ütközési és/vagy reakciócellába jutnak, és ott ütköznek az azt tartalmazó gáz (legy-
gyakrabban hélium vagy hidrogén) molekuláival. Két jelenség van, ami a többatomos ionok 
eltávolításának irányába hat, az egyik, hogy a spektrális zavarást okozó többatomos ionok 
tömegszáma megváltozik reaktív ütközés következtében. A kémiai reakciók végbemenetele 
többek között függ az alkalmazott cellától, az alkalmazott gáztól (pl. metán) és a gáz áramlási 
sebessé nem reaktív ütközéseknek is fontos szerepe van. Egyrészt a cellagázzal (pl. 
hélium) való ütközések következtében az ionok energiát veszítenek, átlagos kinetikai energiá-
juk lecsökken, az ionok a multipól cella tengelyének irányába vándorolnak (ütközéses fóku-
szálás), ami a kimutatás határok javulásához vezet. Másrészt energiafókuszálást is eredmé-
nyeznek az ütközések, melynek következtében növekszik a tömeganalizátor felbontása. 

1 ású plazma tömegspektrometria (ICP-
MS), (2006) 225–284.
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8.6.2. Mátrixhatások

kópiai zavarások, a mátrixhatások. Ez 

változásokkal, melyek az analitikai jel csökkenéséhez vezetnek. A minta nagy 
sókoncentrációjával függ össze az interfész kónuszain való sólerakódás. Ezért a minták összes 
oldottanyag-tartalma max. 0,1– l-

hígítást kell alkalmazni. Tovább

addíció, valamint a mátrix illesztéses technika alkalmazása (2.1.2. szakasz), vagyis a kalibráló 
oldatok a mintával hasonló mátrixban készülnek, pl. fémek esetén. Az áramlásos injektálási 
technika (flow injection) 

Az ICP-MS gyors, multielemes technika. A kimutatási határok az analizátor típusától és a 
–0,1 mg/L tartományban vannak. Mintegy 8 

elemzéshez. Az 1 g/L-nél nagyobb mátrixkoncentrációjú mintákat hígítani kell. A lehetséges 
interferenciákat az analitikai módszer kidolgozásánál figyelembe kell venni. Képzett sze-
mélyzetet igényel. Drága a készülék fenntartása a felhasznált nagy tisztaságú argon, a kónu-
szok rendszeres cseréje, és a drága alkatrészek miatt.
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9. RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROMETRIA (XRF)

1895-ben Röntgen k-
-ban Moseley felismerte a karakterisztikus röntgensugarak 

röntgenfluoreszcens analízis alapját képezi. Az 1920-as évek végén Hevesy ajánlotta, hogy 
röntgensugarakat használjanak gerjesztésre, de akkoriban még csak szerény eredményeket 

-színképelemzés akkor indult gyors 

1950-
röntgenfluoreszcens lkalmazást nyert a geo-
lógiai vizsgálatoknál. A klasszikus XRF azonban nem alkalmas nyomanalízisre, ráadásul a 
mátrixeffektus szisztematikus hibákhoz vezethet. A megoldást egy új optikai 
atomspektroszkópiai módszer jelentette, mely sok szempontból felülmúlta a hagyományos 
röntgenfluoreszcens technikát.
A totálreflexió jelenségének (Compton, 1923) ismeretében fejlesztették ki a totálreflexiós 

-ben Yoneda és Horiuchi számolt 
be. Módszerüknél a primer, ge 0,1 ) bocsátották 

1 m) felvitt mintára. Így a mátrixeffektus 
gyakorlatilag elhanyagolhatóvá vált, ugyanakkor a minta atomjainak gerjesztésében mind az 

-

A röntgenfluoreszcencia analízis (X-ray fluorescence RF) általánosan elterjedt 
roncsolásmentes vizsgálati módszer a környezetvédelemben, az iparban, a geológiában és sok 

(E) és hullámhossza ( )

)(

24,1
)(

nm
keVE

. (9.1.)

9.1. A röntgensugárzás-anyag kölcsönhatása

A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás 10–3 és 10 nm közötti hullámhosszal. Ha egy 
anyagot gyors elektronokkal, töltött részec -részecskék) vagy elég 

(vakancia), tronhéjról származó elektron fog betölteni. Ha az ionizált 
karakterisztikus röntgenfoton

formájában szabadul fel, röntgenfluoreszcenciáról beszélünk (9.1. ábra). A karakterisztikus 
röntgenfotonokna o-
nizált elemre, és függetlenek az elem kémiai formájától. A röntgenfluoreszcens elemanalí-
zis lényege az, hogy a röntgengerjesztés után kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás 
energiájának vagy hullámhosszának mérésével a mintát alkotó elemek rendszámára lehet kö-

a-
golható, így nem befolyásolja a vonalak hullámhosszát az, hogy a meghatározandó kémiai
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elem milyen vegyület formájában van jelen. A vonalak intenzitása azonban nagymértékben 
a-

e, hogy egy 

fluoreszcenciahozam amely a K végállapothoz tartozó összes átmenetre vonatkozóan a 

K

K

K N

n
i

i

, (9.2.)

ahol nK1, nK2, stb. a K1, K2 stb. fotonok száma NK pedig a vakanciák száma. A 
á-

mának hányadosa a K végállapothoz tartozó összes átmenetek során. A fluoreszcenciahozam 
a kémiai elem rendszámának növekedésével növekszik. Egy elem két héjára vonatkozó 

-héjára vonatkozó fluoreszcenciaho-
zama mindig sokkal kisebb, mint a K-héjra vonatkozó 

A ionizált állapot úgy is megs -elektron 

Ezt a jelenséget mutatja be a 9.1. ábra. Az Auger-hatás mechanizmusa formálisan többszö-
rös kölcsönhatá l-

belül fotoeffektust hoz létre. Így végeredményben az atomot nem foton, hanem elektron hagy-
ja el. Az Auger-

-hatás újabb ionizációt hozhat létre, tehát több-
szörös ionizáció lép fel. Nagyobb rendszámú elemeknél az újabb vakancia újabb Auger-
elektron kilépését eredményezheti, így ún. Auger-kaszkád játszódhat le, aminek következmé-
nye sokszoros ionizáció. Az Auger-elektronkibocsátás és a röntgenfluoreszcencia kompetitív 

-eff
1– - -effektus 

edig a rendszám növekedésével csök-
ken (9.2. ábra).

9.1. ábra: A röntgenfluoreszcencia és az Auger-effektus jelensége
röntgenfotonnal végzett gerjesztéskor
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9.2. ábra: A K- és L-héjakra vonatkozó fluoreszcenciahozam rendszámfüggése

A nagy rendszámok a fluoreszcenciának kedveznek, míg a kis rendszámok az Auger-
elektronkibocsátásnak. Ezért van az, hogy a röntgenfluoreszcencia nem érzékeny a 10-nél 
kisebb rendszámú elemek esetén.

9.1.1. A karakterisztikus röntgensugárzás

diszkrét energiával rendelkeznek, mely az alábbi össze-
függéssel írható le:

2

2

n
hRZ

En
, (9.3.)

ahol h a Planck-állandó, R a Rydberg-állandó (R=3,29 1015 s-1), n Z pedig 
az elem rendszáma. 
rendszámmal, vagyis az atommag töltésével. A sugárzás energiája és az atom rendszáma kö-
zött összefüggést Moseley fedezte fel:

2
K 4

3
ZRhcE

, (9.4.)

ahol EK a Z rendszámú elem K vonalának energiája, R a Rydberg-állandó, h a Planck-
állandó, c a fénysebesség és egy állandó szám. A kibocsátott karakterisztikus foton energiá-
jának vagy hullámhosszának mérésével meghatározható az elem rendszáma. Egy adott vonal-
csoporthoz (pl. K vagy L) tartozó karakterisztikus sugárzás energiája csak az atom rendszámá-
tól függ, a kémiai állapot csak igen alacsony rendszámok esetén módosítja kis mértékben az 
energiát. A detektálás módja tehát vagy energia, vagy hullámhosszmérés, így a szakirodalom-
ban kialakult az energiadiszperzív és a hullámhosszdiszperzív méréstechnika elnevezés. 

A kibocsátott karakterisztikus röntgenvonalak a magasabbról alacsonyabb energiaszintre 
való átmenet következtében keletkeznek. A két energiaszint közti különbség határozza meg a 
keletkezett röntgen

e-
tünk meg (9.3. ábra). k
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kvantummechanikából ismert ún. kiválasztási szabályok, amelyek az egyes átmenetek relatív 
intenzitásait is meghatározzák. A karakterisztikus röntgenspektrumban található vonalaknak 
többféle jelölése terjedt el. A régebbi spektroszkópia könyvek a Siegbahn-féle jelölést alkal-

9.3. ábra: Atomi nívóséma karakterisztikus röntgenvonalakkal

1 régi 
jelölés a KL3 átmenetnek felel meg, vagyis ha a K L3 szint-

K és L3 energiaszintek közötti kü-

i elemek karakterisztikus röntgenvonalainak intenzitása függ a besu-
-ig terje-

-t és a He-ot kivéve) megjelenik 2–10 
intenzív vonala. A kis rendszámú elemek (Z<25) esetében többnyire a K -dublett, kicsit na-
gyobb energiáknál a K vonalak jelennek meg. A 25<Z<57 rendszámú elemeknél már néhány 
L- L , L , L csoportok 
követik egymást). 57-nél nagyobb rendszámú elemek K-vonalait már nem találjuk ebben az 
energiatartományban, de az L-vonalak mellett megjelennek már az M-vonalak is. Általában a 
legintenzívebb K- vagy L-csúcsok alapján történik az analízis. A spektrumot alkotó karakte-

s-
arányok a legtöbb elem esetében nagyon hasonlók, mégpedig a K-vonalakra: K :K 100:15, 
az L-vonalakra: L :L :L 100:70:10, az M-vonalakra pedig M :M :M 100:50:4.

9.1.2. A folytonos röntgensugárzás keletkezése

Amikor a gyors elektronok ütköznek az anyaggal, ütköznek az atomokkal, minden ütközésnél 
az elektron lelassul és egy röntgenfoton keletkezik. Ez eredményezi a folytonos röntgensugár-
zás keletkezését. A folytonos sugárzásnak van egy jól definiált rövid hullámhosszú határa 
( min), ö-
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oeV

24,1
min

, (9.5.)

ahol e Vo feszültség növekedésével a rövidhul-
lámú határ a nagyobb energiák felé, vagyis rövidebb hullámhossz felé mozdul el (9.4. ábra).

9.4. ábra: A folytonos sugárzás spek

A folytonos sugárzás intenzitása (I) egyenesen arányos a rendszámmal:

2' VZikI , (9.6.)

ahol i az áram, V a feszültség és Z á-
mú elemeket (Mo, Au, W) alkalmaznak anódként.

9.1.3. Szóródás

szóródik is a minta 
-

szórás), vagy rugalmatlan (Compton-szórás r-
dulhat többszörös Compton-szórás is, ilyenkor a foton több lépésben veszíthet energiájából.

9.1.4. Abszorpció

I0 intenzitású primer röntgenfotonok száma az abszorpció és szórás miatt 
csökken, és az intezitásveszteség a dx vastagságú rétegben ará-
nyos lesz a µ, ún. tömegabszorpciós együtthatóval. Vagyis integrálva egy x vastagságú rétegen 
történt áthaladás után, az Ix üggést kapjuk:
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)exp(0 xII x . (9.7.)

Az I0 – Ix intenzitás tehát fotoeffektus vagy szóródás miatt vész el, emiatt a tömegab-
szorpciós együttható is felbontható fotoelektromos és szórási részre:

CR , (9.8.)

ahol , R és C rendre a fotoelektromos effektusból, a rugalmas (Rayleigh-) és a rugalmatlan 
(Compton-) szórásból származó tömegabszorpciós együtthatók.

e-
mek keveréke, akkor a tömegabszorpciós együttható az egyes elemek együtthatóinak súlyo-
zott összege, vagyis

j
jjC
, (9.9.)

ahol Cj és µj a j elem koncentrációja, illetve tömegabszorpciós együtthatója. A 
fotoeffektusból származó abszorpciós koefficiens ( ) természetesen függ az energiától, minél 
kisebb az ener e-
letkezésének. 

l-
lámhosszú vonalból áll, és kismértékben függ az elem kémiai formájától. Az abszorpciós 
spektrumokban néhány éles ugrás található, melyeket abszorpciós éleknek hívnak. Egy K él, 

a-
gyarázható, hogy pl. a K él hullámhosszánál a foton energiája pontosan akkora, hogy ki tudja 
lökni az elektront a K-
legnagyobb lesz az elnyelés mértéke. Ha viszont az energia ennél egy kicsit is kisebb, akkor 
már nem képes a K elektron eltávolítására. Az elnyelés mértéke ezért hirtelen csökken, majd 
ismét emelkedik, mert akkor már az L-héjról távolítja el a foton az elektront. Az abszorpciós 
élhez tartozó energiaérték kismértékben (0,1– áci-

(X-
ray Absorption Near Edge Spectrometry) módszer esetében.

A röntgenfluoreszcencia analízisben tipikusan a 2–20 keV energiájú röntgenfotonokat 
használják gerjesztésre, és ezzel széles rendszámtartományt fed le a módszer a periódusos 

-tól (EK =2,01 keV) a 
Ru-ig (EK =19,2 keV) terjed a vizsgálható tartomány. Természetesen az L vonalak is hasz-
nálhatók, bár kisebb fluoreszcenciahozammal, ebben az esetben a Zr-tól (EL =2,04 keV) egé-
szen az U-ig (EL =13,6 keV) terjed azon elemek tartománya, melyek abszorpciós éle 20 keV-
nál kisebb.

9.2. Gerjesztési módok, röntgenforrások

Az XRF á-
lasztásán múlik. Az adott mátrix és a meghatározni kívánt elemek esetén meg kell keresni 
azt a gerjesztési módot, amely a leghatásosabban gerjeszti a vizsgálandó elem atomjait, és 
csökkenti a spektrumban a zavaró vonalátlapolást, abszorpciót és másodlagos fluoreszcen-
ciát. 
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ek gerjeszté-

gerjesztés és a kibocsátott sugárzás kvázifolytonos, ez a magyarázata, hogy XRF-t leggyak-
rabban röntgencsöves gerjesztéssel végeznek.

9.2.1. Radioaktív izotópos gerjesztés

Az izotópos röntgenforrásokban a radioaktív izotópok magreakcióit (K-befogás, - -
á-

onokromatikus sugárzást bo-

gerjesztés monoenergiás volta miatt, egy-egy izotópforrás csak korlátozott számú elem karak-
terisztikus röntgensugárzásának gerjesztésére alkalmas. A 55Fe és a 109Cd források pl. a 
14<Z n-
nek következtében bocsát ki röntgenfotont. Ezen izotópok használata azonban a rövid felezési 

megbízhatóan felhasználhatók.

9.2.2. Röntgencsöves gerjesztés

9.5. ábra. Mind a 
katód, mind az anód vákuumban van; a katód nagy negatív potenciálra (20–60 kV) van kap-
csolva, az anód pedig földelt. A katód volfrá
elektronemisszióval kiváltott elektronokat a nagyfeszültség gyorsítja az anód felé. Anódként 
nagy rendszámú, nehezen olvadó fémet (leginkább volfrámot, molibdént vagy aranyat) alkal-

t 2– ó-

becsapódó elektronok lelassulnak (innen ered a fékezési sugárzás elnevezése), kinetikus ener-

10 mm. A spektrum 
alak

a hagyományosan alkalmazott 30–60 kV gyorsítófeszültségnél. Adott anód esetén a ke

yakrabban alkalmazott ablak a 
berillium- vagy alumíniumlemez. A gerjesztett sugárzás az anód felületéhez képest 6 fokos 

ó-
éréshez a pontfókuszt használják, míg totál-

reflexiós mérésekhez a vonalfókuszt. Ezen diffrakciós röntgencsövek maximális teljesítménye 
2 kW körül van a nagyobb rendszámú anódokra, és 1 kW körül a kisebb rendszámúakra. A 
csövek élettartama 3000–6000 óra, az
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megegyezik a maximális – a katódra kapcsolt gyorsítófeszültség által kiváltott – elektron 
mozgási g-
gés alapján számítható:

eUh max , (9.10.)

ahol h a Planck-állandó, µ a fény frekvenciája, e az elektron töltése és U a gyorsítófeszültség. 

Röntgencsöves forrás
vagy szekunder targetos geometriában épülnek. E két elrendezést nevezzük összefoglalóan 
hagyományos röntgenfluoreszcens analízisnek. 

Közvetlen gerjesztés arakterisztikus sugárzást 
szekunder target részben elnyeli az ionizációs ener-

o-
csátja. A target karakterisztikus vonalát használják fel a minta gerjesztésére; pl. a Mo-anódos 

-szórás). 
A szórt Compton-sugárzásnak 90 fokos szórási szög körül minimuma van. A szekunder 

meg, amely tovább csökkenti a hátteret a polarizáció jelensége révén, a polarizált nyaláb 
ugyanis nem szóródik a polarizáció síkjához 90 fokkal.

é-
se, részben ö-

-
ek m

ködése azon a felismerésen alapul, hogy ha vékony fémfóliát használunk anódként, akkor 

tetési költségeket. 
Kisebb áram esetén, a kiváltott röntgensugárzás keresztülhatol a fólián, amely így egyúttal 
ablakként is szolgálhat. A transzmissziós geometriájú kialakítás hozzájárul a fékezési sugár-
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zás csökkentéséhez. Vannak oldalablakos, kis teljesí t-
ronnyalábot mágneses lencsékkel is fókuszálják, 50– -es nyalábméretet érve el az anó-

-
gységenként) is kevesebb, viszont a fényesség (egy-

t-
ra fókuszálják. 

Az 1970-
származó röntgensugárzást XRF és más röntgenanalitikai (diffrakció, abszorpció) mérésekre. 
Ma már 3. generációs szinkrotronforrások (APS az USA-ban, SPring-8 Japánban, ESRF 
Franciaországban) üzemelnek szerte a világon, amelyekben a kísérleti problémához lehet 
hangolni a sugárzás energiáját, intenzitását, méretét, koherenciáját. A szinkrotronsugárzásnak 
a legnagyobb az egységnyi forrásfelületre vonatkoztatott fényessége, brillianciája az összes 
röntgenforrás között, a sugárzás energiája széles tartományban hangolható, polarizált, és a 
nyaláb természetes módon kollimált. Ez utóbbi tulajdonsága
nyomelemanalitikáját.

9.3. A röntgenfluoreszcens spektrométerek felépítése

A röntgenfluoreszcens spektrométerekben a minta által kibocsátott röntgensugarakat hullám-
hosszuk vagy energiájuk szerint szeparálják, hogy minden elem karakterisztikus röntgensuga-

akterisztikus röntgensugárzás mérésé-
re energiadiszperzív (angol rövidítése: EDXRF) és a 
hullámhosszdiszperzív (angol rövidítése: WDXRF). 

9.3.1. Energiadiszperzív XRF-spektrométer 

Az energiadiszperzív röntgenfluoreszcens (EDXRF) spektrometriás analízisnél a röntgen-
á-

jával arányos töltésimpulzusok (elektron-lyuk párok) keletkeznek, amelyeket speciális elekt-
ronikus egység dolgoz fel. A 

elem karakterisztikus vonalát tartalmazza (multielemes módszer). Az EDXRF technikában 

A nukleáris méréstechnikában használatos energiadiszperzív detektorok közül hagyomá-
nyosan a Si(Li) és a Ge(Li), illetve nagy tisztaságú Ge (high purity germanium; HPGe) félve-

l-

kat folyékony nitrogén segítségé-
l-

Az EDXRF árzásnak a koherens és inkoherens 

tartományban gyakran választanak kvázimonokromatikus sugárforrást. Ezt azzal érik el, hogy 

r-

mintára.
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Az EDXRF technika mérési ideje 100–10000 s, 10–30-szorosa a WDXRF-nek, amit vi-
m-

ponenseket. A módszer egyetlen hátránya a Si(Li) detektor korlátozott energiafelbontása, a 
diffrakciós kristállyal összehasonlítva. Ezért sokkal általánosabb a csúcsátfedés és a jel/zaj 
viszony is kisebb.

9.3.2. Hullámhosszdiszperzív XRF-spektrométer

Hullámhosszdiszperzív (WD) módszer esetén a röntgensugárzás hullámtermészetét használják 
ki, egy adott rácsállandójú kristályt használva egy bizonyos hullámhosszúságú sugárzás kivá-
lasztására. Bragg törvénye szerint, a karakterisztikus röntgensugarakat az analizátorkristály 
úgy téríti el, hogy a diffrakció feltétele:

,sin2dn (9.11.)

ahol a hullámhossz, d a kristálysíkok közti távolság és 
szöge. Az analizátorkristályon csak a Bragg-
tovább a proporcionális vagy a szcintillációs detektorba. A hullámhosszdiszperzív (WD)XRF
spektrométer sematikus felépítése a 9.6. ábrán látható. 

9.6. ábra: A WDXRF spektrométer felépítése nem fókuszáló optikával

tengelye körül mérés közben, az esetleges heterogenitások kiküszöbölésére. Az 

forgatható. Analizátorkristályként a természetes kristályok közül (0,14<d<1,32 nm) általában 
lítium-fluoridot, pentaeritritolt, ammónium-dihidrogén foszfátot és kálium-hidrogén-ftalátot 

d<8,0 nm) nagyon hatásosan 
alkalmazhatók a kis rendszámú kémiai elemek vizsgálatára (bórtól magnéziumig). A detektor 
a goniométer karjához rögzítve a diffrakciós körön mozog. A spektrum felvételéhez végig kell 

zár be a kristály síkjával. A Bragg- l-
lámhosszát a kristálysíkok távolsága határozza meg. Több olyan analizátorkristály áll rendel-

krisztallográfiai orientációk közül, melyekre 
más és más a 2d távolság. A WD-spektrometriai alkalmazásokban a kristályokat a reflektáló 

- proporci-
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onális számlálót alkalmazták detektorként, amely gázzal töltött (általában hengeres) kamrá-
d-

míg Ar a kise
a-

zott potenciáltartománytól függ, hogy röntgenfotononként hány elektron éri el a detektort. A
szcintillációs detektor
amelyet fotoelektron-
használt szcintillátor anyag a Tl-mal szennyezett NaI kristály. A 7, a-
gas henger egyik síkfelülete a fotoelektron-
bejut a detektorba, a szcintillátornak adja át az energiáját. Ezután az energia fluoreszcens su-
gárzás formájában, 400 nm körüli hullámhosszú fotonok kibocsátása útján szabadul fel 0,25 

-sokszorozó fotokatódjába ütközbe elektromos 
o-

mos impulzus nagysága arányos a detektált sugárzás intenzitásával. A hullámhosszdiszperzív 
detektorok felbontása kb. 1–2 nagyságrenddel jobb a Si(Li) detektrorokénál.

A hullámhosszdiszperzív berendezéseknek a fókuszáló optikával (9.7. ábra)
iztosít kb. 10 csatornán való szimultán mérésre, de ez 

e-
risztikus sugárzások) eg
jobban szétválaszthatók a karakterisztikus röntgencsúcsok. A módszer specifikussága jobb, és 
a csúcsok alatti háttér is kisebb, mint az EDXRF esetén. A WDXRF spektrométerek viszont 
drágábbak, és a WD optika rossz detektálási (a kis térszög miatt kis geometriai) hatásfoka 

é-
szetesen a kristály anyagától és a sugárzás hullámhosszától egyaránt függ.

9.7. ábra: A WDXRF spektrométer felépítése fókuszáló optikával
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9.4. Röntgenspektrumok kiértékelése

Az elemanalízishez szükség van a karakterisztikus röntgenvonalak nettó csúcsterületének, és 
az ahhoz tartozó háttérnek meghatározására az egyes elemekre. Ha a karakterisztikus csúcsok 

é-
ses elem röntgenvonalának energiája körül megfel d-
juk az egyes csatornákba sorolt beütéseket, a hátteret pedig az adott ablakban lineáris függ-

l-
kalmazható, hiszen a detektor viszonylag rossz energiafelbontása miatt a karakterisztikus csú-
csok gyakran átfednek egymással. 

Az energiadiszperzív röntgenspektrometriában alkalmazható elterjedt kiértékelési mód a 
datok és az 

négyzetek módszerével minimalizálva. Az EDXRF spektrumokban a hátteret sokféle folya-
illesztési függvényben 

b-
hatói a többi paraméterrel együtt optimali-

zálhatók az illesztés során. 

9.5. Mátrixhatások, kvantitatív analízis

9.5.1. Röntgensugár intenzitás koncentrációfüggése

e-
risztikus röntgensugárzás energiája/hullámhossza, mennyiségére pedig intenzitása alapján 
következtethetünk. Egy i elem Ei

árzás monokro-
matikus (Eo

le:

10

0

10

0

00

sinsin

sinsin
exp1

iss

iss

iiiii EE

EE
d

ECEGgIEI

(9.12.)

00 EJpEg iXiiXii , (9.13.)

Ii(Ei) az Ei

egységnyi térszögben, (Ei) az Ei energiájú fotonokra vonatkozó detektálási hatásfok, Ci az i
elem koncentrációja a mintában, Xi az i elem X elektronhéjára vonatkozó 
fluoreszcenciahozama, JXi az ugyanarra vonatkozó ugrási viszony, pi az X vonalcsoporton 
belül az analizált röntgenvonal intenzitásaránya, EXi az i elem X héjának gerjesztési energiája, 

i(E0) az i elem teljes fotoelektromos tömegabszorpciós együtthatója az E0 energián, 0, 1 a
minta síkjától mért beesési és detektálási szög, µs(E) a minta E energiára vonatkozó tömegab-
szorpciós együtthatója, I0(E0 E0 energián, d a homogén min-
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ta vastagsága,1 gi, az 
hatáskeresztmetszet. G az adott geometriai elrendezés esetén kísérletileg meghatározott geo-
metriai konstans:

0

21

sin4

dd
G

, (9.14.).

ahol 1 és 2 ensugárzás differenciális térszögei, 0 a minta 
síkjától mért beesési szög.

az i elem karakterisztikus röntgenintenzitása (Ii) arányos az adott elem koncentrációjával. A 
minta µs tömegabszorpciós együtthatóján keresztül azonban – nem lineárisan – függ a mintá-

(Ci) is, hiszen:

j
jjs ECE

. (9.15.)

Adott geometriai és gerjesztési feltételek mellett a minta teljes effektív abszorpciós 

10

0
0 sinsin

iss
i

EE
Et

, (9.16.)

a 9.12. egyenlet jelöléseit használva.

A röntgenfluoreszcencia- mátrixhatás – azaz az 
elemek egymásra hatása – a tömegabszorpciós együtthatón keresztül jelentkezik, ezért a leg-

effektusokat nem 
vesszük figyelembe. Az analízis szempontjából mátrixnak a mintában az analizálandó elemen 
kívüli elemek összességét, maradékmátrixnak pedig a mért spektrumban karakterisztikus 

inta vastagságát tekintve 
két speciális eset az abszorpció szempontjából a vékony, illetve a vastag minta.

A mátrixhatás nagyságát a másod- is növelhetik. Másod-
i elemnél nagyobb rendszámú 

elemek is jelen vannak a mintában. Ha a j elem karakterisztikus röntgenvonalának energiája 
nagyobb, mint az i elem abszorpciós éle, akkor a j elem karakterisztikus vonala az i elemet 

-
Fe-Ni analízisekor, amikor a Ni K és K vonala alkalmas a vas és a króm K-héjának ger-
jesztésére, illetve a Fe K és K vonala a Cr K-héját gerjeszti.

A mátrixhatások miatt tehát a meghatározandó elem karakterisztikus röntgenvonalának 
intenzitása és a koncentráció közötti összefüggés általában nem lineáris. A mátrix pozitív ab-

elem (i) karakterisztikus vonalára vonatkozóan nagyobb, mint az i elemé. Ebben az esetben az 
i

1 Tertian, R., Claisse, F., Principles of Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis, Heyden, London (1982)
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Ha viszont a mátrix abszorpciós együtthatója kisebb (a mátrix negatív abszorbens), a lineáris 
összefüggésnél nagyobb intenzitások tartoznak ugyanazokhoz a koncentrációértékekhez. A 

n-
centrációban van jelen. 

9.5.2. Kvantitatív analitikai kémiai módszerek

A kvantitaív analízis során a mért nettó karakterisztikus intenzitások ismeretében, a mátrixha-
tások figyelembevételével meghatározzák a kémiai elemek koncentrációit a vizsgált minták-
ban. A mátrixhatások figyelembe vételére kísérleti vagy matematikai módszereket használ-
nak. A kísérleti módszerek z-
nálják, ebben az esetben nem szükséges a minta teljes kvalitatív összetételének ismerete. Hát-

k-
hoz, sokszor s

módszerét, az emissziós-transzmissziós módszert és TXRF- e-
lenleg is gyakran alkalmazzák. 

t-
n-

dardsorozatot kés
úgy, hogy a meghatározandó elem kiválasztott karakterisztikus röntgenvonalának mért inten-
zitását ábrázolják az adott mátrixbeli koncentráció függvényében. Az azonos körülmények 
között és a vizsgálandó minták mérésével kapott intenzitásból a koncentráció az egyenes 
egyenlete alapján számítható. A módszer hátránya, hogy az ismeretlen minta mátrixának kö-

iós soro-
n-

használható, ahol az i elem Ii intenzitása jó közelítéssel lineáris függvénye a Ci koncentráció-
nak. 

a mintában nem mu-
tatható ki. A két elem karakterisztikus röntgenvonalainak intenzitásaránya (Ii/Ij) egyenesen 
arányos az elemek koncentrációarányával (Ci/Cj).

j

i

j

i

C

C
k

I

I

, (9.17.)

ahol Ci a meghatározandó elem, Cj ja, Ii, illetve Ij

karakterisztikus röntgenvonalak intenzitása és k
j s-

gált karakterisztikus röntgenvonala a mátr a-
zon az oldalán legyen, mint az i o-
zása is lehetséges – – ameny-

rt az alábbiakban ismertetett elemi érzékenységek módszeré-
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-
analízisnél alkalmazzák.

9.5.2.3. Addíciós módszer 

A mintához a meghatározni kívánt elemek ismert mennyiségét adjuk. Az Ii intenzitást a hoz-
záadott koncentráció függvényében ábrázolva a kapott egyenesnek az abszcisszával való ten-
gelymetszete adja az i elem koncentrációértékének ellentettjét az ismeretlen mintában. A 
módszerrel általában 1–5%- á-
rozhatjuk meg. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy az addicionált elemek koncentráci-
ói és intenzitásuk között lineáris legyen a kapcsolat.

9.5.2.4. Kémiai elemekre vonatkozó érzékenységek módszere

A módszer alapja, hogy monokromatikus gerjesztés esetén az i elemre vonatkozó Si érzé-
keny

dIEgEG
C

I
S Xii

i

i
i 00

, (9.18.)

míg közepes vastagságú standard esetén az abszorpciót is figyelembe véve: 

10

0

10

0
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d
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S

, (9.19.)

a 9.12. egyenlet jelöléseit használva. 

á-
rozzák meg, abban az esetben, amikor az intenzitás és a koncentráció közötti összefüggés li-
neáris. A kalibrációs standardsorozat mérésével meghatározott elemi érzékenységekre a rend-
szám függvényében (K, illetve L vonalakra külön-külön) polinomot illesztve a standardsoro-
zatban nem mért elemekre az érzékenység interpolációval számítható. A meghatározandó 
elemek koncentrációi, az ismeretlen minta vastagsága, maradékmátrixának összetétele, az 
elemi érzékenységek, a tömegabszorpciós együtthatók, a gerjesztési és detektálási szög isme-
retében iterációs módon számíthatók. Ha a maradékmátrix összetétele nem ismert, átlagrend-
száma az alábbiakban ismertetett szórt sugárzás módszerével határozható meg. 

9.5.2.5. Hígításos módszerek

nézve kicsi tömegabszorpciós együtthatójú  anyaggal keverik (pl. cellulóz, bórsav, bór-nitrid). 

elem intenzitása egyenesen arányos a koncentrációjával. A kétszeres hígításos módszer esetén 

i

ii
i t

CS
I

, (9.20.)
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ahol Si i elemre vonatkozó érzékenysége. Az Ii intenzitást az i elem egy is-
ti

s teljes abszorpciójú standardban mért Ii
s intenzitásával hasonlítjuk össze. 

i
s
i

s
ii

s
i

i

tC

tC

I

I

. (9.21.)

bármi-
lyen hígítható mátrix esetén alkalmazható.

9.5.2.6. Vékonyréteg alkalmazásának módszere

A módszer alkalmazása esetén a mátrix zavaró hatását –
– 10–100 nm (0,1–1 mg/cm2) vastagságú minta mérésével küszöbölik ki. Ilyen vé-

kony mintánál a röntgenfluoreszcencia-analízis alapegyenletében az intenzitás lineárisan függ 
a koncentrációtól, azaz 

ii CkI , (9.22.)

ahol k konstans. A módszer hátránya, hogy a mért karakterisztikus intenzitások igen kicsik, és 
a homogén, reprodukálható vékonyminták készítése igen nehéz. Kis koncentrációban jelen 

ozhatók meg ezzel a 
módszerrel.

9.5.2.7. Abszorpciós korrekciós módszerek

A szórt sugárzás módszerénél azt használják fel, hogy a mintáról rugalmasan és rugalmatlanul 
sz-

(ZM) lehet következtetni a koherensen 
(Icoh) és inkoherensen (Iincoh) szórt csúcsok intenzitásainak arányából:2

n
M

incoh

coh aZ
I

I

, (9.23.)

ahol az a és n paraméterek a gerjesztési energiától és a forrás-minta-detektor rendszer geo-
metriájától függnek. ZM értékét az ismeretlen abszorpciós együtthatók becsléséhez használ-
hat
geológiai minták) az analizálandó elemek nyomkoncentrációban vannak jelen, ZM jó közelí-
téssel megegyezik a maradékmátrix átlagrendszámával (Zm). Általános esetben a ZM rend-
számhoz tartozó tömegabszorpciós együtthatót tekintik a minta teljes tömegabszorpciós 
együtthatója nulladik közelítéseként. A további iterációs lépések során a maradékmátrix átlag-
rendszáma, az abszorpciós együtthatók és a mintában meghatározni kívánt elemek koncentrá-
ciói pontosíthatók.3

2 Domi, N., X-Ray-Fluorescence Intensity of fan Element in Multicomponent Ores and the Use of Compton Radiation for 
Matrix Effect Correction, X-Ray Spectrom., 21 (1992) 163–169.
3 Szalóki, I., Some Applications of the Fundamental Parameter Method in Energy-Dispersive X-Ray-Fluorescence Analysis 
by Isotope Excitation, X-Ray Spectrom., 20 (1991) 297–303.
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9.6. Totálreflexiós röntgenfluoreszcencia spektrometria (TXRF)

A TXRF –
TXRF spektrometria sajátos geometriai el-

felületével kb. 
1,8 mrad-

a-
golható, ugyanakkor a minta atomjainak gerjesztésében mind a

XRF berendezésekhez viszonyítva.

A TXRF spektrometria roncsolásmentes, multielemes módszer, mely alkalmas kis töme-
- és nyomanalízisére ng és pg tartományban. Alkalmaz-

felületközeli rétegeinek vizsgálatára.

A TXRF (9.8. ábra) s-
o-

natkozó behatolási mélység -t, ezál-
ü-

letére felvitt 1–50 l oldatból az oldószer elpárologtatása után visszamaradó mintát az ábrán 
szimbolikusan, kis fekete kör jelzi. A súroló megvilágítás következtében a detektor a minta 

detektorba szinte kizárólag a mintából származó fluoreszcens sugárzás jut el. A TXRF
spektrometria a hagyományos röntgenfluoreszcens méréstechnikánál két-három nagyságrend-

tömbfázis karakterisztikus sugárzása nagymértékben függ a megvilágítási 1 Ez lehet

van szükség, hanem a gerjesztési szög reprodukálh r-
szög közelében. Az eredményül kapott intenzitásprofilokból az összetétel, a rétegvastagság és 

–500 nm vastagságú rétegek analízisére haszná-
latos módszer roncsolásmentes és – – általánosságban 
nem igényli vákuum alkalmazását. Kis rendszámú elemek (C – Al, Mg) TXRF vizsgálatához 

-rek szükségesek.

9.8. ábra: A TXRF spektrométer sematikus felépítése

1 Becker, R. S., Golovchenko, J. A., Patel, J. R., X-Ray Evanescent-Wave Absorption and Emission, Phys. Rev. Lett,. 50
(1983) 153–156. 
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9.6.1. A totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrométerek egységei

A TXRF spektrométer egységei többségében megegyeznek az energiadiszperzív 
röntgenfluoreszcens spektrométerek már megismert egységeivel, ezért ezeknek csak a felsoro-
lását adjuk. Kivételt képez a mintahordozó és a minta pozícionálását biztosító egység, amelyet 
részletesebben tárgyalunk.

9.6.1.1. Sugárforrás

Laboratóriumi spektrométerekben sugárforrásként Mo és W anódú, vonalfókuszált röntgen-
csövet vagy forgó anódú röntgencsövet hasz –91 rendszámú 
elemek gerjesztését. Kis rendszámú elemek mérésére különleges, ablaknélküli röntgencsöve-

k-

esetén a szinkrotronsugárzás

A röntgencsövekét 2–8 nagyságrenddel meghaladó intenzitás. Az ún. hangolhatóság, vagyis 
hogy a folytonos szinkrotron sugárzásból monokromátor segítségével kiválaszthatók az opti-
mális gerjesztési energiájú primer röntgenfotonok. Végül a szinkrotron sugárzás polarizáltsá-
gának segítségével ha

(transzmissziós), az egyszeres vagy többszörös reflektor, (high 
energy cut-off filter) kollimátor és rétegzett monokromátor, mellyel jelent
sen javítható a fluoreszcens elemzés jel/háttér aránya.2

9.6.1.2. Detektor

A TXRF spektrométerekben általában Si(Li)- l-
a-

si ha-
–100 mm2 felszínnel és 3–4 mm aktív mélységgel 

9.6.1.3. Mintatartó, mintahordozó

A mintahordozóval szemben támasztott követelmények a nagy reflektivitás, sík felszín, kis 
k-
a-

de jó kompromisszumot jelent mintahordozó alapanyagként az ömlesztett kvarc.
Reflektivitása 17,4 keV energiájú sugárzásra crit 2 1,3 mrad megvilágítási szögnél 0,994, 

miatt sík felületét és kis ér-
-fluorid kivételével 

keV-nél, és viszonylag drága. A gyakorlatban sokszor alternatívát jelent a plexi alapanyagból 

mrad-

2 Streli, C., Aiginger, H., Wobrauschek, P., Light- Element Analysis with a New Spectrometer for Total-Reflection X-ray 
Fluorescence, Spectrochim. Acta B, 48 (1993) 163–170.
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lágyuló természete miatt csak vizes oldatok elemzésére alkalmas és nem tisztítható. Alacsony 
a-

polikarbonát, szénüveg, szénüveg-
kerámia, bór-nitrid, üveg, Si-egykristály, Ti, Ag, Nb, Ta és Zr.

9.6.2. A TXRF spektrometria gyakorlata

A TXRF
mennyisége a 

porított szilárd anyag vízzel, vagy alkohollal képezett szuszpenziója a folyadékmintákkal azo-
A mintahordozó kvarclapok felületét hidrofób bevonattal látják el, és 

hozzáadása után homogenizálják, majd 5–50 l mennyiséget pipettáznak a mintahordozó fe-
lületére. Az oldószer elpárologtatását ele -stabilizátorral felsze-

r-
n-

nek kell lennie, és jól kell tapadnia a mintahordozó felületén. A tapadás javítása céljából 

tisztítása nagyon fontos, ami a laboratóriumi detergenst tartalmazó oldatban, majd higított 

végett la-

-törvény, amely szerint azonos átmenet-
hez tartozó karakterisztikus csúcsok energiája a rendszám négyzetével arányosan növekszik. 

u-
mot figyelembe vesszük a kiértékeléskor. 

1. A csúcsok helyének lokalizálása a spektrumban, azaz pontos energiájuk megállapítása.
2. A megállapított csúcsenergiák lehetséges elemekhez rendelése spektrumvonal táblázatok 
alapján.

n-
zitása alapján.

- é-
kaként a spektrumban legalább a két legintenzívebb karakterisztikus csúcs megjelenése is 

hiszen a keresett nyomelem többi vonala rendszerint beolvad a háttérbe. Éppen ezért a félve-
ró hatásokat is 

ionizációja mellett kibocsátott szatellit vonalakkal való átfedések vizsgálatára nagy tisztaságú, 
egy-
ajánlható. 
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9.6.2.2. Kvantitatív analízis

A TXRF jdonsá-
- (mi) és 

a karakterisztikus vonalának intenzitása (Ii)

Amennyiben állandó térfogatú minta kerül elemzésre, a lineáris összefüggés az intenzitás 
és a koncentráció között áll fenn. A kalibráció során az abszolút érzékenység értékek helyett 
egy kiválasztott elemre vonatkoztatott relatív érzékenység (S) vagy a kalibrációs faktor (f 
1/S) adatokat szokták meghatározni. 

Ci / Cj (Ii Sj) / (Ij Si) (9.24.)

Fontos hangsúlyozni, hogy a meghatározott relatív érzékenység értékek, az abszolút érzé-
kenységi adatokhoz hasonlóan, csak az adott gerjesztési és detektálási körülmények között 

lmények állandóan tartásáról gondos-

egy alkalommal elégséges. 

TXRF 

anyagok 0,015–12 – - és ás-
ványminták 0,015–0,7 m, valamint a 20- p-
anyagú minták 0,015–0,01 l-
tán, so

á-

Az abszolút kimutatási h –500 pg közé es-
nek, a 20-nál nagyobb rendszámú elemekre a gerjesztés alkalmas megválasztásával 100 pg 
alatt tarthatók. Nyomanalízishez a TXRF gyakorlatában 1000–
amely 1–3 minta/ór i-
debb, 60–

- és nyomkomponensei esetében. Például környezettudományi vizsgálatokhoz TXRF
módszerrel tanulmányozták biofilmek és algák elemakkumulációs folyamatait,3, 4, 5 városi 
aeroszolok elemösszetételét,6 á-

7

3 Varga, I., Rierpl, E., Tusai, A., Comparison of Slurry Preparation and Microwave Digestion of Freshwater Algae for Multi-
Element Analysis by Total Reflection Y-Ray Fluorescence Spectrometry, J. Anal. Atom. Spectrom., 14 (1999) 881–883. 
4 Kröpfl, K., Záray, Gy., Ács, É., Investigation of Lead and Nickel Contaminated Natural Biofilms, Spectrochim. Acta B, 58
(2003) 2177–2181. 
5 Mages, M., Óvári, M., von Tümpling, W., Kröpfl, K., Záray, Gy., Biofilms as Bio-Indicator for Polluted Water? Total 
Reflection X-ray Fluorescence Analysis of Biofilms of the Tisza river (Hungary), Anal. Bioanal. Chem., 378 (2004) 1095–
1101. 
6 Bayer, H., von Bohlen, A., Klockenkämper, R., Klockow, D., Choice of a Suitable Material for Construction of a Battelle 
Type Impactor to Minimize Systematic-Errors in Sampling of Airborne Dust, Microchim. Acta, 119 (1995) 167–176.
7 Varga, I., von Bohlen, A., Záray, G., Klockenkämper, R., Chemical Speciation of Metals and Sulphur in Air Dust by 
Sequential Leaching and Total Reflection X-ray Fluorescence Analysis, J. Trace Microprobe Tech., 18 (2000) 293–302.
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10. MOLEKULASPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK

A molekulaspektroszkópiai eljárások során a vizsgálandó molekula és az elektromágneses 
sugárzás közötti kölcsönhatást tanulmányozzák, rendszerint a hullámhossz függvényében. A 
molekulaspektrometriában vizsgált spektrum úgy keletkezik, hogy a molekula fotont nyel el 
vagy bocsát ki, és eközben energiája megváltozik. Az atomspektrom e-
kulák energiája nemcsak az elektronátmenetek, hanem a forgási és rezgési átmenetek révén is 
megváltozhat (10.1. táblázat). Ezért a molekulák spektruma az atomokénál sokkal összetettebb.

Spektrum-
tartomány

Átmenet jellege
Energia-tartomány 

(kJ/mol)
Frekvencia

(Hz)
Hullámhossz

Ultraibolya
Elektronátmenet

600–300 15,0·1014–7,50·1014 200–400 nm

Látható 300–150 7,50·1014–3,75·1014 400–800 nm

Infravörös Rezgési átmenet 48–4,8 1,20·1014–1,20 ·1013 2,5–25 µm

Mikrohullám Forgási átmenetek 1–0,01 3,0 1012–3,0 1010 0,01–1 cm

Rádiófrekvencia Magspinek átmenetei 2,4·10–4 – 4 10–7 6,0·108–1,0·106 0,5–300 m

10.1. táblázat: Spektrumtartományok és a hozzájuk tartozó

Az ultraibolya-látható (UV-VIS, 200–800 nm) abszorpciós spektrometria a molekulák 
elektronátmenettel járó folyamatait észleli. A molekulák elektronjainak a gerjesztésére a 
látható (VIS) és ultraibolya (UV) színképtartományba tartozó elektromágneses sugárzás al-
kalmas. Az elektronállapot megváltoztatásával sokféle rezgési és forgási állapotváltozás is 
együtt jár. Így egy elektronátmenetre több rezgési átmenet és azok mindegyikéhez sok forgási 
vonal csatlakozik, ezért az elektronszínkép (pontosabban elektron-rezgési-forgási színkép) 
nagyon sok vonalat tartalmaz. A színképek finomszerkezetének jelentkezése csak kis nyomá-
sú gázállapotban várható, kondenzált állapotban elmosódik, folytonos abszorpciós spektrum 

u-

Az infravörös spektroszkópia (IR, 2,5– –400 cm-1) az atomok forgó é

gerjesztése általában sokféle forgási állapot gerjesztésével is együtt jár. Így a színképben nem 

rezgési-forgási (vibrációs-rotációs) spektrum.

A forgási energiaszintek gerjesztésére (rotációs spektrum)
mikrohullámú és a távoli infravörös tartomány alkalmas (1–500 cm–1).
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10.1. Ultraibolya és látható spektrometria

10.1.1. Szerves vegyületek elektronátmenetei

Az anyagok ultraibolya (UV) és látható (VIS)
a molekulapályán 

(n) t-
ronját a legkisebb energiájú, be nem töltött lazító pályára emeli. 

Szerves anyagok fényabszorpciója alkalmával általában négyféle elektronátmenet való-

n

A típusú elektrongerjesztés esetén a pályák nagy energiakülönbsége miatt a meg-
-tartományba esik. Mivel a telített szénhidrogénekben csak 

ilyen átmenetek lehetségesek, ezért csak a távoli UV-tartományban van sávjuk. Az n

pályára, például alkoholok és éterek esetén. A átmenet a telítetlen vegyületekre jel-
Konjugált ket-

tartományban jelentkeznek. Az n
ára. A d-d átmenetek-

kel kapcsolatban meg kell említeni, hogy az átmenetifém-komplexekben a d-pályák egyenér-

Az energiakülönbség nem nagy, ezért az egyes pályacsoportok közötti átmenetek rendszerint 
a spektrum látható tartományában jelennek meg. Sok esetben ezekkel az átmenetekkel magya-
rázható az átmenetifém-komplexek jellegzetes színe. A komplex vegyületek úgy is nyelhetnek 
el fényt, hogy közben a ligandumokról elektron lép a központi atom d-pályáira, vagy a fordí-

távolságra mozdul el, így az átmeneti dipólusmomentum nagy értéket vehet fel, az abszorpci-
ójuk intenzív. A permanganátion intenzív bíbor színét ilyen átmenettel magyarázhatjuk.

Az UV-

10.1.2.1. A sugárforrás

A sugárfo

fényintenzitás. Ultraibolya tartományban a deutérium kisülési lámpát szokták használni 
(10.1. ábra). –380 nm-

keskeny térrészre. Általában az anódot a réshez közel helyezik el, ami intenzív sugárzó göm-
böt eredményez a katód oldalán, kb. 0,6–1,5 mm-
egy elliptikus reflektor fókuszpontjában helyezik el. A lámpa 30–70 Pa nyomáson, kis fe-



10.1. Ultraibolya és látható spektrometria 137

© www.tankonyvtar.hu

10.1. ábra: Deutérium kisülési lámpa

A 350 nm fölötti hullámhossztartománytól a közeli infravörösig, 2,5 µm-ig izzószálas 
lámpát használnak, amely az egész tartományban folytonos spektrumot ad. Általában herme-
tikusan lezárt, evakuált üveggömbbe elhelyezett volfrám izzószálat izzásig hevítenek elekt-

volfrám 
halogénizzók z-
hoz jódot adnak, amely reagál a lámpa falán -
jodid visszaszublimál az izzószálhoz, ahol elbomlik, és a volfrám újra kiválik. Ezek a lámpák 
a fénykibocsátásuk 90%-
K- tát üveg helyett kvarcból készítik. A volfrám izzószálas lámpa 
energiájának legnagyobb részét a közeli infravörös tartományban, 1000 nm körül sugározza 
ki, és nagyon gyorsan leesik az intenzitása az ultraibolya tartományban, 300 nm körül. Gyak-

f-

gyszögle-

i-
kájának lineáristól való eltérése kompenzálható. Impulzus üzemmódban a modulálástól egy, a 

optikai output sokszorosát eredményezi a normálishoz képest.

10.1.2.2. Fényfelbontó egység

Mivel az UV-VIS spektrofotometriás mérésnél a fényelnyelést meghatározott hullámhosszon 
mérik, szükség van egy eszközre, amely az adott hullámhosszú fényt elkülöníti a sugárforrás 
fényének többi alkotójától. Fényfelbontó egységként általában monokromátort használnak, 
melynek felépítését a 4.2. alfejezetben á-
ul terepi mérések esetén fényfelbontó egységként használnak. 

A 4.2. alfejezetben -VIS spektrometriánál alkalmazást nyernek 
a dupla monokromátorok is. A dupla monokromátor két egymás után kapcsolt fényfelbontó 

hullámhosszállító együtt kell, hogy mozogjon. Létezik olyan, hogy a két monokromátor 
, p á-

tor. Ilyenkor a kvarcprizmás segítségével elérik, hogy csak egy spektrális renddel kelljen 
számolni a második monokromátorban. Ha két azonos monokromátort kapcsolnak egymás 
után, akkor a diszperzió k-
tor körülbelül a fele lesz az egyetlen monokromátorhoz képest. 
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abszorpciós és az . Az ab-
-anyag kölcsönhatáson alapul. Készülhetnek zselatin-

berendezéseknél. Az az optikai interferencia jelenségén alapulnak. Két 
párhuzamos, részlegesen vis 2,
MgF2, SiO2) film helyezkedik el. A dielektromos film egy, két vagy három félhullámhossznyi 

fény egy része

r között 
(b) kétszeresének és a 

és a törésmutatónak (b) és a spektrális rend (m) há-

m

b2

. (10.1.)

–15 nm, a maximális áteresztése általában 40%.

10.1.2.3. Mintatartó

A mintatartó, a küvetta a fényforrás és a detektor között helyezkedik el. Speciális, általában 

fénysugárral derékszöget z a-
lait nem szabad kézzel érinteni. A kvarcküvetta 190 nm- –4 µm hullámhosszig, az 
üvegküvetta 350 nm- –3 µm-ig alkalmazható, mert az üveg elnyeli az ultraibolya sugár-
zást. A küvetták tisztítására salétromsav és királyvíz javasolható. A savas áztatás után alapos 
desztillált vizes mosást és szárítást kell végezni. Nem szabad a mintatartót kemencébe tenni, 
vagy lánggal melegíteni, mert a fényút hossza megváltozik. tó 
tartományban használhatók.

10.1.2.4. Detektor

A detektor feladata, hogy átalakítsa az elektromágneses sugárzást elektronárammá, végül is 
elektromos árammá. Léteznek egyelemes detektorok, mint a szilárd fázisú fotodiódák, fotoe-
missziós csövek, fotoelektron-sokszorozó csövek, és sokelemesek, mint a CCD detektorok.

A fotoemissziós csövek -fotoanód kombinációk evakuált burkolatban. 

általában alkálifémmel bevonva. Az anódhuzal a henger tengelye mentén helyezkedik el, vagy 
a-

gok a felületükbe becsapódó fotonok számával arányos elektromos jelet adnak. Mikor a su-
gárzás beérkezik a fotokatódra, fotoelektronok lépnek ki, és elindulnak az anód felé a katód-
hoz képest 90 V-os potenciálkülönbség miatt, elektromos áramot hozva létre. A 

az 
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A fotoelektron-sokszorozó csövek szintén a fényintenzitással arányos elektromos jelet 
4.3., az atomspektroszkópiával foglakozó fejezet-

ben tettünk említést. 

A fotodióda detektor 4.3. fejezetben vázoltuk. 

10.1.2.5. Az UV-

A mintákat általában oldat formájában vizsgálják, 1 cm-es üveg- vagy kvarcküvettát használ-
va. Referenciaként tiszta oldószert vagy minta nélküli oldatot alkalmaznak. A fényforrás álta-
lában egy halogénlámpa és egy deutérium lámpa. A mintát leggyakrabban a fényfelbontó 

vagy két fényutasok. Az utóbbi esetben a fénysugarat felváltva vezetik át a minta- és 
referenciaküvettán, kiküszöbölve az alapoldat elnyelését. A legmodernebb készülékek 
holográfikus homorúrácsos polikromátort és diódasoros detektort tartalmaznak 

Általában 10–5–10–3 mól/dm3, illetve 5–100 mg/dm3 koncentrációjú oldatokkal dolgoznak.

kalmasak.

Egy fényutas spektrofotométerek

Az Analytik Jena egy fényutas UV-VIS spektrofotométerének elrendezése látható a 10.2. áb-
rán. Az ábrán látható berendezésben két sugárforrást alkalmaznak, egy deutérium lámpát az 
ultraibolya, és egy kvarc halogén lámpát a látható hullámhossztartományra. A kerámiaházban 

m-
hossztartomány 190–1100 nm között van. A detektor egy diódasoros detektor 1024 pixellel. A 

m-
hossz reprodukálhatósággal rendelkezik.

10.2. ábra: Egy fényutas spektrofotométer elvi felépítése
(Analytik Jena, Jena, Németország)
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A 10.3. ábrán egy két fényutas UV-VIS spektrofotométer elrendezése látható. A berende-
zésben szintén két sugárforrást alkalmaznak, egy deutérium lámpát és egy volfrám lámpát. A 
diszperziós elem egy optikai rács, a detektor egy fotoelektron-sokszorozó. A fénysugár visz-

forgatható, így oldható meg a választott hullámhossz beállítása. A fényútban elhelyeznek egy 
ánt színképrendek kirekesztésére. Egy féltükör kettéválasztja a fényt (a 

-
küvettán vezetik keresztül, amely csak oldószert tartalmaz, míg a másik a mintát tartalmazó 
küvettán halad át. Végül megmérik a fénysugarak intenzitását. 

10.3. ábra: Két fényutas spektrofotométer elvi felépítése

-VIS spektrofotométerrel

Ha a d vastagságú mintatartót (küvettát) Io intenzitású fénnyel megvilágítják, akkor annak 
intenzitása a mintán áthaladva az abszorpció következtében csökken. A csökkenés mértéke a 

T= I/Io, (10.2.)

ahol Io I pedig a mintán áthaladt fény intenzitását jelöli.

Az abszorbancia a transzmittancia negatív logaritmusa az alábbiak szerint:

A=-lgT=lgIo/I. (10.3.)
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10.4. ábra: Kálium-dikromát oldat UV-VIS spektruma

Az abszorpciós spektrumban a hullámhossz függvényében ábrázolják a mért 
é-

miai összetételére, a módszer alkalmas re, de csak korlátozottan. Az UV-
VIS spektrometriás spektrum (10.4. ábra) ugyanis kifejezetten széles sávokat tartalmaz, 

l-
ték, hogy a színes vegyületek színüket a molekulán belüli egy vagy több – általában telítetlen 
– csoport elnyelése révén kapják, amelyeket kromofóroknak neveztek el. A 10.2. táblázatban

kromofór csoportnak n-

hatására. Az eltolódás a rövid hullámhosszak felé történik az oldószer polaritásának növeke-
désével, és hosszabb hullámhosszak felé a polaritás csökkenésével. Az UV-VIS spekrometria 
tehát a sávhoz tartozó abszorpciós maximum hullámhosszának beazonosításával alkalmas 

analízisére, HPLC detektálásnál a csúcsok azonosítására, tisztaság-
vizsgálatra stb.

Kromofor csoport Képlet Példa
Abszorpciós

maximum, nm

keto- RR’C=O aceton 210

aldehid- RHC=O acetaldehid 293

karboxil- RCOOH ecetsav 204

amido- RCONH2 acetamid 208

Azo- -N=N- diazometán 339

nitro -NO2 nitrometán 280

A mennyiségi analízis alapját a Lambert–Beer-törvény képezi, mely szerint 

lcA , (10.4.)

ahol A az abszorbancia, a moláris abszorpciós koefficiens adott hullámhossznál, c a kon-
centráció és l a fényút hossza. Vagyis az abszorbancia a koncentráció lineáris függvénye bi-
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zonyos feltételek teljesülése esetén. Mivel a Lambert–Beer-törvény feltételezi, hogy az ab-
szorbeáló centrumok egymástól függetlenül nyelnek el, a fenti összefüggés csak kis koncent-
rációk esetén érvényes.

A mennyiségi meghatározáshoz ismert koncentrációjú kalibráló oldatokat készítenek, és 
azokat megmérik a mintaoldattal azonos körülmények között. A mért értéket ábrázolják az 
oldatbeli koncentráció függvényében. Sok esetben a vizsgálandó mintát át kell alakítani olyan 
vegyületté, amely képes az UV-VIS fény elnyelésére, erre kb. 7500 féle reagens használatos. 
Például foszfor spektrofotometriás meghatározásához a foszfátiont molibdenátionnal sárga 

szerint: 

PO4
3– + 12MoO4

2- + 3NH4
+ + 24H+ = (NH4)3[P(Mo3O10)4] + 12H2O,(10.5.)

mely aszkorbinsavval molibdénkékké redukálható

(NH4)3[P(Mo3O10)4] + aszkorbinsav molibdénkék (Mo(+V)). (10.6.)

A spektrofotometriás mérés 660 vagy 720 nm-en történik. A módszerrel nyomnyi szervet-
len foszfor is meghatározható foszfátként.

analízisé
abszorbancia adott hullámhosszon az egyes komponensek abszorbanciájából összeadódik:

A = A1 + A2 + … + An 1c1 2c2 ncnl, (10.7.)

ahol A az abszorbancia, A1…An az egyes komponensek abszorbanciája, 1 n a komponen-
sek moláris abszorpciós koefficiense adott hullámhossznál, c1…cn az egyes komponensek 
koncentrációja és l a fényút hossza.

10.2. Infravörös spektroszkópia (IR)

Az infravörös spektroszkópiát általában szerkezetazonosításra és szerkezetfelderítésre hasz-
nálják. Az IR fénnyel a molekulákban található kötések és atomcsoportok rezgési átmenetei 

helyett abszorpciós sávok találhatók az infravörös spektrumban, mert a rezgési állapotválto-
zással számos forgási átmenet párosulhat. A sávok helyzetét a spektrumban hullámszámban 
adják meg:

1
*

, (10.8.)

ahol a hullámszám cm-1-ben és a hullámhossz cm-ben. A fényelnyelés nagyságát 
transzmittancia%-ban adják meg:

,100%
oI

I
T

(10.9.)

ahol Io I



10.2. Infravörös spektroszkópia (IR) 143

© www.tankonyvtar.hu

10.2.1. A molekulák rezgései

Az infravörös spektroszkópiában csak azok a rezgések eredményeznek abszorpciót, amelyek 
megváltoztatják a molekula dipólusmomentumát. A molekulák rezgéseit két csoportba, neve-
zetesen vegyérték- (szimmetrikus és antiszimmetrikus) és deformációs rezgésekre oszthatjuk. 
A vegyértékrezgés során az atomok a kémiai kötések mentén mozognak, az atomtávolságok 
periodikusan csökkennek, illetve növekednek. A deformációs rezgéseknél vagy a közös 

a molekula többi részéhez viszonyítva anélkül, hogy az atomok helyzete a csoporton belül 
megváltozna.

A kétatomos molekuláknak (A-B) egyetlen rezgése van, melyek során az atomok a ve-

feltételezve, hogy a á-

1/2, (10.10.)

ahol k = (mA mB)/(mA + mB) az ún. redukált tömeg.

A molekulák rezgési energiái csak diszkrét értékeket vehetnek fel, melyet a rezgési kvan-
tumszám szabályoz. 

A többatomos molekulák
ös
frekvenciával, rendszerint azonos fázisban rezegnek. A többatomos molekulák normálrezgé-
seinek száma a szabadsági fokok számából határozható meg. Minden atomnak három szabad-
sági foka van, mert helyzete a térben három koordinátával írható le. Az N atomból álló mole-
kula szabadsági fokainak száma így 3N. A forgás és a transzláció meghatározására 3–3 sza-
badsági fok szükséges. A fennmaradó 3N–6 a rezgési szabadsági fokok és ugyanennyi a mo-
lekula normálrezgéseinek száma is. Lineáris molekuláknál a normálrezgések száma azonban 
3N–

Infravörös fénnyel csak a molekula dipólusmomentum-változással járó rezgései gerjeszt-
p-

csolatot a molekula rezgése és az elektromágneses sugárzás oszcilláló elektromos tere között. 
A dipólusmomentum-változással nem járó rezgéseknél megváltozik a molekula polarizálható-

-színképben jelennek meg.

o-
lekula számított normálrezgéseinek számával. Az elnyelési sávok számát csökkentik a 
dipólusmomentum-változással nem járó rezgések. A sávok számát viszont növelik az alaprez-

k-
venciájának összegénél és különbségénél található kombinációs sávok.

10.2.2. Karakterisztikus kötési és csoportfrekvenciák

tapasztalat adódott, hogy meghatározott kötések vagy atomcsoportok abszorpciós sávjai min-
-tartományon belül jelentkeznek. Ez csak akkor magya-

rázható, ha az adott kötésen vagy atomcsoporton belül a rezgési frekvenciák a molekula to-
- risztikus kötési és csoport-
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Karakterisztikus kötési frekvenciák megjelenése várható például az X-H kötéseknél 
-X
s-

sége a kör (C=C, C C, C N, C=N, C=O, NO2, SO2).

g-
effektusok, a rezgési kölcsönhatás, hidrogénhíd-kötés) befolyásolja, melyeknek tárgyalására 
nem térünk ki.

10.2.3. Az infravörös spektrum és infravörös spektrométerek

Az IR spektrum az anyagok transzmisszióját ábrázolja a hullámszám függvényében. A sávok 
intenzitását a moláris abszorpciós koefficienssel jellemezhetjük. Az IR spektrumban található 
sávok értékei általában kisebbek, mint az UV-és VIS spektrofotometriában.

t-
rométerek. A diszperzív berendezések prízmát vagy rácsot használnak az UV-VIS spektromé-
terekhez hasonlóan, azzal a különbséggel, hogy más fényforrást és detektort kell használni. A 

interferométert alkalmaznak, pl. a Fourier transzformációs infravörös spektrométerben. 

A 10.5. ábrán egy diszperzív IR spektrométer sematikus felépítése látható. A berende-

detektor. A diszperzív spektrométerek általában kétfényutas berendezések, melyekben forgó-
- és a mintasugárra.

10.5. ábra: Diszperzív IR spektrométer sematikus felépítése.

Az infravörös színképelemzésben fényforrás z-
–2,5 µm), közepes (2,5–50

µm) és távoli (50–
rendszer és d a-
ximuma a rövidebb hullámhossz felé tolódik el (Wien-féle eltolódási törvény), hosszabb hul-

val 
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közepes infravörösben Globár izzó, Nernst izzó és nikkel-króm spirálizzó, míg a távoli inf-

Detektorként a fotoelektron-sokszorozók az infravörös tartományban nem használhatók, 
mert az 1,2 µm-
fotoelektronok kiváltására. Közeli infravörös tartományban a fotokonduktív cellákat hasz-
nálják. Ilyen például az ólom-szulfid, kadmium-

A közepes és 
távoli infravörös tartományban alkalmazott detektorok egyik csoportja az infravörös sugár-

és az egészen nagy hullámhosszú sugarak mérésére alkalmas Golay-detektor. A másik le-
he lyek a fotonok-

A kvarcoptika csak a közeli infravörös tartományban használható, ezért a spektrométer 
prizmái alkáli-haloidokból (a közepes IR tartományra NaCl, KBr vagy CeI) készülnek, me-
lyek diszperzió z-

színkép készítésére a 4000–400 cm–1 közötti tartományban legalább három prizmára van 
szüks m-

, a min-

helyezik el. 

10.6. ábra: Etanol IR spektruma

1000–1200 ºC-ra hevített 50 mm hosszú, 6– -karbid (szilit)rúd.
1500 ºC-ra hevített cirkónium-, ittrium-, tórium-oxid ömledéket tartamazó 2–5 cm hosszú, 1–3 mm átmér i-
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A nagyobb molekulák rezgéseinek pontos leírása nem adható meg, az IR spektrumot ezért 
a színképek empírikus t-
keztetések felhasználásával értékelik ki. Az etanol IR spektruma a 10.6. ábrán látható. Az 
egyes funkciós csoportok karakterisztikus sávjainak frekvenciái táblázatokban összefoglalva 
találhatók, melyeket a színképek értékelésénél a sávok eredetének megtalálására használják 
fel. A 10.3. táblázat

Sávok helye
(cm–1)

Funkciós csoport

3650–3100 OH, NH, NH2

~3300 C–H

3400–2000 +csoportok széles sávja

3150–3000 =C–H, Ar–H

3000–2750 CH3, CH2, CH

2250–2000 X=Y, X=Y=Z

1800–1600 C=O, C=N, C=C

1650–1450 2, NO

1450–1350 CH2, CH3

1350–1000 C–O, NO2, SO2, SO, PO

1000–650
Telítetlen kötéshez kapcsolódó hidrogének

10.3. táblázat: 
spektrumban

sávjainak tartományai azonban átfedésben vannak egy-
mással, adott hullámszámnál többféle szerkezeti elem is abszorbeálhat. Az egyes csoportok-

több sáv azonosításával alátámasztani. Nem lehet viszont az IR színkép minden sávját hozzá-
rendelni, bonyolult molekuláknál ez elvileg sem lehetséges. A spektrumkiértékelésnél célsze-

10.3. táblázatban
megpróbálkozn r-
relációs táblázatok alapján el kell végezni a funkciós csoportokhoz tartozó sávok pontos azo-
nosítását. A spektrum kiértékelését a 3650–1500 cm–1 közötti tartomány áttekintésével kez-
dik, ez a színkép legkönnyebben asszignálható területe. Az X- - és 
hármaskötéseket tartalmazó funkciós csoportok meghatározása után kell átnézni az 1500 cm–1

alatti részt. Ez a tartomány azonban lényegesen bonyolultabb és nehezen ki d-
szerint csak az intenzív sávok hozzárendelése adható meg. 

A Fourier-transzformációs spektrométerekben a fényforrás polikromatikus fényét 
egyszerre bocsáják a mintára, interferométerrel interferogramot vesznek fel, és abból Fourier-
transzf
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10.7. ábra: A Michelson interferométer sematikus felépítése

A legelterjedtebb alkalmazott interferométer a Michelson interferométer, melynek optikai 
elrendezése a 10.7. ábrán látható. Az fényforrásból kiinduló, párhuzamosított fénysugarat a 

-bromid, 
illetve polietilén-tereftalát). A fél

d-
va a mintán a detektor felé. A fényforrásból kiinduló fénysugár másik fele a fényosztóról egy 
rögzí k-

mozgótükör pozíci-

intenzív jel tapasztalható. Mivel a mozgótükört folyamatosan mozgatják, a két fényút különb-

g-

ú-
dója az interferáló hullámok amplitúdójának kétszerese, az intenzitás pedig az eredeti négy-
szerese lesz. Teljes kioltás jön létre, ha az útkülönbség a hullámhossz felének egész számú 

szerint az amplitúdó és az intenzitás is folyamatosan változik. Az interferométer állandó in-
p-

setén az 
-

-transzformáció-
-hullámhossz függvényt). 

Az egy fényutas Fourier-tarnszformációs készülékek esetén egymás után készítik el a hát-
tér és a minta spektrumát, vagyis hullámhossz szerinti intenzitás eloszlását. A transzmittancia-

számolja a számítógép a 
minta- és a háttérintenzitás arányát.
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Infravörös színkép gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú
küvettákra van szükség, a hagyományos üveg- vagy kvarcküvetták 

nem jöhetnek szóba, mert az infravörös fotonokat elnyelik. Az IR tartományban használatos 
gáz és folyadék küvetták
„ablakok” anyaga általában NaCl vagy KBr. Hátrányuk, hogy higroszkóposak. A gázok és 

o-
logtathatók. A küvetták optikai úthossza 10 cm és 40 m között változik, a nagyobb rétegvas-
tagságot többszörös reflexióval érik el. Folyadékokból kvalitatív célokra film alakjában ké-

intenzívek, a film rétegvastagsága a küvettalapok összeszor é-
tegvastagság állítható be, ha a küvettalapok közé ismert vastagságú alumínium- vagy ólom-
sablont helyeznek el. Szilárd –2 mg mintá-
val elkevert kálium-bromidból vákuumban nyomás a é-
kony és szilárd anyagokból oldószerben is készülhet felvétel. Ebben az esetben ügyelni kell az 
oldószer saját elnyelésére.

10.3. Molekuláris fluoreszcencia

Fluoreszcencia akkor következik be, amikor a molekulák elektromágneses sugárzás hatására 
, és a gerjesztési energiát fotonok formájában kisugározzák, visszaállítva ezzel 

az alapállapotot. Fluoreszcencia során a fotonemisszió a gerjesztés befejezéséhez viszonyítva 
10–5 s-on belül lejátszódik, a 10–5 s utáni fénykibocsátást foszforeszcenciának nevezik.

10.8. ábra szemlélteti. A fényforrás folytonos spektrumú 
Xe-lámpa. Két monokromátor t o-
mátora, a másik pedig a fluoreszcenciás fény monokromátora. A monokromátorok elrendezé-

á-
sa az emittált fény mérésekor. Emiatt a mintatartó is speciális kvarcküvetta, melynek vala-

10.8. ábra: A spektrofluoriméter elvi vázlata

A gerjesztési tartomány az a hullámhossztartomány, amelyhez tartozó eletromágneses 
sugárzással gerjesztve a molekulát, fluoreszcencia következik be. A gerjesztési tartomány 
általában az ultraibolya tartományba esik. A fluoreszcenciás tartomány az a hullámhossztar-
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tomány, amelyet a relaxációkor kibocsátott fény hullámhosszértékei adnak. A fluoreszcenciás 
tartomány hullámhossza általában nagyobb, mint a gerjesztésié, mert a molekula energiát ve-
szít, mire a fotonok kibocsátására sor kerül.

A fluoreszcencia maximumhoz tartozó emittált fény intenzitását ábrázolva a gerjesztési 
tartomány hullámhosszainak függvényében adódik a gerjesztési spektrum, míg a fluoresz-
cenciás spektrum a kisugárzott fény intenzitását ábrázolja a fluoreszcenciás tartomány hul-
lámhosszainak függvényében adott gerjesztési hullámhossznál. Tehát itt a gerjesztési fény 
hullámhossza állandó, a kibocsátott fény hullámhossza változik. A huminsav fluoreszcenciás 
spektruma a 10.9. ábrán látható.

10.9. ábra: Huminsav fluoreszcenciás spektruma

10.3.1. A kvantitatív mérés elve

A fluoreszcenciás sugárzás intenzitása (F) ás intenzi-
tásával:

)(' IIKF o , (10.11.)

ahol Io I
intenzitása, K‘

lc
oII 10/ , (10.12.)
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Lambert–Beer-törvényt felhasználva:

)101(' cl
oIKF . (10.13.)

Ha 05,0cl , vagyis igen híg oldatok esetén, és ha Io állandó, akkor némi elhanyago-
lással  

oIclKF '3,2 , (10.14.)

ahol oIlKK '3,2 , és így

cKF (10.15.)

lineáris összefüggés adódik. Vagyis a fluoreszcenciás fény intenzitása egyenesen arányos a 
koncentrációval. 

z-
cens fény intenzitásértékékek felhasználásával kapott kalibráló egyenes egyenlete alapján a 

tapasztalható a linearitástól, mert már nem érvényes az 05,0cl feltétel. Kimutatási határa 
két-három nagyságrenddel jobb, mint az abszorpciós spektrofotometriás módszereké. HPLC 
detektorként széles körben alkalmazzák.
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11. ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK

3.2. alfejezetben s-
mertetése során volt szó, a teljesség igénye nélkül. Az összetett eljárások közül ebben a feje-
zetben a kromatográfiás módszereket és a kapillárelektroforézist tárgyaljuk.

A kromatográfia fizikai elválasztási módszer, melyben az elválasztandó komponensek 
megoszlanak két fázis között, melyek közül az egyik az állófázis, a másik pedig a mozgófázis, 
amely meghatározott irányba áramlik. A kromatográfia a hasonló fizikai-kémiai tulajdonságú 
vegyületek elkülönítésére, és mennyiségük meghatározására szolgál.

(migrációs) 
történik, úgy hogy az állófázis felett nyomáskülönbség hatására kényszeráramot hoznak létre.

Másként fogalmazva a komponensek kül

elúciós technikát alkal-
mazzák. Az elúciós kromatogram kifejlesztésének kritériumai, hogy a mintabevitel dugó-

á-
zis felett, és a mozgófázis átlagos szorpciója kisebb mért n-
takomponensé. A nagyhatékonyságú kromatográfiás technikák kivétel nélkül a lineáris kro-
matográfiás módszerek közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy az adagolt minta koncentrációja 
a szorpciós izoterma lineáris tartományában van, vagyis az oszlopra adagolt mintakoncentrá-
ció kisebb, mint ami az adszorpciós izoterma meredekségének változását okozza.

A két legelterjedtebb kromatográfiás módszer, amellyel elkülönítik a meghatározandó ve-
gyületet a minta extraktum többi alkotójától: a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
(HPLC) és a gázkromatográfia (GC). A lényegi különbség a megoszlási folyamat jellege. A 
szeparáció mindkét esetben a komponens és az állófázis közti kölcsönhatás következtében 

r nagyobb mértékben tartja vissza az oszlop a kompo-
nenst. HPLC-nél a megoszlási folyamat a folyadék és az állófázis között történik, míg gáz-
kromatográfiánál a meghatározandó komponens az állófázis és a gázfázis között oszlik meg. 
A két technika közti választást az elválasztandó komponens tulajdonságai szabják meg. Ter-

esetben HPLC-t kell használni.

11.1. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

11.1.1. A nagyhaték

csoportokkal ellátott szilárd anyag. A HPLC
eluenstartályok, a pumpa, a kromatográfiás oszlop a termosztáttal, a mintaadagoló, a detektor 

(11.1. ábra).
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11.1. ábra: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográf sematikus felépítése 

Az eluenstartály l-
-

r-
tartályban. Ilyen esetben izokratikus elválasztást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a mozgó-

gradiens elúció, ez esetben l-
toztatják a mozgófázis összetételét. A e-

acetonitril hozzáadásával). Az eluens nem tartalmazhat oldott gázokat. Ezek eltávolítására a 
(degasser), a-

tás, majd pl. He gázzal való öblítés alkalmazható. 

11.2. ábra: A HPLC oszlop végrészének felépítése 

A kromatográfiás oszlop l-
tött, esetleg poli(éter-éter-
végét (11.2. 
ábra). Az oszlop gyártásakor az állófázis szemcséit tartalmazó szuszpenziót nagy nyomással 

–30 cm hosszú. Védelmére 
gyakran 3– (eluens) áram-
lik a folyadékpumpával létrehozott nyomás hatására. Az áramlási sebesség 10 L/perc és 10 

érete, az oszlop méretei). 
HPLC esetén 5–40 MPa tarto-

mányban van. 
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A pumpa –
10 ml/perc, de az analitikai oszlopon 2 ml/percnél nagyobb áramlási sebességet nem szokás 
beállítani. A mozgófázis a kromatográfiás oszlopon folyamatosan áramlik. Az áramló 
eluensb ral, vagy auto-
matikus mintaadagolóval történik. A minta a kromatográfiás oszlopon haladva szétválik kom-

ö-

a többi komponens.

Az oszlopon szétvált komponensek kvantitatív mérése a detektorban történik. A mérésre 
használt detektor típusát a vizsgálandó anyag tulajdonsága határozza meg. A detektorok le-
hetnek UV-VIS (10.1. alfejezet) vagy fluoreszcenciás (10.3. alfejezet), amperometriás, 

-kü
g-

mennyiségi analízis.

11.3. ábra: HPLC UV-detektorának sematikus felépítése

Az UV-VIS detektort nagyon elterjedten használják. Az UV-detektor sematikus felépíté-
se a 11.3. ábrán látható. Az UV-tartományban egy deutérium lámpa, a láthatóban egy na-
gyobb energiájú volfrám halogénizzó vagy egy Xe-lámpa szolgál fényforrásként. A hullám-
hossz a 100–900 nm-es tartományban kiválasztható, de a legtöbb HPLC alkalmazásban 400 
nm alatti detektálási hullámhosszat használnak. Kisebb, a 200 nm- sz-
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szaknál, figyelembe kell venni az eluens elnyelését is, amely nagyon függ a gyártótól. A su-
gárforrás fénye áthalad egy, a kromatográfiás oszloppal összekötött, UV-

-sokszorozóra, amely a fény inten-
zitását méri. Általában a berendezések mérik közvetlenül a gyengítetlen fény intenzitását is 
(I0) egy másik diódával. A detektor elektronikája ezután átalakítja a két diódáról származó 
jelet abszorbanciává, amely a koncentráció lineáris függvénye a Lambert–Beer-törvény sze-
rint. 

A hullámhossz kiválasztása diffrakciós ráccsal történik, pl. Cherny-Turner elrendezésben 
(4.2. alfejezet). A monokromátort általában a fényforrás és az átfolyó cella között helyezik el. 
Diódasoros detektor esetén más az elrendezés, az átfolyócella után helyezik el a detektort, 

é-
-VIS spektruma alapján történik. Ezért 

omponensek spektrumát, ha ez lehet-

y-
áteresztésének (transzmittancia) is elég nagynak kell lennie. Néha az is szempont, hogy a za-

y-
-nél nagyobbnak kell 

lenni, nyomelemzésnél 1000 fölötti érték
hogy nem használható UV-detektor a telített szénhidrogénekhez és ezek amino- és 
nitrilszármazékaihoz. Száz feletti abszorpciós koefficienssel rendelkeznek a telített éterek, 
alkoholok, karbonsavak, észterek, kloridok, melyeket 185–210 nm-en lehet vizsgálni. Ebben 

a-
l-

mondható, hogy az alkalmazott mozgófázis a detektáláshoz használt hullámhosszon megfele-
g-

alkalmazott hullámhosszon a mozgófázis abszorbanciája 0,5-nél kisebb kell legyen. Ez a kö-

hullámhosszakon maximális. A víz gyakorlatilag nem nyeli el az UV-sugarakat. A fordított 
fázisú HPLC-nél használt oldószerek közül az acetonitrilnek a legkisebb az elnyelése. Pl. 190 
nm-en a HPLC -os acetonil:víz elegy 
abszorbanciája megfelel a követelményeknek, és 200 nm alatt 1 mmol/L foszforsav és alifás 
amin adalék alkalmazható. A normál fázisú kromatográfiánál alkalmazott oldószerek nagyobb 
mértékben abszorbeálnak, ezért magasabb hullámhosszakon használhatóak.
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11.4. ábra: HPLC diódasoros detektora

A többcsatornás UV-VIS detektor (PDA = Photodiode Array) esetén a fényforrás fénye 
egy lencserendszeren keresztül jut a cellára, majd a cellát elhagyó fényt fényfelbontó rács 
vagy prizma vetíti a korlátozott számú diódasorra (max. 8 db). Diódasoros detektor (11.4. 
ábra) emissziós sugárforrás fényét egy akromatikus lencserendszer 

fényt holográfikus homorú rács vetíti a diódasoros detektorra, amelyben 1024, 512, 256 vagy 
221 dióda van. Spektrális felbontásuk 1–

g-

kromatogramok
UV-spektrum kirajzol-

ható, ami egyrészt segítséget jelent a módszerfejlesztésben az optimális hullámhossz megvá-
lasztá
Az egyes kromatográfiás csúcsok UV-spektrumai tárolhatók.

11.5. ábra: HPLC fluoreszcenciás detektora
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A fluoreszcenciás detektor (11.5. ábra) tartalmaz egy fényforrást (deutérium lámpa, xe-
non lámpa vagy xenon-higany lámpa), melynek fénye monokromátoron vagy interferencia-

á-
tor közbeiktatásával, fotoelektron-

alkalmassá teszi összetett mátrixok vizsgálatára és nyomelemzésre.

11.6. ábra: Mikromembrán ionelnyomó sematikus felépítése

A átfolyócellájában két elektródot tartalmaz, amelyre váltó-
one-híd 

egyik ágába beiktatva. Az érzékenység növelése érdekében eltávolítják az ionokat az 
mikromembrán ion-

elnyomóban (11.6. ábra) +, CO3
2- és HCO3

- tartal-
mú mozgófázist az ellenáramban mozgó kénsavoldattól. A regeneráló oldat áramoltatására 
pulzálásmentes szivattyút alkalmaznak. A koncentrációgradiens következtében a mozgófázis 
nátriumionjai a kénsavoldatba diffundálnak, míg a kénsavból hidrogénionok lépnek be a 
mozgófázisba. A hidrogénionok és nátriumionok transzportját a diffúzió szabja meg. A hidro-

-dioxid és víz keletkezik. 
ionelnyomó, melyben az ion-

Tömegspektrométer detektor esetén az elválasztott kromatográfiás csúcsok tömegspekt-
a-

dékkromatográfiás berendezésben a minta komponensei a kromatográfiás oszlopon áthaladva 
enciós idejük szerint lépnek be a 

é-
nagy közepes szabad úthosszának biztosítására. A vákuumról legalább 

zatba olajrotációs szivattyúval az 
atmoszférikus nyomásnál három nagyságrenddel kisebb nyomást érnek el. A 10–3 – 10–5 Pa 

tömegspektrométerek csak töltött részecskéket detektálnak, valamennyi tömegspektrometriás 
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a-

egy tömeganalizátor felbontja tömeg/töltés arányuk alapján, és végül a detektor, leggyakrab-

elektronionizáció, elektroszpré, atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció, mátrix közvetítésé-
vel végzett lézer deszorpciós ionizáció. A leggyakrabban az elektronütközéses ionforrást 
használják (EI: electron impact), amely 50–75 eV energiájú termikus elektronokkal hoz létre 
ütközési ionizációt gázfázisban. Csak azoknak a vegyületeknek az ionizációjára használható, 
amelyek bomlás nélkül elpárologtathatók. Leggyakrabban folyadékkromatográfiához haszná-
latos az elektroszpré (electrospray) ionizáció, melynek során a HPLC

r-

sége egyre nagyobb lesz az intenzív párolgás miatt, a cseppek szinte szétrobbannak, és a sza-
baddá vált ionok szétválaszthatók. Az atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció (APCI:
atmospheric pressure chemical ionization) eredetileg nemionos vegyületek vizsgálatára al-
kalmas. Ennél a módszernél eredetileg nemionos molekulákból pszeudo-molekulaionok kép-

i-
kusan érzékeny anyagok ionizációjára használják a mátrix közvetítésével végzett lézer de-
szorpciós ionizációt (MALDI: matrix assisted laser desorption ionization). A lézer forrásból 

t-
szorbeálja a kondenzált fázisból, és 

gyors analizátorhoz illesztve (TOF) 
(TOF-MALDI). A tömeganalizátorok közül leggyakrabban az ioncsapda tömeganalizátort 
használják, de alkalmazást nyer a 8.3. alfejezetben megismert kvadrupol és a-
lizátor is. Az ioncsapda (ion trap) –

(11.7. ábra). u-
elektródon át 50–80 eV energiával jutnak be az ioncsapda elektródok közé, ahová a mintát is 
vezetik. A molekulák az elektronütközés hatására ionizálódnak. Az ioncsapda elektródok há-
romdimenziós terében az ionok aperiodikus oszcillációra kényszerülnek. Az ionok a csapdá-
ban vannak mindaddig,
adott rezgésre képes iont az ionsokszorozó detektorba nem juttatja. Könnyen lehet MS-MS 
kapcsolásban is felhasználni.

11.7. ábra: Az ioncsapda sematikus felépítése
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11.1.2. A kromatográfiában alkalmazott összefüggések

g-
kapjuk a kromatogramot (11.8. ábra). 

komponens retenciós ide-
jének nevezzük (tr).

11.8. ábra: Egy HPLC kromatogram

-

álló- és mozgófázis közötti megoszlási egyensúlyt, az anyagátadási folyamatok sebességét és 
az oldószer viszkozitását is befolyásolja. Ha a mintát és a standardot azonos körülmények 
között v
( ).
csúcsnak nevezzük (unretained peak), ebben a csúcsban azok a komponensek eluálódnak, 
melyek az állófázissal való kölcsönhatás nélkül, a mozgófázissal együtt hagyják el az oszlo-
pot. A vissza nem tartott csúcs retenciós ideje a m). Mennyiségi elemzéshez a csúcs 
alatti területet használják. A vizsgálandó komponenst ismert koncentrációban tartalmazó ol-
datsort és a mintát egymás után megmérik, az adott csúcs területét a koncentráció függvényé-

l-
dat koncentrációja számítható.

A folyadékkromatográfiás elválasztás hatékonyságának jellemzésére és optimálására a 
– – össze-

függések használatosak.

(k): 1 k 10; biológiai mintáknál 2 k 5, k

m

mr

m

mr

V
VV

D
D

t
tt

k
1

2

, (11.1.)
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ahol tr, illetve Vr a vizsgálandó komponens retenciós ideje, illetve retenciós térfogata, tm, il-
letve Vm a vissza nem tartott komponensek retenciós ideje, illetve térfogata, D1, illetve D2

pedig a komponensek megoszlási hányadosa.

( ): 1,05, 2 és 5 közötti érték

mr

mr

tt
tt

k
k

1

2

1

2

. (11.2.)

Elméleti tányérszám (N): optimális esetben maximális

22

5.0

1654,5
b

rr

w
t

w
t

N
, (11.3.)

w0.5, illetve wb a csúcs félértékszélessége, illetve az alapvonalon mért csúcsszélesség. 

Egy elméleti tányérra jutó tányérmagasság (H): optimális esetben minimális

N
L

H
, (11.4.)

ahol L az oszlop hosszúsága.

Felbontás (Rs) Rs= 1,5

1

1

4

1

k

k
NRs

. (11.5.)

zónaszélesedés, az - a termodinamikai tag és k/(k-1) a visszatartás egy kiválasztott 
komponensre.

Van Deemter-összefüggés

uC
u
B

AH
, (11.6.)

ahol A = 2 ·dp, , dp az állófázis részecskéinek 
B a diffúziós állandó, C az anyagátadási ellenállás és u a lineáris áramlási 

sebesség. Az összefüggés az áramlási sebesség függvényében minimumgörbét ír le, amely 
kisebb koncentrációknál meredeken csökken, a minimum után pedig lassan emelkedik. Mivel 
H lási sebesség választása 

11.1.3. A kromatográfiás oszlopok osztályozása

A kromatográfiás oszlopok osztályozásának egyik módja a méret szerinti osztályozás. Így 
megkülönböztetnek 1– oszlopokat, analitikai oszlopo-

–300 (microbore, 
narrow bore) oszlopokat, és kapilláris kolonnákat 25–100 k-

kromatográfi-
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esetén az injektortérfogat 20 L, a detektortérfogat 5–10
esetén ezek az értékek 0,1 L körüliek.

11.1.4. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerek osztályozása 

ségében különböznek. Az állófázis 1–5
yaga nagy tisztaságú szilikagél, vagy szerves poli-

mer, például polisztirol-
funkciós csoportok, például szilánokkal végzett szintézissel. Fontos feltétel, hogy egy adott 
módszer akkor használható, ha a meghatározandó anyag átalakulás nélkül, a detektálási mód 
megszabta koncentrációban oldódik. 

11.1.4.1. Normál fázisú folyadékkromatográfia (NP-HPLC)

Normál fázisú folyadékkromatográfiánál az állófázis polárisabb, mint a mozgófázis. 

Az állófázis lehet természetes, pl. szilikagél, alumínium-oxid, titán-dioxid, polidextrán, 
polisztirol-divinilbenzol, poliakrilamid típusú stb., vagy kötött állapotú fázis -OH (diol), -CN 
(ciano), -NH2 (amino), -NO2 (nitro), -N(CH3)n (mono-, di-, trimetil-amino) vagy -SO3H
(szulfo-), szilikagél, vagy szerves polimer (pl. sztirol-divinil-benzol) hordozón.

A mozgófázis (eluens) iránti követelmények, hogy apoláris, kis viszkozitású, még kis hul-
lámhosszon is jó UV- tisztítható, 

ó-
fázisként elterjedten használnak szénhidrogéneket (hexán, heptán, izooktán), klórozott szén-
hidrogéneket (diklór-metán, triklór-metán), étereket (tetrahidrofurán – THF, dioxán, dietil-
éter), észtereket (metil-acetát, etil-acetát), alkoholokat (etilalkohol, 2-propanol), savakat (ecet-
sav) és aminokat (trietil-amin, butil-amin).

Legismertebb típusa az adszorpciós folyadékkromatográfia, melynél a szilárd állófázis az 
adszorbens és az áramló fázis, az eluens között megoszlanak az elválasztandó anyagok, az 

m-
ponensek visszatartásának mértékét a komponens poláris vagy apoláris jellege, az állófázis 

11.1.4.2. Fordított fázisú folyadékkromatográfia (RP-HPLC)

Fordított fázisú kromatográfiánál az állófázis
pl. a sziloxán éter (Si-O-Si-R) típusú kötésekkel módosított szilikagél, alumínium-oxid és zir-
kónium- -
propil, stb. csoportok biztosítják az állófázis apoláris jellegét. Mivel a szilikagél amfoter ve-
gyület, a mérési tartomány szilika oszlop esetén: 2<pH<8. 

A mozgófázissal szemben támasztott követelmény, hogy poláris, kis viszkozitású, még kis 
hullámhosszon is jó UV-

o-
, tetrahidro-

furán, aceton és a dioxán. A mozgófázis legtöbbször víz és valamilyen poláros szerves oldószer.
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Disszociáló/protonálódó mintakomponensekre puffert (acetát, foszfát, TRIS, citrát stb.) 
alkalmaznak 10–100 mmol/L koncentrációtartományban, hogy a közeg pH-ját állandó értéken 
tartsák. 

Mivel a fordított fázisú folyadékkromatográfiában egy kevésbé poláros állófázis és egy 
e-

n kapcsolódó apoláros anyagok visszatartása a na-
gyobb.

Az ionos vagy ionizálható vegyületek (pl. szerves savak) visz-
szatartásának növelésére használják fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfi-
ás oszlopon (RP-HPLC).

A mozgófázis egy puffer, amely 1–100 mmol/L koncentrációban az elválasztandóval el-
alkil-ammóniumsók

ionokra alkil-szulfonátok) tartalmaz.

Ionp RP-HPLC
vegyület hidrofób ionja, és ioncsere játszódik le elválasztandó komponenssel, amely így meg-
oszlik az állófázis és az eluens között.

1

Az állófázis anion- -
divinil-benzol) vázon. Az r-
cier vagy kvaterner amino csoportot va m-
ponensek szétválasztására alkalmas. A 

amfoter típusok esetén a lig
Az anion- é-

-
(pl

A mérési tartomány a szilika alapú oszlopokra: 4<pH<7.

A mozgófázis sók vizes oldatának és szerves oldószernek az elegye.

á-
lasztandó anyagok töltésének kialakí á-
ban.1 A szerves oldószer hozzáadásával a vegyület oldhatóságát befolyásolják. 

1 Kremmer, T., Torkos, K., Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata, Akadémia Kiadó, Budapest (2010).
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11.1.4.5. Ionkizárásos folyadékkromatográfia

Az állófázis úgy készül, hogy sztirol-divinil-benzol (DVB) polimer szemcséinek felületére 

A mozgófázis 0,01–0,001 mol/L-es H2SO4 (fémionmentes).

é-
– állandó negatív töltésse – elektrolitjait (pl. szervetlen ionok 

nitrátionok). Ezzel szemben a semleges cukrok, alkoholok, de az ionos savak is 
szénatomszámuk és protonáltságuk függvényében behatolnak a részecskék pórusaiba. Így a 

l, a hulladékcsúcsban eluálódnak. A szerves savak az 
eluens pH- u-
lákkal együtt.

11.1.4.6. Ionkromatográfia

Az ionkromatográfiánál használt állófázis - vagy polimergyöngyökre 

csoport.

A mozgófázis -karbonát, mivel a detektálás az io-

olyan egységre, amely az eluens elektrolit anionjait és kationjait eltávolítja az oldatból detek-
(11.1.1. szakasz).

Szervetlen anionok és kationok és szerves kationok elválasztására használják.

11.1.4.7. Méretkizárásos kromatográfia

Méretkizárásos kromatográfiánál az állófázis: 6–
oszlop. A molekulákat méretük szerint választja el.

Méretkizárásos kromatográfiás oszlopban az állófázis és a szétválasztandó komponens 
k, amelyek nem férnek 

-
Egy bizonyos moláris tömeg alatti komponensek

méret szerint szeparálja ezeket a molekulákat.

11.2. Gázkromatográfia (GC)

z-
tása történik. Gázkromatográfiánál a mozgófázis gáz. Az állófázis szilárd gáz vagy adszorpci-
ós gázkromatográfia esetén, míg a gáz-folyadék vagy megoszlásos gázkromatográfiánál fo-
lyadék. A gázkromatográfia a bomlás nélkül elpárologtatható szervetlen és szerves vegyületek 
meghatározására alkalmas.
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A a gázrendszer, az injektor, az oszlop (kolonna) a termosztáttal, a 
detektor és az adatfeldolgozó rendszer (11.9. ábra). e-

bejuttatja a gázáramba az elpárologtatott mintát, mely az oszlopon alkotóira válik szét, a di-
namikus szorpciós-

vegyületek a detektorba kerülnek, ahol koncentrációjukkal arányos analitikai jelet produkál-

információkat hordoz.

11.9. ábra: A gázkromatográf sematikus felépítése

11.2.1.1. Gázrendszer

a-
gos szorpciója elhanyagolható a vizsgált alkotóéhoz képest.

11.2.1.2. Injektor

Az injektá-
injektor

típusok: az on column (töltetes vagy nagy split-
splitless ü-
letekhez).

gáz-
minták injektálása tört

5–50 µl- –5 µl- l-
ikon szeptum átszúrásával. Ezután valamilyen módon biztosítják a minta elpárologtatását.

A töltetes és 0,5 mm-
elpárologtatóval (flash elpárologtató) a kolonnára történik az adagolás on-column injektorral. 
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Az elpárologtatóban üveg-
–70 ºC-kal nagyobb a minta legnagyobb forráspontú komponensének forrás-

pontjánál. Mivel térfogat- é-
telezve 1–2 ml-es elpárologtató részre, expanziós térre van szükség, hogy ne legyen hirtelen 
túl nagy térfogat-növekedés. Ennél kisebb térfog on-column mintabevitelnél, 

z-

A split injektálás
a nagyobb r

lemzések-

A splitless injektálás
fél- ikor a 

o-

-kal kisebb, mint a minta legillékonyabb komponen-
sének forráspontja.

11.2.1.3. Oszlop

adszorbens, megosztófolyadék) tartalmazzák. A gázkromatográfiánál alkalmazott oszlopok
t-

ják, ezen belül vannak töltetes és kapilláris oszlopok. Az adszorpciós, PLOT (porous layer 
open tubular) i-
um-oxid) réteg van. A megoszlásos kolonnák közül a nedvesített falú WCOT (wall coated 
open tubular) e-
vont falú SCOT (support coated open tubular) kolonnáknak.

Töltetes oszlop

A töltetes oszlop szilárd halmazállapotú állófázist (GSC) vagy szilárd hordozó felületére 
felvitt folyadékfilmet tartalmaz (GLC) acél- m-

0,5– –4 mm, a szemcseméret 0,1–0,01 mm. 

A szilárd halmazállapotú állófázis (GSC) lehet szerves vagy szervetlen adszorbens (po-
limer, illetve aktív szén, Al2O3), vagy szerves vagy szervetlen molekulaszita (C-
molekulaszita, illetve zeolit o-
pok esetén adszorpció és deszorpció. A molekulaszita eljárás során a szilárd anyag üregeibe 

A szilárd hordozó felületére felvitt folyadékfilmet tartalmazó (GLC) állófázis esetén az 
-es szemcsére viszik fel a folyadékot, a 

folya-

azaz más-más lesz a megoszlási hányados. A megoszlási hányados függvényében a különbö-



11.2. Gázkromatográfia (GC) 165

© www.tankonyvtar.hu

Kapilláris oszlop

A kapilláris oszlop c-
hanikai tulajdonságokat (hajlékonyság) kölcsönöz neki. Hossza 5– –
0,32 mm (narrow bore) vagy 0,53 mm-nél nagyobb (wide bore).
található megosztófázis lehet folyadékfilm (gáz-folyadék megoszlási kromatográfia) vagy 
szilárd adszorbens (gáz-szilárd adszorpciós kromatográfia), az oszlop falán kémiailag kötött 
állapotban. A stacionárius fázis vastagsága 0,25 µm körüli. A megosztófolyadékkal szemben 

l-
-tartományban folyékony legyen. Sokféle megosztófolyadék kapható, me-

lyek többsége makromolekulás anyag, lehetnek szénhidrogén típusúak, ftalátok, glikol-
észterek, polisziloxán alapúak, polietilén-glikol-, polipropilén-glikol-származékok, nitrilek.

Az optimális mérési körülmények megválasztásához a meghatározandó komponens tulaj-
donságai és koncentrációja ismeretében választják meg az állófázist, az oszlop hosszát, átmé-

z-
nálata háttérbe szorult, és nagyobb elválasztóképessége miatt a kapilláris technika egyedural-
kodóvá vált.

11.2.1.4. Termosztát

termosztát -ig. Tet-

pontossággal állítható be. Az elválasz i-

11.2.1.5. Detektorok

o-
– C-kal haladja meg az oszloptermosztátban beál-

A leggyakrabban használt detektorok a lángionizációs, az elektronbefogásos, lángfoto-
-foszfor detektor és a tömegspektrométer.

Az ionizációs detektorok lé t-

akkor folyik áram, ha a két elektród között ionokat hoznak létre. A készülékek úgy vannak 
kialakítva, hogy a mérh lángionizációs detektor 
(FID, flame ionization detector) a legáltalánosabban használt detektor. M a
H2/ – - én a -C-H kötéseket tartalmazó molekulák ioni-
zálódnak, 

he

függ. Használható a hangyasav és formaldehid kivételével minden elpárologtatható szerves 
vegyület detektálására. 

Az elektronbefogásos detektor (ECD, electron capture detector) specifikus detektor. 
Aktív eleme egy 63Ni természetes sugárzó izotópot tartalmazó fólia, mely az áramkörben ne-

-bomlással elektronokat bocsát ki. A kibocsátott elekt-
ronok a kollektor elektród felé haladva zárják az áramkört. Ebben az áramkörben kicsi, de jól 
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o-
lekulák jutnak a detekto

o-
géntartalmú molekulák kimutatására szolgál, de használható oxigéntartalmú, éterkötéseket 
tartalmazó molekulák detektálására. 

A lángfotometriás detektor (FDP, flame photometric detector) foszfor- és kéntartalmú 
vegyületek kimutatására specifikus detektor. A molekulák a lángionizációs detektorban szo-

l-
mú molekulák disszociációja során S2, S3, S4, stb. molekulák keletkeznek. A gerjesztett S2

molekula által kibocsátott fényt fotoelektron-sokszorozóval mérik 394 nm- z-
beiktatásával. A rendszerrel a foszfortartalmú vegyületek meghatározása 526 nm-en történik a 
HPO-gyök emissziója alapján.

A (TCD)
o-

gázelegy összetételének megváltozása esetén ez az állandósult állapot megbomlik, megválto-

A nitrogén-foszfor detektor (NPD) szintén specifikus detektor, csak a nitrogén és fosz-
for- –900 ºC-os alkáli-

-változás.

-Fourier transzformációs infravörös spektro-
méter (GC-FTIR), mely néhány másodperces GC csúcs IR spektrumát veszi fel. A módszer-

o-
nosítás.

A tömegspektrométer (MS) széles körben alkalmazott detektorrá vált. A GC-MS technika 
részletesen foglakozunk.

– a HPLC-nél leírt módon – alkalmasak a csú-
csok , de csak abban az esetben, ha ismert a minta 
szennyezésprofilja. Ha nem áll rendelkezésre ilyen információ, akkor a komponens azonosítá-
sára alkalmas detektort kell alkalmazni, például tömegspektrométert, vagy Fourier transzfor-

Mennyiségi 
elemzéshez a csúcs alatti terület használatos. A vizsgálandó komponenst ismert koncentráció-
ban tartalmazó standardsort és a mintát egymás után megmérik, az adott csúcs területét a kon-

.
A meghatározáshoz általában a görbe egyenes szakaszát használják. A mintára mért jel nagy-

á-
meghatározandó 

u-
é-

jektálási és egyes 
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11.2.3. Gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS)

11.2.3.1. A gázkromatográf-

t
í-

m
idejük sorrendjében jutnak be a tömegspektrométerbe. Mivel a tömegspektrométer a töltéssel 

m-
Elektronütközéses 

ionizációnál (EI) a tömegspektrométer ionizációs kamrájában a molekulák légritkított térben 
(10-5–10–6 torr) elektronnyalábbal ütköznek. A semleges molekula egy elektront vesztve pozi-
tív molekulaionná alakul, vagy – sokkal gyakrabban – többféle bomlási úton fragmentálódik, 
és egy sor pozitív fragmension keletkezik. GC-MS méréseknél leggyakrabban elektronütközé-
ses ionizációt (EI) használnak, 70 eV ionizációs energiával, mert a kapott spektrum jól repro-

m-

energiával felvett EI spektrumokat tartalmaznak. Az ionokat tömeg/töltés szerint az analizá-
tor

MS fragmensionjai lesznek jelen nagyobb mennyiségben az ionizációs kamrában. Így a detek-
t-
n-

áram-intenzitásainak integrálásával elkészül a rekonstruált kromatogram is (TIC: total ion 
chromatogram), így az egyes tömegspektrumok a gázkromatográfiás csúcsokhoz hozzáren-

i-
ségi analízisre a szelektív ionkövetéses méréstechnikai megoldás, melynek során csak az ille-

11.2.3.2. GC-MS

információk alapján következtethetünk a makromolekulák kémiai összetételére, szerkezetére 
n-
z-

vetlenül kapcsolt pirolizáló-
mikropirolizátorokat gázkromatográfhoz (Py-GC), tömegspektrométerhez (Py-MS),
gázkromatográf-tömegspektrométerhez (Py-GC/MS), vagy Fourier transzformációs-infravörös 
spektroszkóphoz (Py-FT-IR) kapcsolják. A 11.10. ábrán látható Pirolízis-GC/MS készülék-
ben a pirolízist mikropirolizátorral végzik hélium atmoszférában. A pirolizáló egység 

a-
spir l-

–300 c-

bemenetéhez illesztettek, 250–280 oC-on kell tartani, hogy a kisebb illékonyságú termékek se 
kondenzáljanak a kamra falára. A pirolíziskamrát 20 mL/pe
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öblíti a gázkromatográfiás oszlopra. A pirolízistermékek elválasztása és azonosítása GC/MS
a-

tográfiás oszloppal, 10 o ességgel, 50 oC-tól 300 oC-ig.

11.10. ábra: Pirolízis-GC/MS berendezés vázlatos elrendezése1

11.3. Kapilláris zónaelektroforézis (CZE)

A nagyhatékonyságú kapilláris elektroforézis (HPCE) a hagyományos elektroforézis technika 
továbbfejlesztett változata. A kis szervetlen molekuláktól az óriási biopolimerekig nagyon 

fiziko-kémiai mechanizmus szerint. Nagy hatékonyságú, érzékeny, gyors, nem igényel szár-
mazékképzést, nagyon kicsi az oldószerigénye. Kapillárelektroforézisnél a minta komponen-
seit 20– –100 cm hosszú kvarc kapillárisban választják el 10–30 kV 

ionok t

függ. 

A kapilláris elektroforézises módszereknek több fajtáját különböztetjük meg, pl. az al-
kalmazott kapilláris fajtája, a puffer összetétele alapján. A legelterjedtebb módszerek:

kapilláris zónaelektroforézis (CZE),
kapilláris gélelektroforézis (CGE),
micelláris elektrokinetikus kapilláris kromatográfia (MECC),
kapilláris elektrokromatográfia (CEC),
kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF),
kapilláris izotahoforézis (CITP).

Ebben a könyvben a kapilláris zónaelektroforézisre (CZE) térünk ki.

1 Czégény, Zs., PhD értekezés, Budapest (2003).
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11.3.1.

l-
–30 kV), elektródokból és egy 

detektorból áll. 

11.3.1.1. Mintabevitel

vége között, miközben a kapilláris injektoros vége a mintaoldatba merül. A másik megoldás 
szerint feszültségkülönbséget hoznak létre a mintatartó és a másik edény között, amíg a min-

pontosan reprezentálja a minta teljes tömegét, az elektrokinetikus injektálás szelektív, a min-
takomponensek az elektroforetikus mozgékonyságuknak, az összes ionkoncentrációnak és az
elektroozmózisos áramlásnak (EOF)

kapilláris térfogatának 1–2%-a, néhány t

10–30%-os szervesoldószer- s-
sal kell rendelkeznie. 

Csak nagy tisztaságú vegyszerek, ioncserélt víz használható, az oldatok szonikálása szük-
puffernek kis mozgékonyságú ionokat kell tartalmaznia, 

kis UV-elnyeléssel kell rendelkeznie. Az alkalmazott adalékanyagok módosítják az EOF-t, a 
mozgékonyságot, a minta oldhatóságát, a fallal való kölcsönhatást. 

11.3.1.2. Kapilláris

A kapilláris anyaga kémiailag és elektromosan inert, kicsi az adszorpciós hajlama, jó az UV-
ai tulajdonságokkal rendelkezik 

(flexibilis, nem törékeny). Ilyen pl. a poliimid borítású kvarc kapilláris. A kapilláris tartal-

szilika felületet az oldattal való kölcsönhatástól. Fluoreszcenciás detektálásnál el kell távolí-

elválasztást
-gradiens a kapilláris mentén kicsi. A kapilláris 

kondicionálása 0,1 mol/L-es NaOH vagy 1 mol/L-es H3PO4 oldattal történik.

11.3.1.3. Termosztát

A kapilláris termosztát

kapillárisból.

11.3.1.4. Tápegység

Az alkalmazható nagyfeszültség 20–30 kV, a tápegység 1%-os áramstabilitással rendelkezik, 
és 0,2– i-
tása könnyen változtatható. 
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11.3.1.5. Detektorok

A leggyakrabban alkalmazott detektorok az UV-VIS detektorok. A diódasoros UV-VIS ab-
-spektrumok on-line felvételét, és ezzel javítják a 

CE analízis információtartalmát. A lézerindukált fluoreszcenciás, elektrokémiai 
(konduktometriás) és a tömegspektrometriás detektorok mostanában jelentek meg a kereske-
delemben forgalmazott készülékekben. 

11.3.1.6. Elrendezés

Általában a kapilláris injektoros vége az anódnál van és a katód van a detektor közelében a 
kapilláris másik végén. 

A 11.11. ábrán egy kapilláris zóna elektroforézissel készült kromatogramot mutatunk be.

11.11. ábra: Szervessav-keverék kapilláris zóna elektroforézis kromatogramja

11.3.2.1. Elektroforetikus mozgékonyság

elektroforetikus mozgékonyságán 
alapul, amelyek az E
komponensek sebessége (v)

L

V
Ev

, (11.7.)

ahol az elektroforetikus mozgékonyság, V a feszültség és L az úthossz. 

A vándorlási sebesség (v) 
(Ld) és a (tm) hányadosa.

md tLv / . (11.8.)

Az elektroforetikus mozgékonyságot az iontöltés (q), az ionsugár (r) és az oldat viszkozitása 
határozza meg:

r

q

6 . (11.9.)
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11.3.2.2. Elektroozmózisos áramlás (EOF)

Az elektroforetikus mozgékonyság mellett az elektroozmózisos áramlás (EOF) a meghatá-

eredményez. Az elektroforézis során nem kívánt jelenség az elektroozmózisos áramlás, mely-

ionizációja (négyesnél nagyobb pH-n), valamint ezek elektrosztatikus kölcsönhatása az oldat 
ionjaival. A kvarc kapilláris esetén a kationok a kapilláris falán koncentrálódnak, elektromos 

-féle rétege áramlani kezd a katód felé az 
z-

nek, vagy a minta komponense akár teljes mértékben is adszorbeálódhat. A kapilláris felüle-
tének ionizációja és ezzel együtt a zéta potenciál nagysága pH- á-
val. Az elektroozmózisos áramlás a közeg pH-

Az elektroozmózisos áramlás (EOF) sebessége (v)

4

E
v

, (11.10.)

ahol a zéta potenciál, a surlódási együttható, E az elektromos tér és a dielektromos állandó.

A háttérelektrolit elektroozmózisos mozgékonysága s-

4
)(

E

v
EOF . (11.11.)

A komponens elektroozmózisos mozgékonyságához e) hozzáadódik a háttérelektrolit 
elektroozmózisos mozgékonysága EOF):

EOFe . (11.12.)

Mivel az elektoozmózisos áramlás legalább egy nagyságrenddel nagyobb, mint az ionok 
elektroforetikus mozgékonysága, ezért valamennyi komponens a katód felé áramlik. A szoká-
sos elrendezésben a specieszek a kation, semleges molekula és anion sorrendben érik el a de-
tektort (11.12. ábra). A semleges részecskék az EOF sebességével mozognak és nem külö-
nülnek el egymástól.

A a puffer koncentrációjának növelésével, a felü-
EOF-et, ezzel növeli 

-tartrományban 
való munkavégzés. A 2<pH<3 közötti pH- zilanolcsoportok 
miatt az EOF
felé vándorolnak. A 9<pH<10 pH-tartományban a fal is és a fehérje specieszek is negatívan 
töltöttek, elektromos taszítás lép fel. A harmadik leh elektroozmozisos áramlás visz-
szaszorítására, hogy a kapilláris falát be lehet vonni módosítókkal, amelyek fizikailag, kémi-
ai d-
tebb bevonatok a poliakrilamid, cellulóz, vinilalkohol, aminosavak, aminok, felületaktív 
anyagok.
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11.12. ábra: A kapilláris zónaelektroforézis szeparációs mechanizmusa a 
pozitív ionokra, negatív ionokra és semleges molekulákra

11.3.2.3. Az elválasztást befolyásoló legfontosabb kísérleti faktorok

A kapilláris zónaelektroforézisben az elválasztást befolyásoló legfontosabb kísérleti faktorok
a feszültség, kapilláris hossz, puffer pH és összetétel, adalékanyagok és kapillárisfal-

nését és ezen keresztül a 
é-

se az áramintenzitás csökkenését és a 
minta komponenseinek adszorpcióját okozza. A CZE-

kell legyen a meghatározandó ionéhoz, a detektálásnál ne legyen zavaró hatás. Általában puf-

felbontást. Adalékanyagokként alkalmazhatóak szerves oldószerek, pl. metanol, acetonitril, 
izopropanol, tetrahidrofurán, anionos, kationos és semleges felületaktív anyagok.
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12. KAPCSOLT MÉRÉSTECHNIKÁK

adott 
anyagrendszerben milyen vegyületként, milyen kémiai formában van jelen. A kémiai elem-
forma (speciesz) egy elem specifikus formája, amit az izotópösszetétel, elektronszerkezeti 
vagy oxidációs állapot, és a komplex vagy molekuláris szerkezet határoz meg. A toxikus 

r-
vetlen As(III) és As(V) te-
-arzonsav (MMA), dimetil-

szervetlen arzénformák detoxifikálódási termékei, amelye i-
kusak. Az alkilezett higanyszármazékok toxicitása ugyanakkor mintegy 100-szorosa a szer-
vetlen higanyvegyületekének, zsíroldhatók lévén, át tudnak jutni az agyvérgáton és az agyban 
komoly idegrendszeri károsodásokat okozhatnak. Az ónnak mintegy 15– i-
tású kémiai formája létezik, melyeknek egy része a környezetben természetes úton is kelet-
kezhet. 

12.1. Speciációs elemzés

Ha a mintában egy toxikus elemnek csak a teljes koncentrációját adják meg, az gyakran félre-

- és kötésállapotú kémiai formáit 
külön-külön is meghatározza, speciációs analitikának nevezik. A speciációs elemzés tehát
elemformák azonosítására és meghatározására irányuló analitikai tevékenységet je-
lent. Környezetanalitikai szempontból lényeges az Al, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se és Sn 
speciáció analízise. 

Már korábban is végeztek több területen funkcionál a-

esszenciális formák megadása. Pl. Varga I. és munkatársai1 ötlépéses szekvens kioldási tech-

a-
ma 20 perc volt. A centrifugával elkülönített oldatok fémtartalmát totálreflexiós 
röntgenfluoreszcens spektrometriával vizsgálták.

Az 1980-as évek végén jelentek meg azok a kombinált eljárások, amelyekkel a vizsgált 
elválasztástechnikai módszereket

(HPLC, GC) kapcsolnak elemszelektív detektálási technikával 
(GF-AAS, ICP-AES, ICP-MS).

A speciációs analízisre szánt elemformák kémiai viselkedésük alapján három kategóriába 
sorolhatók, a termodinamikailag stabil és kinetikailag inert kémiai formákra (fémorganikus 
vegyületek, például tributil-ón, metil-higany stb.), a termodinamikailag stabil, de nem inert 

1 Varga, I., von Bohlen, A., Klockenkamper, R., Záray, Gy., Solid state speciation of elements in urban dust by sequential 
leachung and total reflexion X-ray fluorescence spectrometry, Microchem. J., 67 (2000) 265–269.
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elemformákra (Cr[VI], As[III]2), valamint a kis stabilitású és nem inert elemformákra (példá-
ul alumínumformák felszíni vizekben). Az egész eljárás közben nagy figyelmet kell fordítani 
arra, hogy nem szabad megzavarni a rendszert, az elemformák összetétele ne változzék meg a 

12.2. A speciációs analitika kapcsolt módszerei

12.2.1. Kromatográfia + atomspektrometria

Ezeknek a kombinált eljárásoknak az alkalmazásánál valamilyen kromatográfiás elválasztó 
módszert atomspektrometriával mint elemszelektív detektorral kapcsolnak össze. A kroma-
tográfiás módszer a fémtartalmú szerves komponensek - és kötésfor-
májának szétválasztására, míg az elemszelektív detektálási technika a fémek szelektív és ér-

hidridgenerátort (HG) iktatnak a detektoregység elé.

Ez a kombinált módszer on- o-
nensek szétválása után a folyadékárammal (eluenssel) együtt közvetlenül bejut a detektorba. 

A kromatográfiás módszerek közül elterjedten használják a folyadékkromatográfiát 
(méretkiszorításos, ioncserés, fordított fázisú), gázkromatográfiát (kapilláris kolonna, tölte-
tes kolonna, megabor kolonna), elektrokromatográfiát (kapilláris elektroforézis) és a szu-
perkritikus fluid kromatográfiát. Az atomspektroszkópiai módszerek közül az eddig meg-
ismert összes atomemissziós, atomabszorpciós és atomfluoreszcens spektrometriás techni-
ka alkalmazására van példa az irodalomban. A 12.1. ábrán az arzén speciáció analízise 
során kapott kromatogramot mutatjuk be.

12.1. ábra: Arzén specieszek szétválasztása HPLC – ICP-MS kapcsolt méréstechnikával

2 T., Horváth, I., Bartha, A., Bertalan, É., Ballók, M., Horváth, É., Speciation studies in understanding 
high As content in ground water, GES conference – Geochemistry of the Earth Surface 8-London 2008
Mineral. Mag., 72 (February 2008) 107–111.
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Minden esetben szükség van egy kapcsoló elemre, amely biztosítja az elválasztás-

Ha az elválasztástechnikai berendezés gázkromatográf, akkor a gázkromatográffal elvá-
lasztott mintafrakciók plazmák fenntartására, vagy a 

folyadékkromatográfia kombi-
nálása atomabszorpciós (AAS) vagy induktív csatolású plazma emissziós spektrométerrel 
(ICP-AES) ugyancsak nem jelent különösebb nehézséget. Az analitikai kolonna kapilláris 

kromatográf folyadékárama (0,1–1 mL/min) nem tér el lényegesen a spektrométerek porlasz-
–5 mL/min). Az esetenként fennálló nagyobb különbség biztonságosan 

koncentrikus Meinhard -porlasztókkal. S.C.K. Shum erre a célra speciális mikrokoncentrikus 

vége néhány mm- ége 0,12 L/min volt. Az 
-scale LC oszlop volt, az áramlási 

sebesség 30 µL/min volt. A direkt mintabeviteli technika ezzel a speciális porlasztóval el
nyösebb volt a ködkamrásnál, a beporlasztott mintának szinte a teljes mennyiségét injektálták 

folyadékkromatográfia (HPLC) és az atomspektrométerek összekapcsolásának igen hatékony 
módszerét jelenti a hidraulikus nagynyomású porlasztás (HHPN= hidraulic high pressure 
nebulisation). Ebben az esetben a HPLC elválasztás után a nagynyomású (15–20 MPa) 
eluátumot 15 a-
dékszálat üveggyöngynek ütköztetve igen kis cs
mintabeviteli hatásfoka a lángba, ICP plazmába az 50–60%-ot is eléri. A két rendszer ilyen 

vizsgált elemformák kimutatási határában is 1–1,5 nagyságrend javulást eredményez. 

A kapilláris elektroforézis és az atomspektrometria összekapcsolásánál a nehézséget az 
jelenti, hogy az elválasztás során a kapillárisban a folyadékáram, melyet az elektroozmotikus 
áramlás (EOF) szabályoz, csupán nL/min–

-különbség összehangolása. 

A CE-ICP-MS interface megépítéséhez Posta és munkatársai az ICP spektrometriában 
már eddig is használt kereskedelmi koncentrikus HEN (High Efficiency Nebulizer) típusú 
Meinhard®-porlasztót választották, melyet éppen a kis folyadékáramok biztonságos, folyama-
tos és nagy hatásfokú mintabevitelére fejlesztettek ki. Ez a porlasztó a hagyományosnál jóval 

–20%) mintabeviteli hatásfokot 
biztosít. A kapilláris elektroforézis készülék kvarckapillárisának egyik végét a HEN porlasztó 
központi kapillárisába illesztették. T-csatlakozó segítségével segéd-folyadékáramot (make-up 
flow) tartottak fenn, ahhoz hogy ez a kapillárisvég az elválasztás alatt a pufferrel állandóan 

porlasztó és a T-csatlakozó között néhány cm hosszú fémkapillárissal biztosították. Az így 
kifejlesztett interface tová
elektroforézishez képes. A CE szeparálás ideje alatt a kvarckapillárisban a folyadék adott se-
bességgel egyenletesen mozgatható akár a detektor felé, akár azzal ellentétes irányba. Ezt a 
folyamatot a kapilláris elektroforézis irodalma lamináris áramlásnak (LF) nevezi. Ennek a 
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g-
jelenését lényegesen befolyásolni lehet. Például egymástól tömeg/töltés tekintetében nagy 
elté

é-
sére alkalmas kémiai elemek (arzén, antimon, bizmut, szelén, tellur, germánium, ón, ólom, 

jut, ahol a vizsgálni z-
kromatográfiás szorbenssel töltött U-
oszlopot felhevítve az illékony elemformák ebbe a csapdába jutnak és az U- ö-

(cryotrapping). A csapda lassú és igen jól szabályozott melegítésével az elem külön-
-AES 

vagy ICP-MS spektrométerbe, melyek az adott elemet folyamatosan mérik. 

12.2.3. A kapcsolt méréstechnikák kimutatási határa

azok, amelyeknél gázkromatográfot (GC) használnak elválasztástechnikai berendezésként, 
ebben az esetben ugyanis nincs kondenzált mozgófázis. Gázkromatográfiánál az argon vagy 

t-
térjelet eredményez. A kimutatási határ fordítottan arányos a rendszer holttérfogatával. Ezért 

GC-t vagy LC-t, detektá-
lásra pedig kis térfogatú plazmát alkalmaznak.

Az abszolút kimutatási határ esetén számításba kell venni azt az oldattérfogatot, amit a 
kombinált módszer az elemzés során felhasznál. Tipikus példa erre az 10–50 nl oldattérfogat-

-ICP-MS kombinált rendszer, amelynek az abszolút kimu-
tatási határa néhány fentogramm (10–15 gramm). Ennek ellenére a koncentrációban kifejezett 
kimutatási határa néhány ng/ml, amely gyakran túl nagy érték a természetes minták kis nyom-
elem-koncentrációjához képest.
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belül a felszíni, talajvíz és rétegvizek , ipari és kommunális 
szennyvizek, továbbá ivóvizek vizsgálatát kell megvalósítani. Felszíni vizek a föld felszí-

a-
torn Az üledéket a felszíni vízbe besodort és lerakódott 

csapadékpelyhek, valamint elpusztult vízi szervezetek fenéken lerakodó maradványai alkot-
ják. A felszín alatti víz a terepfelszín alatt a földtani közeg telített zónájában (így különösen a 

ivóvi-
zet

szennyvíz a
felszíni és a felszín alatti 

A környezeti minták vizsgálata az 
eredmények összehasonlíthatóságának érdekében általában szabványos eljárásokkal történik. 
Például a 
MSZ 12749:1993,1 a felszíni vizek üledékének vizsgálatára az MSZ 12739–2:1978,2 a felszín 

–11–2009 2.3 szabvány az irányadó.

Az Európai Uniónak az utóbbi évtized óta új víz- és vízi környezetgazdálkodási politikája 
van, amelynek végrehajtásához 2000-ben hatályba léptették a 2000/60/EK EU Víz Keret-
irányelvet.4 A Víz Keretirányelv (VKI) , hogy 2015 végéig jó állapotba hozzanak 
minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyeknél ez szakmai szempontból megvalósít-
ható, nem sérti súlyosan a közérdeket és nem elviselhetetlenül költséges a társadalom számá-

n-
tartható használatát, fokozatosan csökkentik a különösen veszélyes anyagok vizekbe való be-
vezetését, csökkentik a felszín alatti vizek szennyezését, mérséklik az áradások és aszályok 
hatásait. A Víz Keretirányelv által meghatározott legfontosabb feladatok az állapotfelvétel, a 
célok meghatározása, és az intézkedések meghatározása a célok eléréséhez. A fontos részfela-

l-
lapítása, a felszín alatti vizek leírása, az emberi tevékenységek hatásainak vizsgálata, a vizek 
állapotának értékelése, az intézkedési programok meghatározása.

Az Európai Unióhoz való csatl e-
k-

A talajvíz: a felszínhez legközelebbi 5 méter 
mély kúttal feltárható.

Rétegvíz: a vízzáró rétegek közötti felszín alatti víz.
*** Szennyvíznek azdasági vízhasználat során eredeti 
jellegük megváltozik, és mint használt vizek elbocsátásra kerülnek.
1
2 MSZ 12739–2:1978 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Mintavétel és a mint
3 MSZ ISO 5667–
4 Az Európai parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kerete-
inek meghatározásáról.
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(2004. június) ta
á-

ját. A második jelentés (2005. március) a Magyarország területén található víztestek jellemzé-
e-

m-
ber) a felszíni és felszín alatti vizek állapotának áttekintésére indított monitoring programok-

e-
rekkel rendelkezik, így a VKI által igényelt programok kialakítása ezen rendszerek figyelem-

rt paraméterre meg kellett adni a mérési 
z-

A 2000/60-EK eu-
rópai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítésének érdeké-
ben a kormány 2010-
1127/2010. (V.21.) Kormányhatározat5 mellékletében tettek közre „A Duna- a-
gyarországi része – azdálkodási terv” címmel. A terv ismerteti a védelem alatt álló 
területeket, monitoringhálózatokat és programokat. Tartalmazza a vizek állapotának értékelé-
sét a felszíni vizekre, felszín alatti víztestekre és a védelem alatt álló területekre és a víztestek

vízhasználatok gazdasági elemzését és az intézkedési programot.

repreze m-

az eredmény megadása. Ügyelnünk kell arra, hogy a mintakezelési lépéseknél ne következzen 

, illetve szilárd szer-
ekerülnek. A felszíni és 

6 és a 219/2004. 
(VII.21.)7 kormányrendeletek és az ezek módosítását magában foglaló 230/2010. (VIII. 18.)
kormányrendelet tartalmazza, mely a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
foglaltaknak való megfelelést szolgálja. A felszín alatti vizek védelméhez szükséges 
szennyezettségi határértékekre a 6/2009. (IV. 14.)8 KvVM-EüM-FVM együttes rendelet az 
irányadó, a 2006/118/EK9 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének megfelelve. 
Fémek és félfémek, szervetlen vegyületek szennyezettségi határértékei felszín alatti vizek-
ben a Függelék F13.1. táblázatában, míg a szerves vegyületek
az F13.2., F13.3., F13.4. táblázatokban találhatók a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendelete alapján. Tájékoztatásként a táblázatokban szerepelnek a 
háttérkoncentrációk, a hatályát vesztett 10/2000. (VI. 2.)10 KöM-Eüm-FVM-KHVM együttes 
rendeletben közölt adatok felhasználásával. A háttérkoncentráció reprezentatív érték, amely
az egyes anyagoknak, az anyagok egy csoportjának vagy indikátornak – a földtani közeg fi-
gyelembevételével – n-

5 -
6
7 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védel
8 6/2009. (VI. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni vé-

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapot-

10 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-
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centrációja, illetve az indikátor értéke, mely az ember által nem, vagy csak csekély mértékben 
e-

-koncentrációértékeket irányértéknek kell tekinteni addig, amíg vizsgála-
o-

nyított háttérkoncentráció. A bizonyított háttérkoncentráció meghatározott anyagnak, az 
anyagok egy csoportjának, illetve az indikátornak adott terület földtani közegére vagy felszín 

z-
bizonyos egyéb okra vo-

(MAC) az F13.5. 
táblázat tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelvében közölt ada-
tok felhasználásával. Az F13.6. táblázatban a szennyvizek befogadóba való közvetlen beve-
zetésére vonatkozó, ví
határértékek vannak feltüntetve, a 28/2004. (XII. 25.)11 KvVM rendelet adatai alapján.

A felszíni vizek, és azok üledékének, valamint a felszín alatti vizek mintavételére, a minták 

jelenthet az analitikai módszerfejlesztéseknél. 

13.1.1. A mintavétel helyének kiválasztása

A mintavétel hely célja határozza meg. Szennyvíz-
tisztítóba befolyó és a tisztítóból távo-

zó z erre a célra kialakított mintavételi helyeken. a-
nyag-kibocsátás hatásának vizsgálatára mintát kell venni a legtöbbször a be-

befolyás után legalább három ponton, a vízfolyás jobb 
és bal partján, i s-

e-
sen elkeveredett a befolyóban. A nak meghatározásához a változásokra 
esetlegesen csak hosszú távú, esetleg többéves vizsgálatsorozat eredményei alapján lehet kö-

folyó sodorvonalában kijelölni, ami nem min-
dig a folyó közepét jelenti, de mindenképpen az áramló víztestet kell mintázni. Nem célsze-

l-
-elkeveredés már 

teljes. Olyan komponensek vizsgálatánál, amelyek koncentrációja a vízmélység mentén in-
mélység szerint is több ponton elvégezni. 

e-

13.1.2. A mintavétel gyakorisága

Általános szabályként elmondható, hogy a mintavételt olyan gyakran kell végezni, hogy a 
minták vizsgálata alapján a , .

11 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet a
egyes szabályairól.
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A jellemzésére -változásban 
napi vagy heti ciklikusság nem áll e-

-változásra napi 
k-

ben 6 mintát kell v
(3– dinamikus mintavételnél a leg-

o-
lyók szen o-
nyítva, a víz áramlási sebességének ismeretében kell meghatározni a mintavétel pontos id
pontját.

esetén rendszeresen meghatározzák a vizsgált komponens kon-
centrációját, és a vizsgálati eredményeket valamely határértékhez viszonyítják. Ilyenkor a 
vizsgálati eredmények szórása és az eredmények határértékhez való viszonya együttesen be-
fo adatok közel azono-
sak, és az átlagérték jóval a megadott határérték alatt van, akkor kis gyakoriságú mintavétel is 

ugyan jóval a megadott határérték alatt van, de az eredmények szórása nagy, több kiugró érték 
meghaladja a határértéket. Ha a mérési adatok közel azonosak, szórásuk kicsi, de az átlagérté-
kek megközelítik a határértéket, akkor közepes gyakorisággal kell végezni a mintavételt. A 
hosszú távú vizsgálatok s

a-
vételre van szükség. Olyan komponenseknél, ahol kisebb koncentrációváltozás várható, 
a mintavétel ö-
zött összefüggés állapítható meg. 

13.1.3. A minták típusai

a.) Pontmintának

b.) Az átlagmintát ü-
a-
l-

ntminták összeke-

c.) A periodikusan vett minták a pontminták sorozatát jelentik, amelyeket valamilyen szem-
k-

séges a mintavételhez. Ezek a minták lehet

vesznek).

d.) A folyamatosan vett minták e-
het: a rögzített áramlási sebességgel és a változó áramlási sebességgel vett minták.

t

minta kémiai 
összetételét. Ugyanis a vízminta és az edényzet közötti kölcsönhatás pozitív vagy negatív hi-
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valamely alkotó kioldódik vagy az edényzet felületén szenny á-
val, veszteséggel kell számolnunk, ha a vízminta valamely alkotója adszorbeálódik az edény-
zet falán.

Az edényzet kiválasztásánál általánosságban figyelembe kell venni, hogy az edényzet jól 
zárható, könnyen tisztítható, kémiailag és biológiailag inaktív legyen, azaz ne legyen kémiai 

Az MSZ 12750– felszíni vízmintát csiszolt dugós, esetleg 
gumidugós üvegbe vagy polietilén palackba kell venni. Vannak azonban olyan komponensek, 
amelyeknél különösen figyelni kell bizonyos szempontokra, és esetleg speciális edényzetre 

Ennek elkerülésére fontos, hogy szervetlen
g-

edénybe szabad venni. Biológiai vizsgálatok, pl. algaszám meghatározásához a mintákat fény-
ntákat színes, sötét üvegbe kell venni. Illékony vegyületek 

meghatározásához jól zárható edényt kell használni. Oldott oxigén és BOI vizsgálatához a 
-pa-

lack használata. Az üledékmintát széles szájú, zárt üvegben kell a laboratóriumba szállítani.

A mintavételi edényzet méretével, illetve a vett minta mennyiségével kapcsolatban általá-
a-

tokhoz, és megfelel az alkalmazott elemzési módszerek igényeinek. Általában a kémiai és 

dúsításra van szükség, akkor 5–

eprezenta-
tív lesz. Az edényzet méretének összhangban kell lennie a szükséges mintamennyiséggel. 

13.1.5. A vízminták tartósítása12

változzon meg. A minta összetételének megváltozását kémiai és biológiai folyamatok egya-
ránt okozhatják. Például a mikroorganizmusok biokémiai folyamatok révén megváltoztatják a 
víz pH-ját, a BOI és a KOI értékét, vagy a szerves N- és P-
hatására a redox folyamatok megváltoztathatják bizonyos komponensek, pl. a vasionok oxi-
dációs állapotát, a vas(II) és vas(III) ionok arányát; a nehézfém- á-
ban kiválhatnak, vagy ismételten oldatba kerülhetnek; CO2 oldódhat be a mintába, megváltoz-
tatva a minta pH-
depolimerizálódhatnak.

Ezért a cél az, hogy a mintáka i-

n-
nal kell vizsgáln -t, lúgosságot, összes vasat, man-
gánt, ammónium-, nitrit-, nitrátiont, szabad szén-dioxidot, oldott oxigént, BOI-t, oxigénfo-

12 MSZ 12750–2 1971 Felszíni vizek vizsgálata. Mintavétel és mintatartósítás.
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gyasztást, fenolokat, szulfidokat, nehézfémeket. Az azonnali vizsgálatra azonban nem mindig 

felszíni vizek üledékének a maximális tárolási 

A tartósítás alkotónként más és más lehet. A minta 2–4 ºC-on végzett tárolása a legelter-
jedtebb és hatékony módszer a minták tartósítására, mely lassítja a mintában lejátszódó kémi-

k-
kor tárolhatjuk –18 ºC-on, ilyen körülmények között az enzimatikus és az oxidatív reakciók 
sebessége csökken. Ha a mintát tartósítják, mindenképpen fel kell jegyezni a tartósítás körül-
ményeit. A minta pH-jának eltolása, pl. a minta savazása (általában salétromsavval) megaka-
dályozza a fémkomponensek kiválását, az edény falán való adszorpcióját. 100 mL-enként 0,5 
mL cc. HNO3 a-
lízisére. 0,05 mL kénsav addicionálása javasolt szilikátok, és 0,1–1 mL az oxigénfogyasztás 
meghatározásához. Fenol vizsgálatához 0,4g/100 mL nátrium-hidroxiddal csökkentik az illé-
konyságot, vagy 0,1 g/100 mL CuSO4 5H2O-t adnak a vízmintához. 0,2–0,4 mL kloroform 
100 mL oldatban tartósítószerként szolgál szulfát, foszfát, anionaktív detergensek meghatáro-
zása esetén. Nitrit, nitrát, össznitrogén tartósításhoz a 0,2–0,4 mL kloroformon kívül 0,1 mL 
H2SO4 -t is addicionálnak. A peszticidek meghatározásához a mintákat sötét üvegben tárolják 
a fotokémiai bomlás elkerülése érdekében.

13.1.6. Mintavételi eszközök

A MSZ 12739/2–78 szabványban néhány, a felszíni vizek üledékének mintavételére alkalmas 
eszköz kerül ismertetésre. A mederágyazat- állóvizek, lassú vízfolyások 
fenéküledékének mintázására használható. A 13.1. ábrán látható mederágyazat-markoló 0,5; 

(EAE)13 cégnél és az ITENVIRO Kft-nél.14 A markolókanalat nyitott pofákkal engedik le, és 
távm ködtetéssel zárják, mikor a kívánt mintavételi helyet elérte. A ,

fenékre, majd néhány méternyit folyásirányban húzzák. A vágófejjel ellátott 
exi- béléssel, a minta kicsúszásának megakadályozására csapószelepes, 

mennyiségek alapján határozható meg. A 13.2. ábrán bemutatott u al-
kalmas felszín g-
említjük, hogy ez az eszköz a folyadéktartályok ideális vizsgáló és mintázó eszköze is. A min-

zerel-

13 Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV. a Royal Eijkelkamp Company Nijverheidsstraat 30, 5987 EM 
Giesbeek Hollandia www.eijkelkamp.com

14 ITENVIRO Kft. 1165 Budapest, Hunyadvár u. 56. www.itenviro.hu
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13.1. ábra: Mederágyazat-markoló (ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

13.2. ábra: (ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

13.1.7. Automata mintavételi eszközök

n-
végzik el, alkalmasak pont-, átlag- és folyamatos 

minták vételére egyaránt, de nem képesek érzékelni a térfogat változását. 

13.1.8. Folyamatos vízm -vizsgálat

a-
méterek hirtelen változása esetén technológiai változtatással be lehessen avatkozni, és helyre 

bb olyan alkotó van, amelyre kifej-

a.) in situ
Ilyenek lehetnek pl. a pH- - vagy oldottoxigén-

b.) on-line

l. az ammónium, vagy a 
k-
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telepített talajvíz-

ötszörösét kiszivattyúzzák, és a mintavételt ezután

(pl. kalcium-, magnézium-, vas-, réz-, cink-, nitrát-, szulfid-, szulfát-, ammóniumion, oxigén, 
n-

centrációja és azok kémiai összetétele. 

A felszíni vizek összes oldott- -tartalmának15 meghatározásához, az oldott 
anyagokat 0,45–

-on szárítják és tömegmérést alkalmaznak, míg 
az oldott e-
gét.

A felszíni vizek üledékének vizsgálatához MSz 12739/2– é-
pése, hogy 1 mm- a fe-
néküledék-minta 1 mm-nél kisebb részecskéit. Ezután, ha a kémiai analízis nedves mintából 

-tartalom meghatározását az adott mintából. 
Ha a kémiai analízis szárított mintá
ºC-on végzik. Végül a szárított mintát porítják, homogenizálják. Ha szükséges, a frakciók 

liter térfogatú, alul csappal ellátott 80 cm 
hosszú üveghengert feltöltenek desztillált vízzel, 1–2 g szárazanyag-tartalmú szuszpenziót 

Az így nyert frakciók rész –200, 100–150, 60–100, 30–60, 
10–
mérettartomány szerinti eloszlása.

13.2.2. Természetes vizek vizsgálata

A természetes vizek vizsgálatával foglalkozik a Környezettudományi terepgyakorlat c
tankönyv Vízkémiai vizsgálatok , Környe-

tantárgy keretén belül is fontos.

13.2.2.1. Oldottoxigén-tartalom meghatározása

oldottoxigén- -módszerrel. A vízmintához 
mangán(II)-szulfátot és alkáli-jodid/azid keveréket adnak a mintavétel helyszínén. A laborató-

nátrium-tioszulfáttal mérik. Az analitikai kémiai módszer az alábbi reakciókon alapul:

15 MSZ 12750–6:1971 Felszíni vizek vizsgálata. Összes oldott- -tartalom meghatározása.
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Mn2+ + 2OH-+ 0,5 O2 2 (s) + H2O

MnO2 + 2I- + 4H+ 2+ + I2 + 2H2O

2S2O3
2- + I2 4O6

2- + 2I-.

Az oldottoxigén-tartalom meghatározható elektrokémiai úton is, az oldott oxigénre érzé-
keny elektród felhasználásával. Ez a módszer különösen hasznos terepi vizsgálatoknál. Ilyen 
elektród például a Mackereth-cella, mely ólomanódot és ezüstkatódot foglal magába. Az anód 
kálium-hidrogénkarbonáttal telített kálium-hidroxidba merül, az elektród n-

2 diffú-
zió sebességével, és ennek révén a mintabeli O2-koncentrációval arányos.

A reakciók az elektródokon:

A katódon: 

0,5O2 + H2O + 2 e- -.

Az anódon:

Pb + 2OH-
2O + 2e-.

-tartalom. A kalib-
rációhoz a 100%-os értéket oxigénnel teljesen telített vízzel, míg a 0%-ot oxigénmentes vízzel 
(pl. nátrium-szulfit oldattal) állítják be.

13.2.2.2. Oxigén-fogyasztás, kémiai oxigénigény (KOI)

gyakorlatban a kálium-permanganátos és a kálium-dikromátos módszert alkalmazzák. A káli-
um-permanganátos módszernél savas közegben ismert térfogatú kálium-permanganát mé-

-oxalát mér
oldat felesleget adva az oldat elszíntelenedik. Az el nem reagált nátrium-oxalátot visszamérik 
KMnO4 ttal. A kálium-dikromátos módszernél a vízmintát ismert térfogatú káli-
um-
kálium-dikromát egy része Cr3+ ionokká alakul: 

Cr2O7
2- + 14 H+ + 6e- 3+ + 7 H2O.

után ferroin indikátor jelenlétében vas(II)-ammónium- l-
ják a kálium-dikromát feleslegét az alábbiak szerint: 

Cr2O7
2- + 6Fe2+ + 14H+ 3+ + 6Fe3+ + 7H2O.

A felszíni vizek vizsgálatára a MSz 12739/2– g-
-

kálium-

13.2.2.3. pH

Mint ismeretes, a pH-t a H+ aktivitás negatív logaritmusaként definiálják:

)(log10 HapH ,



186 13. V

www.tankonyvtar.hu ©

ahol a(H+) a hidrogénion aktivitása, amely gyakorlatilag megegyezik a hidrogénion koncent-
rációval kis a(H+) értékek esetén. A pH-mérésre kombinált üvegelektródot használnak, mely 
beépítve tartalmazza a referencia kalomelelektródot. A pH- s-
mert pH-jú pufferoldatra állítják be, majd a vízmintába helyezve az elektródot a mért pH-

A környezeti víz pH-
-ja 5,6. Ez a szén-dioxid és a víz közötti egyensúlyi kémiai 

reakciónak tulajdonítható: 

H2O + CO2 H2CO3 = H+ + HCO3
- = 2H+ + CO3

2-.

A kemény víz és a tengervíz gyengén lúgos kémhatású, pH-ja 8 és 9 körüli érték. A lágy 
víz 6– –4 közötti pH-

13.2.2.4. A természetes vizek fémtartalmának, nyomelem-tartalmának vizsgálata

A természetes vizek fémtartalmának meghatározásához használható az összes eddig ismerte-
tett elemanalitikai módszer, a lángfotometria, láng-atomabszorpció, grafikemencés atomab-
szorpció, induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria, vagy tömegspektrometria, 
atomfluoreszcencia spektrometria és a totál reflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria. Ezen 

é-
gét, várható koncentrációját, a rendelkezésre álló minta mennyiségét, és a laboratóriumban 

ódszerek kimutatási határát, valamint a mérés költségvonzatát. 
d-

Nyomelemek ICP-MS 
szilárd fázisú extrakciós (SPE) vagy szilárd fázisú mikroextrakciós (SPME) dúsítással. Pl. 

(3.2.3. szakasz) eszköz1 segítségé-
vel, 27 kémiai elemre, 80%-nál jobb hatásfokkal, egylépéses extrakcióval. Nagyobb koncent-
rációknál néhány elemre még mindig alkalmazást nyernek a titrimeriás analitikai kémiai mód-

nt említ-

2 akik a nyom-
elemek gyors, terepi vizsgálatához sikeresen alkalmaztak hordozható TXRF spektrométert is. 
Hazai természetes vízekben az arzénspecieszek koncentrációjának meghatározásával fogla-

.3, 4 és munkatársai közleményeikben. Talajvízek elemanalízisére induktív 
csatolású plazma tömegspektrometriás módszert használtak Lásztity A.5 és munkatársai.

1 Rahmi, D., Takasaki, Y., Zhu, YB., Kobayashi, H., Konagaya, S., Haraguchi, H., Umemura, T., Preparation of monolithic 
chelating adsorbent inside a syringe filter tip for solid phase microextraction of trace elements in natural water prior to their 
determination by ICP-MS, Talanta, 81 (2010) 1438–1445.
2 Óvári, M., Mages, M., Woelfl, S., von Tuempling, W, Kropfl, K., Záray, Gy.: Total reflexion X-ray fluorescence 
spectrometric determination of element inlets from mining activities at the upper Tisza, catchment area, Hungary, 
Spectrochim. Acta B-Atomic Spectroscopy, 59 (2004) 1173–1181.
3 É., Tóth, Gy., Ballók, M., Arsenic speciation and mobility in shallow 
groundwater: An example from Hungary, Proceedings of the 13th International Conference on Water-Rock Interaction, 
Guanajuato, Mexico (16 - 20 August 2010) Peter Birkle, Ignacio Salvador Torres Alvarado (Eds) Section „Solute 
interactions during transport in vadose zone”, pp.307–310, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978–0–415–
60426–0.
4 High Arsenic content of shallow 
groundwater in young basins, Geochim. Cosmochim. Acta, 72 (2008) A923-A923
5 Lásztity, A., Zih-Perényi, K., Varga, I., Bertalan, É., Groundwater analysis by atomspectrometric methods,
ICP Information Newsletter, 25 (2002) 82.
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y-
hez meg kell mérni a minta Ca- és Mg-koncentrációját. Ásványvizek és gyógyvizek kalcium-
és magnéziumtartalmának meghatározására az MSZ10889–3:19866 komplexometriás titri-

–11-re, majd Komplexon (III)-mal titrál-
ják Eriokrómfekete-T indikátor mellett. A kalcium és a magnézium meghatározásához elter-
jedten használják a láng-atomabszorpciós technikát (5. fejezet), mert a legtöbb laboratórium-

Valamennyi vizsgált oldathoz és kalibrálóhoz 0,5 mL sósavat kell adni 100 mL-ként. Alkal-
mas erre a célra az acetilén- -ra 422,7 nm, Mg-ra 285,2 
nm. Kalcium meghatározásánál a foszfát- és szulfátionok által okozott kémiai zavaró hatás 
kiküszöbölésére lantán- -t) kell hozzáadni vala-
men láng-
fotometriával (6.1. alfejezet, 75. oldal). A mérési hullámhosszak rendre: 589,0 nm, 766,5 
nm, illetve 622 nm. A lineáris koncentrációtartomány Na-ra és K-ra 1–10 mg/L között van, 
míg Ca-ra 10–50 mg/L, a környezeti minták szokásos koncentrációjához hasonló. Felszíni vi-
zek összes- és oldottvastartalmának7 spektrofotometriás meghatározásához a vas(II)-iont 
1,10- képeznek. A sósavval savanyított mintát 
hidroxil-amin-hidroklorid jelenlétében forralják. A törzsoldat kisebb részletéhez ammónium-
acetát puffert és 1,10-fenantrolin-oldatot adnak, majd 510 nm-en spektrofotometriásan mérik.

13.2.2.5. Anionok meghatározása

Anionok meghatározására sok érvényes magyar szabvány tartalmaz spektrofotometriás
módszert, kivétel a klorid8 mérése titrimetriás módszerrel, semleges vagy gyengén lúgos 
oldatban ezüst- -kromát indikátor jelenlétében vagy potenciometriás 
végpontjelzéssel.

A spektrofotometriás mérés történhet közvetlenül (pl. NO3
-) és származékképzés után (pl. 

S2-, SO3
2-, PO4

3-, NO3
-, NO2

-, Cl- és F- esetén). A laboratóriumi berendezéseken kívül létez-
nek hordozható UV-VIS spektrometriás berendezése
hasz
standardok használhatók, és a kiértékelés történhet a standardok színének a mintával való vi-
zuális összevetésével. 

Az oldott szulfidok spektrofotometriás meghatározásához9 a mintát ólom-acetát oldattal 
elegyítve kolloid ólom-szulfidot (PbS) képeznek, majd a légmentesen lezárt mintát 400 nm-en 
mérik spektrofotométerrel. A szulfition meghatározásához10 a foszforsavval savanyított 
vízmintából a kéndioxidot 60–80 ºC-on nitrogénárammal kihajtják, majd nátrium-hidroxid 

k-
szinnal reakcióba lépnek, az oldat vöröses ibolya sz r-
nek 570 nm- polifoszfátokat és pirofoszfátokat11 hidrolízissel vagy 
roncsolással ortofoszfáttá alakítják, majd kénsavas közegben, molibdát reagenssel való ele-
gyítés után, aszkorbinsav jelenlétébe -en mérik spektrofoto-

6 MSZ 10889–3:1986 Ásvány- és gyógyvízvizsgálat. Kalcium- és magnézium meghatározása.
7 MSZ 12750–34:1986 Felszíni vizek vizsgálata. Összes és oldott vastartalom meghatározása.
8 MSZ 10889–1:1980 Ásvány-és gyógyvízvizsgálat. Klorid-ion meghatároz.
9 MSZ 12750–14:1973 Felszíni vizek vizsgálata. Oldott szulfidok meghatározása.
10 MSZ 12750–15:1973 Felszíni vizek vizsgálata. Szulfition meghatározása.
11 MSZ 12750–17:1974 Felszíni vizek vizsgálata. Foszforformák meghatározása.
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méterrel. A nitrátion12 méréséhez a vízmintához nátrium-szalicilát oldatot adnak, elegyítés 
-dal 

elegyítik, végül spektrofotométerrel mérik. A metabórsav13 meghatározásának lényege, 
hogy ammónium-acetáttal pufferolt oldatban a borátionok Azomethin-H-val sárga színezéket 
képeznek. A mérés spektrofotometriásan 414 nm-
spektrofotometriás méréséhez többcsatornás perisztaltikus pumpával külön csöveken szállít-
ják a mintát és a reagens higany(II)-rodanid/vas(III)-rodanid oldatot a reakciócellába, ahonnan 

Az ionkromatográfiás technikával a minta analízise anionokra (F-, Cl-, NO2
-, NO3

-,
SO4

2-, HPO4
2-) és kationokra (Na+, K+, NH4

+, Ca2+, Mg2+

oszlop polisztirén alapú ioncsere kromatográfiás oszlop. A mozgófázis nátrium-
karbo

embrán 
szupresszorban a nátriumionokat kicserélik H+-
elválasztott, áramló kénsavból származik. A karbonátion és hidrogénkarbonátion reagál a H+-
nal, CO2 s meghatározására 
optimális. Csupán egy-

mg/L- tani kell.

13.2.2.6. Szerves vegyületek meghatározása

-tartalom meghatározásához szükség van egy elvá-

adott vegyületek koncentrációja. Ez például a 3.2.3. szakaszban tárgyalt módszerekkel, folya-
dék-folyadék extrakcióval (LL), szilárd fázisú extrakcióval (SPE), szilárd fázisú 
mikroextrakcióval (SPME) (SBSE) lehetséges. 

szerves vegyületek
Magyar Szabványok szerint az elválasztás leggyakrabban folyadék-folyadék (LL)
extrakcióval történik, az extrahálószer valamilyen szerves vegyület, például 
diklórmetán108, 109 vagy dietil-éter.110, 111

Diklórmetánnal extrahálják felszíni vízek dinitro-orto-krezol-tartalmát (DNOC) a kén-
savval megsavanyított vízmintából.14 -
folyadék megoszlatással, majd bázikus alumínum-oxid oszlopon átjuttatva tisztítják és szár-
mazékképzés után gázkromatográfiásan vizsgálják. Dezmedifam- és a fenmedifamtartalom15

meghatározása esetén az extrakciót szintén diklór-metánnal végzik, majd vákuumbepárlást 
ják.

Dietil-éterrel végzik az extrakciót felszíni vizek bentazontartalmának16 és di-n-butil-
ftalát (DNBP)17-tartalmának meghatározásához. Az extraktumot vákuumbepárlás után, folya-
dék-folyadék megoszlatással, majd oszlopkromatográfiásan tisztítják, és diazo-metánnal vég-

12 MSZ 12750–18:1974 Felszíni vizek vizsgálata. Nitrátion meghatározása.
13 MSZ 10889–2:1980 Ásvány-és gyógyvízvizsgálat. Metabórsav meghatározása.
14 MSZ 12750–48:1988 Felszíni vizek vizsgálata. DNOC-tartalom meghatározása.
15 MSZ 12750–51:1989 Felszíni vizek vizsgálata. A dezmedifam- és a fenmedifamtartalom meghatározása.
16 MSZ 12750–49:1989 Felszíni vizek vizsgálata. A bentazontartalom meghatározása.
17 MSZ 12750–35:1986 Felszíni vizek vizsgálata. DNBP-tartalom meghatározása.
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A folyadék- e-
gyületek elválasztására a folyadék-folyadék extrakciós módszer mellett egyre nagyobb tért 
hódítanak a folyadék-szilárd extrakciós módszerek, a szilárd fázisú extrakció (SPE), szilárd 
fázisú mikroextrakció (SPME) (TWISTER).

A peszticidek koncentrációja az Európiai Unióban az ivóvízben nem haladhatja meg faj-
tánként a 0,1 µg/L-t, aldrin, dieldrin és heptaklór-epoxid esetében a 0,030 g/L-t, és összessé-
gében a 0,5 µg/L-t, a felszíni vizekben pedig 1–3 µg/L lehet jelen. Ezért a peszticidek monito-

n-
a-

folyadék-folyadék extrakciós módszereket gyakran váltják fel újabb technik
csökkentésére és a hibaforrások kiküszöbölésére. A szilárd fázisú extrakciós (SPE) módszer 

n-
tavétel helyén felvigyék a oszlopra vagy korongra, és csak azt szállítsák el a laboratóriumba 

l-
terjedten használják az Amberlite XAD gyantákat, hidrofób szorbenseket, mint C8-, C18-
módosított szilikagélt, sztirol-divinilbenzol kopolimereket, szén alapú anyagokat. Egy speciá-
lis szorbens a Strata- -vinil-pirrolidon funkciós csoporttal származékolt polimer 
szorbens. Az analitikai eljárás kidolgozásánál optimálni kell a a szilárd fázisú extrakció lépé-
seit. A 13.1. táblázatban néhány peszticid meghatározási módszernél alkalmazott SPE 
szorbens típusa, a szorbens nedvesítésére, kondicionálására használt oldószer, a felvitelre ke-

m GC vagy HPLC
injektorába. A gázkromatográf detektora lehet elektronbefogásos (ECD), nitrogén-foszfor 
(NPD), tömegspektrométer (MS), míg HPLC esetén fluoreszcenciás, diódasoros (DAD) és
tömegspektrométer. 

d-
szerek.  SPE-HPLC on-line szilárd fázisú extrakciót alkalmaztak Hartman18 és munkatársai 
a Spark Holland cégnél glifozat jainak meghatározására. A borát 
pufferrel 8,7-es pH-ra lúgosított mintához FMOC reagenst adagolva származékképzést végez-
tek. A reakciót 20 perc után foszforsavval való savanyítással állították le. Ennek a keveréknek 
egy részét injektálták az SPE-HPLC-rendszerbe. 2-propanollal végzett tisztítás után összekap-
csolták a HPLC-vel, amelyben aminopropil analitikai oszlopot, 75:25 arányú acetonitril: fosz-
forsav eluenst alkalmaztak, izokratikus üzemmódban. A detektálás fluoreszcenciás detektorral 
történt 265 nm gerjesztési és 300 nm emissziós hullámhosszon. A Tyne folyó on-line fenol-
analíziséhez Fowlis I. A.19 és munkatársai olyan SPE-HPLC rendszert használtak, amelybe 
két sztirol- ×
mennyisé -krezol és a p- o-

miai 
meghatározását 250×4 mm-es Hypersil BDS C18-as oszlopon végezték acetonitril + foszfát 
puffer eluenssel gradiens üzemmódban UV- á-
hoz az UV-detektor helyett tömegspektrométerre, vagyis LC-MS rendszer használatára van 
szükség.

136 H., Halmingh, O., personal communication, Spark Holland.
19 Fowlis, I. A., Jepson, I., Vreuls, J. J., On-line analysis of raw river water for trace levels of phenolic compounds by 
automated solid phase extraction and column liquid chromatography, Proceedings of the Brighton Crop Protection 
Conference: Pests and Diseases 3 (1996) 18–21 Farnham (UK)
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Peszticid,
hivatkozás

Szorbens
Szorbens nedvesítés, 

kondicionálás
Felvitt vízminta 

térfogata, L
Eluens

Mérési 
módszer

SzervesCl-
tartalmú20 C18 oszlop Metanol, víz

1
Csapvíz, talajvíz

2×2,5 mL ; 1:1
Pentán:diklórmetán

GC, ECD

SzervesCl-
tartalmú21

C8,C18 korong 
és oszlop

Metanol, víz
0,5

desztvíz adalékolva
5 mL etil-acetát,

5mL hexán
GC, ECD

SzervesP- Cl-
tart.+ egyéb22 C18 oszlop

Izooktán, etil-acetát, 
metanol, víz

1
desztvíz adalékolva

3×0,5 mL etil-acetát
3×0,5 mL izo-oktán

GC, ECD

Fenamifosz23 C18 oszlop
Etil-acetát
metanol

0,1 5 mL etil-acetát GC-MS

Alaklor24 C18 korong
Etil-acetát, aceton, 

metanol, víz
0,025–0,3 3×20 mL etil-acetát

GC ECD
GC-MS

Karbamát 
peszticidek25 C18 korong

Metanol, acetonitril, 
víz

2
folyóvíz

2×10mL acetonitril LC-MS

Termikusan 
instabil p.26 C18 oszlop Aceton, metanol, víz 1 5×1mL metanol

GC
HPLC

Szerves P-, N-
tart.27 C18 oszlop

Etil-acetát,
Metanol, víz

0,5
természetes

10 mL Etil-acetát GC-NPD

peszticidek28
WatersOasis 

HLB
Metanol:aceton= 3:2, 

metanol, víz
0,4

ivóvíz
4+2 mL

Metanol:aceton (3:2)
LC-ESI-
MS/MS

Savas 
herbicidek29 C18

Metanol, víz (2,4–2,6 
pH)

0,5
(2,4–2,6 pH)

2×2mL metanol GC

peszticidek30
Multi-walled C-

nanotubes
Metanol, víz

0,5
Folyóvíz, csapvíz

8 mL
aceton : n-hexán (1:1)

GC-MS

97 szerves 
vegyület31 Strata-X

Etil-acetát, metanol, 
víz

0,2 folyóvíz 5×2 mL etil-acetát
GCxGC/
TOF-MS

13.1. táblázat: Peszticidek meghatározásánál alkalmazott SPE szorbens típusa,
a szorbens nedvesítésére, kondicionálására használt oldószer, a felvitt minta térfogata,

az eluens összetétele és az alkalmazott elválasztástechnikai módszer.

20 Biziuk, M., Namiesnik, J., Czerwinski, J., Gorlo, D., Makuch, B., Janicki, W., Polkowska, Z., Wolska, L., Occurence and 
Determination of Organic Pollutants in Tap and Surface Waters of the Gdansk District, J. Chromatogr., 733 (1996) 171–183.
21 Viana, E., Redondo, M. J., Font, G., Molto, J. C., Disks Versus Columns int he Solid-Phase Extraction of Pesticides from 
Water, J. Chromatogr., 733 (1996) 267–274.
22 De la Colina, C., Pena, A., Mingorance, M.D., Sanchez Rasero, F., Influence of the Solid-Phase Extraction Process on 
Calibration and Performance Parameters for the Determination of Pesticide Residues in Water by Gas Chromatography, J. 
Chromatogr., 733 (1996) 275–281.
23 Terreni, M., Benfenati, E., Pregnolato, M., Bellini, A., Giavini, D., Bavetta, S.F., Molina, C., Barcelo, D., Synthesis and 
Use of the Deuterated Fenamiphos and its metabolites as Internal Standards for Mass Spectrometric Analysis in Water, J. 
Chromatogr., 754 (1996) 207–219.
24 Penuela, G.A., Barcelo, D., Comparative Degradation Kinetics of Alachlor in wWater by Photocatalysis with FeCl3, TiO2
and Photolysis, Studied by Solid-Phase Disk Extraction Followed by Gas Chromatographic Techniques, J. Chromatogr., 754 
(1996) 187–195.
25 Honing, M., Riu, J., Barcselo, D., van Baar, B. L. M., Brinkman, U. A. Th., Determination of Ten Carbamate Pesticides in 
Aquatic and Sediments Samples by Liquid Chromatography-Ionspray and Thermospray Mass Spectrometry, J. Chromatogr.
A, 733 (1996) 283–294.
26 Eisert, R., Levsen, K., Wunsch, G., Analysis of Polar Thermally Labile Pesticides Using Different Solid-Phase Extraction 
(SPE) Materials with GC and HPLC Techniques, Intern. J. Environ. Anal. Chem., 58 (1995) 103–120.
27 López-Blanco, C., Gómez-Álvarez, S., Rey-Garrote, M., Chancho-Grande, B., Simal-Gándara, J., Determination of 
pesticides by solid phase extraction followed by gas chromatography with nitrogen-phosphorous detection in natural water 
and comparison with solvent drop microextraction, Anal. Bioanal. Chem., 384 (2006) 1002–1006. 
28 Rodrigues, A., M., Ferreira, V., Cardoso, V., V., Ferreira, E., Benoliel, M., J., Determination of several pesticides in water by 
solid-phase extraction, liquid chromatography and electrospray tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A, 1150 (2007) 267–278.
29 Vink, M., van der Poll, J. M., Gas Chromatographic Determination of Acid Herbicides in Surface Water Samples with 
Electron-Capture Detection and Mass Spectrometric Confirmation, J. Chromatogr., 733 (1996) 361–366.
30 Wang, S., Zhao, P., Min, G., Fang, G., Multi-residue determination of pesticides in water using multi-walled carbon 
nanotubes solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry, J. Chromatogr. A., 1165 (2007) 166–171.
31 Matamoros, V., Jover, E., Bayona, J. M., Part-per-trillion determination of pharmaceuticals, pesticides, and related 
organic contaminants in river water by solid-phase extraction followed by comprehensive two-dimensional gas 
chromatography time-of-flight mass spectrometry, Anal. Chem., 82 (2010) 699–706.
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. A GC-MS
vizes fázist alkalmazó SPE 

rendszer GC- -GC-
32

vízzel végzett kondicionálása után 1–10 mL mintát vittek fel, majd ionmentes vízzel mosták. 
A meghatározandó vegyület deszorpcióját 50–100 µl szerves oldószerrel (hexán, etil-acetát) 
végezték 50 µl/min áramlási sebességgel. Az eluálódott anyagot vezették be a GC-MS-be on-
column interfészen keresztül. Ez 3–5 m hosszú, bevonatmentes szilika kapilláris oszlop, melyet 
benedvesíthet az a szerves oldószer, amellyel eluálták a mintát, mert a meghatározandó vegyü-
let szállítását az oldószer forráspontja alatt végzik. Az oldószer legnagyobb része elpárolog és 
eltávozik 

33 és munka
száz peszticidet, illetve azok bomlástermékeit határozták meg ivóvízben félautomata módsze-
rükkel, amelynél GC-MS rendszert alkalmaztak. C18-as szilikagél korongon 500 mL mintát 
engedtek át, és a korongon visszatartott peszticideket acetonnal és etil-acetáttal eluáltak. 

A peszticidek
oldószer hulladék keletkezése a szilárd fázisú mikroextrakciós módszer alkalmazása esetén. 
A legelterjedtebb a polidimetilsziloxán vagy poliakrilát bevonattal ellátott kvarcszálon végzett 
dúsítás.34,35

T. és munkatársai36

tesztminta GC analízisét végezték el azonos eljárás szerint, 100 µm-es polidimetilsziloxán 
e-

tét 250 ºC-
hogy az SPME pontos és gyors módszer a peszticidek extrakciójára. Boyd-Bowland, A. A. és 
munkatársai37 nitrogéntartamú herbicidek GC-MS meghatározásához 95 µm-es poliakrilát

-on, 
5 percig végezték. A kimutatási határok a 22 vizsgált herbicidre a 0,01–15 ng/L koncentráció-
tartományba estek. 

Gyógyszermaradványok meghatározására szintén gyakran használnak szilárd fázisú 
mikroextrakciót. Senila, L. 38

meg. A városi
kvarcszálon dúsították, szililezték és a hormonhatású anyagokat GC-MS technikával vizsgál-
ták. A mért értékek a 10–80 ng/L tartományban voltak. Singer, H.39 és munkatársai biocidek, 
peszticidek és gyógyszerhatóanyagok meghatározására szennyvízben és felszíni vízben on-

32 Brinkman, U. A. Th. and Vreuls, J. J., Solid-phase extraction for on-line sample treatment in capillary gas 
chromatography, LC-GC Int, 8 (1995) 694.
33 Leandro, C. C., Bishop, D. A., Fussell, R., J., Smith, F. D., Keely, B. J., Semiautomated determination of pesticides in water
using solid phase extraction disks and gas chromatography-mass spectrometry, J. Agr. Food Chem., 54 (2006) 645–649.
34 Barnabas, I. J., Dean, J. R., Fowlis, I. A., Owen, S. P., Automated determination of s-triazine herbicides using solid-phase 
microextraction, J. Chromatogr. A, 705 (1995) 305–312.
35 Boyd-Boland, A. A., Magdic, S., Pawliszyn, J. B., Application of solid phase microextraction to the analysis of pesticides, 
Analyst, 121 (1996) 929–938.
36 Gorecki, T., Mindrup, R., Pawliszyn, J., Pesticides by solid-phase microextraction. Results of a round robin test, Analyst,
121 (1996) 1381–1386.
37 Boyd-Boland, A. A., Pawliszyn, J., Solid-phase microextraction of nitrogen-containing herbicides, J. Chromatogr. A, 704 
(1995) 163–172.
38 Senila, L., Miclean, M., Roman, C., Majdik, C., Záray, Gy, Determination of steroid hormones in Somes river water by 
solid phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry, Studia Universitatis Babes Bolyai Chemia, 54 
(2009) 179–186.
39 Singer, H., Jaus, S., Hanke, I., Lück, A., Hollender, J., Alder, A.C., Determination of biosides and pesticides by on-line 
solid phase extraction coupled with mass spectrometry and their behaviour in wastewater and surface water, Environ. Pollut.,
158 (2010) 3054–3064.
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line SPE-HPLC eljárást fejlesztettek ki. Az extrakcióhoz használt Strata-X oszlopra a minta 
felvitele 20 ml térfogatú mintahurkot használva 2 ml/perc sebességgel történt, míg az eluciót 
7 percig végezték, 0,04 ml/perc sebességgel. Minden minta után acetonitrillel tisztították a 
mintahurkot és az extrakciós oszlopot, és az utóbbit 0,1% hangyasav-tartalmú vízzel kondici-
onálták. A HPLC meghatározás 50×2 mm-es Xbridge C18-as oszloppal történt, azonos 
szorbenst tartalmazó 10×2 mm- -ra 
termosztálták, és az eluens áramlási sebessége 0,3 ml/perc volt. A gradiens üzemmódban al-
kalmazott egyik oldószer (A oldószer) 0,1% hangyasavtartalmú víz, a másik (B oldószer) 

B oldószer 5 
percig, lineáris gradiens 50% B-ig 3 perc alatt, lineáris gradiens 60% B-ig 10 perc alatt, és 
újabb lineáris gradiens 90% B-ig 3 perc alatt. Végül az oszlop mosását végezték 90% B-
tartalmú eluenssel 2 percig. Ezután a kezdeti paraméteregyüttest beállították 0,1 perc alatt, és 

így 26 perc volt. A folyadékkromatográfot elektronspray egység kötötte össze a 
tömegspektrométerrel. Az analíziseket egyszerre pozitív és negatív üzemmódban végezték. 
Mindegyik meghatározandó vegyületre protonált ([M+H]+), vagy deprotonált ([M-H]-) mole-
kulaionokat választottak prekurzor ionként. Az analíziseket +3800 V (pozitív mód), illetve –
3800 V (negatív mód) sprayfeszültséggel, 350 ºC-

m/z. Hazai példaként Varga M.40, 41 és munkatársai kutatásait kell megemlíteni, amely a Duna 

t-
rahálás
az SPE-
mátrixextrakciót is végeztek. A maradványok kvantitatív elemzéséhez GC-MS méréstechni-
kát alkalma 42

43

me -származékképzés és GC-MS alkalmazásá-

GC-MS/MS technikát alkalmazva44 en meg-
növelték.

BTEX vegyületek (benzol, toluol, etil- 45,46

tör direkt SPME extrakció 100 µm-es 
polidimetilsziloxán bevonatú kvarcszállal, GC-MS analízissel. Az alkalmazott adszorpciós 

40 Varga, M., Dobor, J., Helenkár, A., Jurecska, L., Yao, J., Záray, Gy.: Investigation of acidic pharmaceuticals in river 
water and sediment by microwave-assisted extraction and gas chromatography-mass spectrometry, Microchem. J., 95 (2010) 
353–359.
41 Dobor, J., Varga, M., Yao, Jun, Chen, Huilun, Palkó, Gy., Záray, Gy., A new sample preparation method for 
determination of acidic drugs in sewage sludge applying microwave assisted extraction followed by gas chromatography-
mass spectrometry, Microchem. J., 94 (2010) 36–41.
42 -Zsigrai, A., Palkó, Gy., Záray, Gy., Molnár-Perl, I., Identification and quantification of ibuprofen, 
naproxen, ketoprofen and diclofenac present in waste-waters, as their trimethylsilyl derivatives, by gas chromatography mass 
spectrometry, Talanta, 76 (2008) 642–650.
43 -Zsigrai, A., Helenkár, A., Záray, Gy., Molnár-Perl, I., Multiresidue analysis of pollutants as their 
trimethylsilyl derivatives, by gas chromatography-mass spectrometry, J. Chromatogr. A, 1216 (2009) 2288–2301.
44 -Perl, I., Vasanits-Zsigrai, A., The role of the acquisition methods int he 
analysis of the non-steroidal anti-inflammatory drugs in Danube River by gas chromatography – mass spectrometry, Talanta,
8 (2010) 600–607.
45 Potter, D. W., Pawliszyn, J., Detection of substituted benzenes in water at the pg/ml level using solid-phase 
microextraction and gas-chromatography ion trap mass-spectrometry, J. Chromatogr., 625 (1992) 247–255.
46 Arthur, C. L., Killam, L. M., Motlagh, S., Lim, M., Potter, D. W., Pawliszyn, Analysis of substituted benzene compounds 
in groundwater using solid-phase microextraction, J. Environ. Sci. Technol., 26 (1992) 979–983.
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–150 
ºC- és 3 percig tartották az 

- és p-xilolra 1 pg/ml, o-xilora 1,5 
pg/ml, etil-benzolra 2 pg/ml, toluolra 5 pg/ml és benzolra 15 pg/ml volt. 
SPME technikával47,48 az adszorpció ideje lényegesen l i-
ká
konstansa 9,12 MPa mL mol-1 -okhoz, vagy ennél még illéko-

é-
49

-tercbutil-éter és terc-butil-
5,0 ml mintát és 2 g NaCl- n-

dardot helyeztek el egy 10 ml- -on tar-
tották. Ezután a minta adagolása a GC- r-
tént. A tömegspektrumot 40–800 m/z tartományban regisztrálták. Sieg50 és munkatársai 

(HS SPDE) és GC-MS technikát használtak 
r-

tóban elhelyezett szeptummal lezárt fiola 4 ml mintát tartalmazott, melyet 500 rpm fordulat-
–15 ºC- l-

sejében 74 mm hosszú, 50 µm vékony PDMS/AC (10% aktívszéntartalmú PDMS) szorbens 
bevonat található, a szeptumon keresztül hatolt be a minta légterébe. A dinamikus extrakció a 

extrakciós ciklus használata volt az optimális. A deszorpció a GC-MS injektorában történt, a 
e-

tes kondicionálása 250 ºC-on 1 órán keresztül történt.)

Fenolok meghatározására az USEPA 604 és 625 szennyvíz szabványok poliakrilát bevo-
natú SPME szálat használtak. A kimutatási határok ng/ml alatt vannak és a precizitás 4–12%. 
Limam, I. és munkatársainak51

vízminták és ipari szennyvizek fenol, metilfenolok, klorofenolok és bisfenol-A tartalmának 
szimultán meghatározását GC-MS-sel. Az SPME extrakciót ecetsav-anhidriddel végzett köz-

DVB, 100 µm PDMS, 85 µm Poliakrilát) próbáltak ki. A módszerfejlesztésnél optimálták az 
e – – –10
perc), a minta keverési sebességét (0–500 rpm) és a hozzáadott NaCl koncentrációját (0–40%).

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) extrakciójára a kereskedelemben kap-
ható polimer szálat használtak Hii, T. M.52 és munkatársai optimális extrakciós, deszorpciós 

- í-
tották meg, és meghatározásukhoz nagyhatékonyságú folyadékkromatográfot alkalmaztak. 

47 Zhang, Z., Pawliszyn, J., Headspace solid-phase microextraction, Anal. Chem., 65 (1993) 1843–1852.
48 MacGillivray, B., Pawliszyn, J., Fowlie, P., Sagara, C., Headspace soli-phase microextraction versus purge-and-trap for 
the determination of substituted benzene compounds in water, J. Chromatogr. Sci., 32 (1994) 317–322.
49 Shin, H. S., Kim, T. S., Analysis of tert-butanol, Methyl tert-butyl ether, benzene, Toluene, ethylbenzene and xylene in 
ground water by headspace gas chromatography-mass spectrometry, Bull. Korean Chem. Soc., 30 (2009) 3049–3052.
50 Sieg, K., Fries, E., Püttmann, W., Analysis of benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes and n-aldehides in melted snow 
water via solid-phase dynamic extraction combined with gas chromatography/mass spectrometry, J. Chromatogr. A, 1178 
(2008) 178–186.
51 Limam, I., Guenne, A., Driss, MR., Mazeas, L., Simultaneous determination of phenol, methylphenols, chlorophenols and 
bisphenol-A by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry in water samples and 
industrial effluents, Int. J. Environ. Anal. Chem., 90 (2010) 230–244.
52 Hii, T. M., Basheer, C., Lee, H. K., Commercial polymeric fiber as sorbent for solid-phase microextraction combined with 
high-performance liquid chromatography for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water, J. Chromatogr.
A, 1216 (2009) 7520–7526.
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Illékony szerves vegyületek (volatile organic compounds), halogénezett szénhidrogének, 

mikroextrakciós módszerükkel Sato, E. és munkatársai53 gázkromatográf-
tömegspektrometer rendszerrel. 16 ml vízmintához 3,5 g NaCl-t adtak, majd a dúsítást 100 
µm-es PDMS bevonatú SPME szállal végezték 40 ºC-on 20 percig. A Tokio nyugati partján 

monociklikus 
szénhidrogént mutattak ki, melyek közül a touol koncentrációja volt a legnagyobb.

Halogénezett alifás szénhidrogéneket, trihalometánokat határoztak meg Bahri, M. és 
Driss, M. R.54 ztás után gáz-
kromatográfiával, elektronbefogásos detektort alkalmazva. A meghatározást 100 µm-es 

-on, 25% NaCl-tartalom 
mellett végezték. A kimutatási határok az 1–6 ng/L koncentrációtartományban voltak.

Klórbenzolok 55 és munkatársai egy új 
SPME bevonatot, diglicidi-loxikalix-4-aren-
SPME GC technikával végzett meghatározásához. Az extrakciót 15 percig végezték 20 ºC-on
300 g/L NaCl koncenráció mellett. Az új SPME szál nagyobb extrakciós hatásfokot biztosí-

-dimetil-xiloxán (PDMS) és poli-dimetil-
xiloxán divinil-benzol (PDMS DVB) szálak. 

A benzotriazolok osztályába tartozó UV-abszorberek meghatározásánál nehézséget je-

felületeken, még nagy metanolkoncentráció esetén is. Ezért a minimális kezelésre kell töre-
kedni 56

-t alkalmazva, környe-
zeti vízmintákban és szennyvízben. Az extrakciót poli-dimetil-sziloxán-divinilbenzol bevona-

-on, 15 g/L NaCl jelenlétében végezték.

A feltételezetten karciniogén és ösztrogén hatású ftalát-észterek,
felhasználása miatt, gyakran megtalálhatók a környezeti mintákban, bár az EU 

-listáján csak a bis(2-etilhexil)-ftalát szerepel, mely a teljes lágyítógyártás 
egynegyedét képviseli. Az US Emvironmental Protection Agency (EPA) a maximális megen-

-ben szabta meg a bis(2-etilhexil)ftalátra (DEPH). Az irodalom 
szerint a ftalátok meghatározásához vízmintákban nagyhatékonyságú folyadék kromatográfiát 
vagy gázkromatográfiát használnak, de kis ftalát- í-
tásra is szükség van. Ez a dúsítási lépés lehet folyadék-folyadék extrakció57, 58

diklórmetánnal, vagy hexánnal, szilád fázisú extrakció59 C18-as,60 C8-as,61 polisztirol 

53 Sato, E., Okochi, H., Igawa, M., Determination of Volatile Organic Compounds in Rainwater and Dew Water by Head 
Space Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography/Mass Spectrometry, Bunseki Kagaku, 59 (2010) 551–557.
54 Bahri, M., Driss, M. R., Development of solid-phase microextraction for the determination of trihalomethanes in drinking 
water from Bizerte, Tunisia, Desalination, 250 (2010) 414–417.
55 Li, X. J., Ye, C. W., Huo, X. L., Zeng, Z. R., Solid-phase microextraction using a diglycidyloxycalix[4]arene coated fiber 
combined with gas chromatography: very simple, rapid and sensitive method for the determination of chlorobenzenes in 
water, Microchim. Acta, 168 (2010) 161–167.
56 Carpinteiro, I., Abuin, B., Rodriguez, I., Cela, R., Ramil, M., Headspace solid-phase microextraction followed by gas 
chromatography tandem mass spectrometry for the sensitive determination of benzotriazole UV stabilizers in water samples, 
Anal. Bioanal. Chem., 397 (2010) 829–839.
57 Holadová, K., Hajslová, J., Int. J. Environ. Anal. Chem., 59 (1995) 43.
58 Yasuhara, A., Shiraishi, H., Nishikawa, M., Yamamoto, T., Uehiro, T., Nakasugí, O., Okumura, T., Kenmotsu, K., Fukui, 
H., Nagase, M., Ono, Y., Kawagoshi, Y., Baba, K., Noma, Y., J. Chromatogr. A, 774 (1997) 321.
59 Jobling, S., Reynolds, T., White, R., Parker, M. G., Sumpter, J. P., Environ. Health Persp., 103 (1995) 582.
60 Holadova, K., Hajslova, J., A comparison of different ways of sample preparation for the determination of pfthalic-acid 
esters in water and plant matrices, Int. J. Environ. Anal. Chem., 59 (1995) 43–57.
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divinilbenzol(PS-DVB)62,63,64 töltettel, vagy szilárd fázisú mikroextrakció.65,66,67,68,69, 70 A
ftalátok meghatározását szilárd fázisú 
tömegspektrometriás detektálással végezték Penalver71 és munkatársai. A kidolgozott mód-
szert hat ftalát-észter [dimetil-, dietil-, di-n-butil-, butilbenzil-, bisz(2-etilhexil)- és di-n-oktil-
ftalát észterek] és bis(2-etilhexil)-adipát meghatározására alkalmazták csapvízben, ásványvíz-
ben és folyóvízben. A extrakcióhoz a SUPELCO cég 85 µm vékony poliakrilát bevonatú 

-on 3 órán 
keresztül kondicionálták a GC injektorában. Az extrakcióhoz a 3,5 ml vízminta NaCl kon-
centrációját 180 g/L-re állították be. A szál 45 ºC-on 90 percig merült az 1400 rpm-mel kevert 
mintába. A deszorpció a GC injektorában 250 ºC-on történt. A GC-MS meghatározáshoz 
Hewlett-Packard HP-5MS, 30 m×0,25 mm-es, 0,25 µm-es fázis vastagságú ömlesztett 
kvarckapilláris oszlopot használ
ºC volt. Mind a folyóvízminták -ftalát (DEP), 
di-n-butil-ftalát (DnBP) és bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEPH) volt kimutatható. Az ásványvizek 
közül a PVC-, PET- és üvegpalackozás esetén is a DEHP koncentrációja volt mindig a legna-

72 A három ftalát koncentrá-
cióját a palackozott ásványvizekben befolyásolta a palack anyaga. Chai73 és munkatársai mul-
ti-walled szén nanocsövekkel töltött SPE oszlopot használtak di-etil-ftalát, di-n-propil-ftalát, 
di-izo-butil-ftalát és di-ciklohexil-ftalát HPLC megha n-
tákban. A 6 ml-es polipropilén oszlopba 0,5 g szorbens töltöttek két polipropilén fritt közé. 
Vákuumpumpával PTFE csövön keresztül szívták át az oldatot a oszlopon. A rendszer átmo-
sása metanollal és vízzel történt. A oszlopt 5 ml metanollal mosták és 5 ml vízzzel kondicio-
nálták. Ezután ismert térfogatú adalékolt desztillált vizet szívtak át a oszlopon 8 ml/perc se-
bességgel. 5 ml 10%-os vizes metanololdattal mosták az oszlopot a mátrixkomponensek eltá-
volítására. Az eluciót 5 ml acetinitrillel végezték. A HPLC meghatározáshoz 20 µl acetonos 
oldatot injektáltak. A detektálás diódasoros detektorral 226 nm-en történt. A kimutatási hatá-
rok a 0,18–0,86 ng/ml tartományban voltak. A vizsgált minták közül a csapvízben is sikerült 
kimutatni a di-izobutil-ftalátot 2 ng/ml koncentrációban.

61 Davi, M. I., Liboni, M., Malfatto, M. G., Multiresidue analysis of organic pollutants in water by SPE with C8 and SDVB 
combined cartridge, Int. J. Environ. Anal., Chem., 74 (1999) 155–166. 
62 Castillo, M., Oubina, A., Barceló, D., Evaluation of ELISA kits followed by liquid chromatography atmospheric pressure 
chemical ionization mass spectrometry for the determination of organic pollutants in industrial effluents, Environ. Sci. 
Technol., 32 (1998) 2180–2184.
63 Jara, S., Lysebo, C., Greinbrokk, T., Lundanes, E., Determination of phthalates in water samples using polystyrene solid-
phase extraction and liquid chromatography quantification, Anal. Chim. Acta, 407 (2000) 165–171.
64 Jonsson, S., Borén, H., Analysis of mono- and diesters of o-phthalic acid by solid-phase extractions with polystyrene-
divinylbenzene-based polimers, J. Chromatogr. A, 963 (2002) 393–400.
65 Pawliszyn, J., Solid phase microextraction: Theory and Practice, Wiley-VCH, New York (1997).
66 Möder, M., Popp, P., Pawliszyn, J., Characterization of water-soluble components of slurries using solid-phase 
microextraction coupled to liquid chromatography mass cpectrometry, J. Microcol. Sep., 10 (1998) 225–234.
67 Penalver, A., Pocorull, E., Borrull, F., Marcé, R. M., Trends in solid-phase microextraction for determining organic 
pollutants in environmental samples, Trends Anal. Chem., 18 (1999) 557–568.
68 Kelly, M. T., Larroque, M., Trace determination of diethylphthalate in aqueus media ba solid-phase microextraction-
liquid chromatography, J. Chromatogr. A., 841 (1999) 177–185.
69 Penalver, A., Pocurull, E., Borrull, F., Marcé, R. M., Solid-phase microextraction of the antifouling Irgarol 1051 and the 
fungicides dichlorofluanid and 4-chloro-3-methylphenol in water samples J. Chromatogr. A., 839 (1999) 253–260
70 Aguilar, C., Penalver, S., Pocurull, E., Borrull, F., Marcé, R. M., Solid-phase microextraction and gas chromatography with 
mass spectrometric detectionfor the determination of pesticides in aqueous samples, J. Chromatogr. A., 795 (1998), 105–115.
71 Penalver, A., Pocurull, E., Borull, F., Marcé, R. M., Determination of phalate esters in water samples by solid-phase 
microextraction and gas chromatography with mass spectrometric detection, J. Chromatogr. A., 872 (2000) 191–201.
72 Fayad, N. M., Sheikheldin, S. Y., Almalack, M. H., Elmubarak, A. H., Khaja, N., Migration of vinyl chloride monomer 
(VCM) and additives into PVC bottled drinking water, J. Environ. Sci. Health, Part A: Environ. Sci. Eng. Toxic Hazard. 
Subst. Control, 32 (1997) 1065–1083.
73 Chai, Y. Q., Jiang, G. B., Liu, J. F., Zhou, Q., X., Multi-walled carbon nanotubes packed cartridge for the solid-phase 
extraction of several phalate esters from water samples and their determination by high performance liquid chromatography, 
Anal. Chim. Acta, 494 (2003) 149–156.
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C.74 l-
kalmaztak PDMS szorbenssel. Mivel a PDMS szorpciós tulajdonságait befolyásolja az ion-

növekedésével, -ok, 4-para-nonil-fenol, para-tert-
oktil-fenol) csökkent. Végül az extrakciót 100 g/L NaCl koncentráció mellett 21 ºC-on, 800 

ür

40- ºC-ról 280 ºC- rbeálódott kom-
ponenseket adszorbeálta egy Tenax vagy kvarcgyapot töltet egy CIS 4PTV injektorban 30 ºC-

-ról 300 ºC-ra, a GC oszlopra 
DB-5 MS ömlesztett szilika oszloppal 

végezték (30 m×0,25 mm, 0,25 µm filmvastagság). A módszer kimutatási határa a legtöbb 
anyagra 5 ng/L alatt volt. 

13.2.3. Felszíni vizek üledékének vizsgálata

Fémek meghatározása felszíni vizek üledékében

Felszíni 75 (Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Mn) meghatározásá-
hoz az érvényes Magyar Szabvány szerint törzsoldatot készítenek a szárított üledékminta ron-

lét-
romsavval 15 percig forralnak, hozzácsepegtetnek 10 ml tömény hidrogén-peroxidot és to-

e-
A szilárd maradékot 105 ºC-on

szárítják. Az így kapott anyagnak meghatározzák az izzítási veszteségét is 650 ºC-on 1,5 órán 

Cd, Pb, Cu, Cr, Zn, 
Fe és Mn meghatározását a szabvány szerint láng-atomabszorpciós módszerrel végzik, a hígí-
tott törzsoldatot C2H2-
(228,8 nm, 283,3 nm, 324,7 nm, 357,9 nm, 213,9 nm, 248,3 nm, 279,5 nm) mérik az abszorp-
ciót a-

higanyt hi-
ón(II)-

klorid oldat b-
szorpciós cellájába vezetik. A Hg fényelnyelését 253,7 nm-en mérik. 

Szerves vegyületek meghatározása felszíni vizek üledékében

A felszíni vizek üledékében a külö r-
y-

réteg-
vagy 105 ºC-on, szárított, por ü-

74 Huertas, C., Morillo, J., Usero, J., Gracia-Manarillo, I., Validation of stir bar sorptive extraction for the determination of 
24 priority substances from the European Water Framework Directive in estuarine and sea water, Talanta, 72 (2007) 1149–
1156.
75 MSZ 12739–4:1978 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Nehézfémek meghatározása.
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-
g-

oszlató f á-
san is tisztítják. Ezt követi végül a gázkromatográfiás mérés származékképzéssel vagy anél-
kül, esetleg néhány esetben a vékonyréteg-kromatográfiás meghatározás.

A 13.2. táblázat néhány gyomirtószer meghatározásánál alkalmazott kivonószer összeté-
telét és a meghatározás módját szemlélteti.

Gyomirtószer, 
Extrahálószer A mérés módja Magyar szabvány

2,4-diklór-fenox-propionsav
Dietil-éter-etanol keveréke, 
savas közeg

GC MSz 12739/3–84

Triazin Metanol GC MSz 127396/10–80

Tiokarbamát típusú gyomirtó i-propanol-hexán elegy GC MSz 12739/19–82

Karbamid típusú gyomirtó Diklórmetán Vékonyréteg kromatográfia MSz 12739/14–81

Klórfenoxi-ecetsav herbicidek
Poláris szerves oldószer, 
savas közegben

Nitro származék-képzés 
után GC

MSz 12739/13–80

a-
mint az ajánlott extrahálószerek és méréstechnikák

Dikvát és parakvát herbicidek meghatározására az MSZ12739//11–8181 szabvány sze-
-, illetve parakvát-kationt az 

oldat -klorid oldattal eluálják. Az 
eluátum egy részét nátrium- l-
nyelését spektrofotometriásan mérik.

poliklórozott bifeniltartamának meghatározása a 
hagyományos módszerekkel nagyon bonyolult. Szilárd fázisú mikroextrakcióval viszont 
Hawthorne, S. B. és munkatársai82 az analízist egy milliliter vízmintából elvégezték. A pórus-

kolloidokat.

76 MSZ 12739–3:1984 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. 2,4-DP meghatározása.
77 MSZ 12739–10:1980 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Triazin típusú gyomirtó szerek meghatározása.
78 MSZ 12739–19:1982 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Tiokarbamát típusú gyomirtó szerek meghatározása.
79 MSZ 12739–14:1981 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Karbamid típusú gyomirtó szerek meghatározása.
80 MSZ 12739–13:1980 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Klórfenoxi-ecetsav herbicidek meghatározása. 
81 MSZ 12739–11:1981 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Dikvát és parakvát herbicidek meghatározása.
82 Hawthorne, S. B., Grabanski, C. B., Miller, D. J., Solid-Phase-Microextraction Measurement of 62 Polychlorinated 
Biphenyl Congeners in Milliliter Sediment Pore Water Samples and Determination of K-DOC Values, Anal. Chem., 5 (2009) 
219–224.



www.tankonyvtar.hu ©

A talajok szerkezetükre és kémiai összetételükre nézve rendkívül heterogének. A talaj ásványi 
növényi maradvá-

A talajban található pórusok atmoszférához kapcso-
lódó üregrendszert képeznek. A
A humin anyagok a Ca2+, Mg2+, PO4

3- a-
citásúak. A talajbeli átalakulásokban és transzportfolyamatokban rendkívül fontos szerepet 
játszanak a biológiai (különösen a mikrobiológiai) folyamatok, amire a talajanalitikában min-
dig figyelemmel kell lennünk.

A talaj vizsgálata kapcsolódhat építési és mérnöki tevékenységhez, környezetökológiai és 
környezetvédelmi

A talajvizsgálatok célja lehet a talajtípus meghatározása, a talajokban lejátszódó anyag-
forgalom feltárása, a talaj vízgazdálkodásának megismerése, talajvizsgálaton alapuló táp-
anyag-gazdálkodás, a talaj változékonyságának (variabilitásának) megítélése, és annak eldön-
tése, hogy alkalmas-e a talaj a tervezett felhasználásra. Ezen kívül cél lehet az általános 
szen pítása, 
korábbi kémiai szennyezés vagy hulladéklerakók hatásának a vizsgálata. A talajoldatok vizs-
gálatának célja

- és szenny -készletet; hitele-

a vizsgálat módja -
nökgeológiai vizsgálatok a talaj szerkezetének, nyomószilárdságának, teherbírásának, víztar-
tó- -
összetételének és az agresszív oldott komponensek meghatározására irányulnak. A z-
dasági talaj- és talajvízvizsgálatok során a talajszerkezet, a víztartó képesség, az adszorpci-
ós kapacitás, a mechanikai tulajdonságok, a pH, humusztartalom meghatározását végzik. Az 
oldhatótápelem-tartalom vizsgálat a vízoldható összes só, a foszfor, kálium, nátrium, kalcium, 
magnézium, vas, mangán, bór, molibdén, szelén, kén, nitrát-nitrogén és ammónium-nitrogén 
mérését, míg az oldható toxikuselem-tartalom meghatározása az alumínium, arzén, higany, 
kadmium, kobalt, króm, nikkel, ólom réz, cink és szelén elemzését jelenti. Toxikus elemvizs-

–30 cm-es rétegben szükséges. A 
-

és mennyiségben juttassák ki. Így a növények a tápanyagokat a legjobban tudják hasznosítani, 

A talaj szervesanyag- és nehézfémszennyezése
talajoldat nehézfém-koncentráció
felvétel onnan közvetlenebbül történik. Az oldott elemek felvételét és annak hatását befolyá-
solja az oldott elem kémiai formája, az újrafeltöltés sebessége a szilárd fázisból a vizes fázis-
ba, a lehet -
ciál-változások és a talaj összetétele. A talajoldatok elemkoncentrációit a szorpciós folyama-
tok határozzák meg, amelyek adszorpciós- a kémi-
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reakciók is szabályozzák, a kadmium gyengén szennyezett homokos talajból 5,5 pH alatt je-
ították, hogy gyak-

ran van korrelációban az oldottszerves-széntartalom (Dissolved Organic Carbon) értékekkel. 

A szennyezett talaj közvetlenül és közvetve . Az F14.1. 
táblázat a fémek, félfémek és szervetlen vegyületek, az F14.2. és F14.3. táblázatok pedig 
szerves vegyületek talajra vonatkozó háttérkoncentrációit és földtani közegre vonatkozó 
szennyezettségi határértékeit foglalják össze a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendelet alapján. A háttérkoncentrációk a hatályon kívül helyezett 10/2000. (VI. 2.) KöM-
EüM-FVM- kultúráknál a m

-koncentrációja meghaladja az F14.1. táblázatban meg-
adott szennyezettségi határértékeket, akkor az adott terüle

növények toxikus elemtartalmát.

14.1. Mintavétel talajból

A környezetvédelmi talajvizsgálatokhoz szükséges mintavételre az MSZ 21470–11 szab-
vány az irányadó. A tervezés magában foglalja a cél megjelölését, a minták számának és 
tömegének meghatározását, valamint a módszerválasztást.

-
kultúrák esetén egy átlagminta max. 5 hektárnyi területet jellemezhet. Az átlagmintát talajta-
ni
m-

- általá-
ban átló mentén vagy cikcakk vonalban, polietilén zacskóba, melyek egyesítésével, homoge-
nizálásával keletkezik a laboratóriumba szállítandó 1–

A mintavétel tervezésénél f a-

komponenseket, a szennyezettség jellegét (általános, homogén, heterogén, helyi stb.). A min-
taszám függ az elemek koncentrációjától és eloszlásától. Szántóföldi kultúrák esetén húsz 
részmintából készülnek az átlagminták, míg környezetvédelmi vizsgálatok esetén ez a szám 
negyven. A pontminták mennyisége általában 50–100 g. A pontminták egyesítésével készített
átlagminta tömege legalább 1000 g kell legyen. A felkészülés során összeállítják az eszközö-

mintavételnél megválasztják a mintavételi 
l a minta tárolása meg-

l-
n-

orban fúrásos mintavételt alkalmaznak. A fúrásos mintavétel szolgálhat zavart, 
vagyis egy adott rétegszelvényre kevert minták vagy részben zavart minták vételére. A rész-

abbak 
a környezetvédelmi vizsgálatokhoz. 
mintavétel; hogy a minta és a vizsgálandó anyag azonos legyen (közelítés); a statisztikai és 

gy mintaszámmal 

1 MSz 21470/1 Környezetvédelmi talajvizsgálat. Mintavétel.
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14.1.1. Talajmintavételhez felhasználható anyagok, eszközök

szükséges mintatöme anyagát és ezek kezelését azok alkalmazá-

anyagból, p
fontos korrozív ipari szennyezések mintázásakor, amikor is teflonbevonatú, de legalábbis 
rozsdamentes acéleszközöket kell használni.

14.1. ábra: Kézi fúrókészlet vegyes talajokra
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

A talajmintavétel történhet ásott , melynek kijelölését és feltárását az
MSz 13982 szerint kell végezni. –1,5 kg 
tö Egy profilakna feltárásához ásó és lapát használható. A kör-
nyezetvédelmi vizsgálatokhoz gyakran kézi fúróval, nagyobb mélységekig gépi fúróval veszik 
a mintát, amikor is zavart vagy részben zavart minták keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy adott 
rét 14.1. ábrán vegyes 
talajokra 5,0 méterig használható kézi fúrókészlet látható.
talajtípusra van alkalmas fúrófej. Az egybeépített fúrókkal 1,0 méter mélység, 4–20 cm át-

hosszabbítható fúró a-

mintavételi mélység 0,5 vagy 1,0 méteres hoss t-
– használt fúrókkal 

részletesen foglalkozik e tankönyvsorozat Környezeti mintavétel3

14.2. ábra:
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

2 MSz 1398 Talajszelvény kijelölése, feltárása és leírása talajtérkép készítéséhez.
3 Óvári, M., Környezeti mintavétel, Budapest, 2012.
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A 14.2. ábrán l-
-kevésbé puha összetapadó talajokhoz, pl. agyag-
-

(14.3. ábra), jól alkal-
mazható kevésbé összetapadó talajrétegek (pl. homok) talajvízszint alóli mintavételéhez és 

–200 cm hosszú mintákat lehet venni, 
míg a többi 

Edelman-kézifúró maximális mintamérete 15 cm.

14.3. ábra: Talajvízszint alóli mintavételt szolgáló fúrófej („piston sampler”)
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

Illékony komponensek kémiai vizsgálatára alkalmas, bolygatatlan minta vételére haszná-
latos a 14.4. ábrán ledugózott ne-

ledugózzák rozsadamentesacél-betéttel.

14.4. ábra: Mintavételi eszköz illékony komponensek vizsgálatára
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

(14.5. 
ábra).
cm, hosszúsága 30 cm. A készlettel 7 méterig lehet lejutni.

14.5. ábra: Bolygatatlan mintavétel átlátszó fóliahengerbe
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)
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A 14.6. ábrán 
ssel bejuttatják 

14.6. ábra:
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

Negyven centiméter hosszú, bolygatalan minta vételére használatos a hosszában felhasí-
(split-tube sampler, 14.7. ábra), mely gyors, felszínközeli magmintavé-

lit-tube sampler)
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia).

A kézifúrók használatán túl leh ütvefúró r-

14.8. ábrán látható módon.

(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)
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×9
cm-es bolygatatlan mintákat vehetünk (14.9. ábra).

×9 cm bolygatatlan mintákhoz
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

A mintatartó edények e-
e-

térfogata.

- –3 kg).

14.1.2. A mintavétel helyének kiválasztása

A mintavételi helyek kijelölésénél nagyon fontos, hogy azok reprezentálják a területet. A min-
a-

toknál 1 km2-es parcellákon vesznek egy-egy átlagmintát. A talaj fe a-
–25 cm-es réteget mintázzák. A talajtípust a természetes talajrétegek alapján 

lehet megállapítani, amelyhez 0,5–2 m mély munkagödröt kell készíteni.

felmérésére a parcella átló-
ján végighaladva egyenletes elosztásban legalább 40 db, 50– z-
nek, kb. 35 méterenként egy ásónyomnyi mélységben. A páratlan, illetve páros sorszámmal 

k, összekeverésükkel két át-
lagminta adódik. A talajszelvény mintázását az átló ¼-ében és ¾-ében végzik talajfúróval, 
kanálfúró fejjel 0–0,15, 0,5–0,65, 1,0–1,15 és 1,5–
szintjéig. A minták tömege min. 500 g. 

Szennyezett területek feltérképezésére úgy kell megválasztani a mintavételi helyeket, 

eny-

mintavételi pontokat alkalmazunk. Erre a célra sokkal alkalmasabb a „heringcsont” elrende-
nnak.

e-
a-

kódik le (pl. ólom, dioxin). Ez esetben, az uralkodó szélirányban meg kell növelni a minta-
n-

centrikus körök kerületén végzik, a - és mellékégtájaknak e-
uralkodó szélirányban 2,0, 3,0, 

4,0 és 5,0 km sugarú, legalább 120 - - y-

ponton 20–20 m-es borítékrendszerrel vett átlagmintával jellemzik, vagyis egy 20 m×20 m-es 
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négyzet csúcsainál és az átlók metszéspontjában vesznek a 0–0,25 m- n-
á-

volságig kell végezni, am

- és mellék-
égtájaknak j-

14.1.3. A talajmintavételi jelentés 

mintavételi tér

14.1.4. A minta tárolása

á-
t (fény, 

ny-
4 A tárolás során a mintában vál-

tozást okozhat a biológiai aktivitás, illékony anyagok párolgása vagy kicsapódása, kémiai 
reakciók a légtérrel, reakciók a mintatároló edénnyel és a víztartalom változása. A tárolást 
befolyásoló körülményeket meg kell határozni a tárolási program megtervezésekor. Így pél-
dául az olyan vegyületek tárolásakor, melyek mennyiségére a fény hatással van, barna üveg-

ás (–18 °C) szükséges. A nedvesség biológiai aktivitást 

edényben való tárolás esetén nem változhat a minta nedvességtartalma a tárolás során. Fontos 
a tárolóedény alapanyagának, záródási módjának, méretének megválasztása. A homogenitás 
biztosítására legalább 50 g minta tárolása szükséges, egyébként pedig a paraméterek ötszöri 

, a szárított mintákra, 
mint a nedves mintákra. -

meg kell határozni a minta nedvességtartalmát, 105 ºC-on súlyállandóságig végzett szárítás 
utáni tömegmérés alapján.

14.1.5. A talajminta további feldolgozása5

közepes nedvességtartalmú homogenizált 
–1,5 cm vastagságú rétegben kite-

C- á-
ot nem tartalmazó idegen anyagokat (kavics, gyö-

4 MSZ
5 MSZ 21470–
pH meghatározása.
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kerek, kövek), és meghatározzák annak tömegét és részarányát. Fa-
porítják a mintát, 2 mm- (14.10. ábra) szitálják, a durvább részeket to-

ják. Meghatározzák a légszáraz minta nedvességtartalmát 105 
C-

meghatározását k é-
hez. Ha a minta mechanikus szennyezést tartalmaz, megszárítják, eltávolítják a szennyezése-

14.10. ábra: Szitasorozat (ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia).

Kivonatkészítés

Az antropogén szennyezések a talajminta felületi rétegében találhatók, ezért azok kémiai ana-
líziséhez nem törekszenek a szilikátos és agyagásványok oldatba vitelére, a talaj teljes felol-
dására. Az összes fémszenny meghatározásához általában tömény salétromsav és hidro-
gén-peroxid elegyével vagy királyvízzel végzett savas roncsolást alkalmaznak. Melaku, S.6

sósavat, hidrogén-
hatékonyságát vizsgálta talaj mikrohullámú extrakciójára, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb és Zn 
ICP-MS meghatározásához. Kísérletei alapján a 2 mL salétromsavból és 6 mL sósavból készí-
tett királyvíz bizonyult a leghatékonyabb mikrohullámú extrakciós reagensnek az adott fela-
datra. Az MSZ 21470–50 szabvány7 az összes toxikus elem, nehézfém és króm(VI) meghatá-
rozására kétféle savas extrakciós eljárást alkalmaz. Az egyik módszernél 1–2 g elporított, ho-

-, vagy kvarcbetétes bom-
bában 5 mL tömény salétromsavval és 2 mL tömény hidrogén-peroxiddal kezelnek 105 ºC-on

-es, salétromsavas mosása után 
50 mL térfogatú törzsoldat készül. Mikrohullámmal támogatott extrakció esetén a bemérés 
0,5–1,0 g, és a körülményeket a rendelkezésre álló berendezéssel kísérletileg kell megállapí-
tani. A másik eljárás a légszáraz mintát királyvízzel extrahálja az ISO 11466 szabvány alkal-
mazásaként.8 Három gramm mintához 21 mL sósavat, 7 mL salétromsavat adagolnak vissza-

6 Melaku, S., Dams, R., Moens, L., Determination of trace elements in agricultural soil samples by inductively coupled 
plasma-mass spectrometry: Microwave acid digestion versus aqua regia extraction, Anal. Chim. Acta, 543 (2005) 117–123.
7 MSZ 21470–50 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem, a nehézfém és a króm(VI) meg-
határozása.
8 ISO 11466:1995 Soil quality – Extraction of trace elements soluble in aqua regia.
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e-

az elegyet melegítik, 2 órát forralják. Le a-
zó oldattal
100 mL- 0–50 szabvány szerint a 
királyvizes extrakció mikrohu b-
ben az esetben a bemérés 0,5–1,0 g, 3 mL a sósav és 1 mL a salétromsav térfogata, 2 órát 
hagyják állni, majd az adott berendezésre kifejlesztett extrakciós program lefutása után a le-

25 ml térfogatú törzsoldat készül. A
meghatározásához desztillált vizes kivonat készül. Öt gramm légszáraz talajmintát vagy ará-

e-
se é-
szül el a talajkivonat. A jellemzésére a 

,5 M ammóni-
um-acetát, 0,5 M ecetsav) készítik úgy, hogy öt gramm légszáraz talajmintát vagy arányosan 
több nedves mintát 50 mL kivonó oldattal rázatnak egy 9 és 
munkatársai többféle kivonószert alkalmaztak talajminták és üledékek vizsgálatához.

-
tartalom, vízoldható összes só, kalcium-, nitrit-, nitrát- és ammóniumion, foszfor- és kálium-

á-
latnál ehhez hozzáadódik még a nátrium, magnézium, mangán, szulfát, cink és réz meghatá-

-, nik-
kel-, ólom-, higany-, króm- és arzéntartalom meghatározását is elvégzik. Ezen vizsgálatok 
elvégzéséhez használhatók az MSZ-08–0206–2:1978, MSZ-08–0205:0978, MSZ-08–0210–
2:1977, MSZ-20135:1999 és MSZ-21470–50:1998 vagy ISO-16772:2004 szabványok.

14.2.1. A talaj nedvességtartalmának meghatározása

A talaj aktuális nedvességtartalmának10

-on 20–25 órán keresztül szárítanak. A tö-
megcsökkenés alapján a nedvességtartalmat a száraz talaj tömegére vonatkoztatva adják meg.

A légszáraz talajminta nedvességtartalmának meghatározása az aktuális nedvességtar-
talom meghatározással azonos módon történik, e

14.2.2. A talaj kémhatásának vizsgálata

A hazai talajok pH-ja 7,8–8,8 körüli érték. A tényleges savasság meghatározásához desztillált 
vízzel vizes szuszpenziót készítenek a légszáraz talajmintából (15 mL desztillált vízhez 6,00 g 
légszáraz minta). A szuszpenziót tartalmazó kémcsövet rázatják, majd 12 óra múlva az össze-

-t. Hasonló módon 
végzik a kalcium-kloridos és a kálium- ghatározását, 

9 Bertalan, É., Bartha, A., Ballók, M., Varga-Barna, Zs., The Influence of Experimental Leaching Conditions for the 
Determination of the Soluble Element Content of Soil and Stream Sediment Samples, International Journal of 
Environmental Analytical Chemistry, 82 (2002) 771–784.
10 MSZ 21470/2–
pH meghatározása.
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csak 0,01 mól/L-es CaCl2, illetve 1 mól/L KCl oldattal összerázva. A CaCl2, illetve KCl ol-
dat –0,5, illetve +0,5 
pH-egységgel. A 14.11. ábrán terepi analízishez használható pH-
tartozékokkal. A multiméterrel kombinált különleges (Ion Sensitive Field Effect Transistor) 
elektróda rendkívül pontos pH- –14 pH-tartományban.

14.11. ábra: Terepi ISFET-elektródás pH-vizsgáló készlet
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

14.2.3. A talaj oxigéntartalmának meghatározása
A talajgáz-analízis sok információt szolgáltat a mintavételi pont körüli talaj környezeti állapo-
táról. A 14.12. ábrán talaj oxigéntartalom-
„kiszúróbot”- í-

a-
y az 

in situ

14.12. ábra: Talaj oxigéntartalom-
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia).

14.2.4. Szervetlen kationok és anionok meghatározása talajoldatokban

A talajoldatokban a Ca2+- (30–300 mg/L), Mg2+- (5–50 mg/L) és Na+- (0,5–5 mg/L), valamint 
a Cl-- (60–600 mg/L), SO4

2-- (50–500 mg/L) és a HCO3
--ionok koncentrációja a legnagyobb, 

aminek köszönhet a-
tározhatók. Például a Ca és a Mg meghatározása a hígított talajkivonatból történhet komple-

-T
(Ca és Mg összege) indikátor mellett. Az oldatok pH-jának beállítása lúgos nátrium-tetrabo-
rát, illetve ammónium-kloridos ammónia-oldattal történik. A Ca és Mg meghatározása elvé-

-AAS vagy ICP-AES berendezéssel, acetilén- mint 
ahogy azt a vizek mérésénél már említettük. A Na meghatározásához a lángfotometriás tech-
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Az anionok meghatározhatók a titrimetriás módszereken kívül ionkromatográfiával vagy 
spektrofotometriával. Klorid mérésére használható a már szintén említett argentometriás titrá-
lás. A talajkivonatot AgNO3 -kromát indikátor jelenlétében vagy 
potenciometriás végpontjelzéssel, Cl--érzékeny membránelektródot használva. 

14.2.4.1. Elemanalitikai módszerek

A talajminták 
i-

lárdmintás módszerek a talajok közvetlen vizsgálatára. 

Az oldatos elemanalitikai módszerek közül gyakorlatilag az összes eddig ismertetett 
méréstechnika alkalmazható, így a lángfotometria, a láng-atomabszorpció, grafitkemencés 
atomabszorpció, induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria, illetve tömeg-
spektrometria, atomfluoreszcens spektrometria, totál reflexiós röntgenfluoreszcens spektro-
metria. Ezen módszereknél az alkalmazott eljárás kimutatási határa összhangban kell, hogy 
legyen a meghatározandó kémiai elem mintabeli koncentrációjával. Nagyobb kimutatási ha-

elemanalitikai módszerek is használhatók, nagyobb elemkoncentrációk 

hid ha-
tárok érh nak.

Néhány példa a láng-atomabszorpciós spektrometria (F-AAS) alkalmazására: Sabudak, 
T.1 és munkatársai törökországi talajok és napraforgó növények réz-, mangán-, vas- és cink-
tartalmát határozták meg ezzel a módszerrel. Amberlite XAD-4 kopolimer gyantán, hatos pH-
n történt a nyomelemek dúsítása talajok és üledékek nyomnyi átmeneti- és más nehézfém-
koncentrációjának meghatározásához, a Kara, D.2 és munkatársai által kidolgozott módszer 
szerint. A kadmium, kobalt, réz, nikkel és ólom savas extraktumból való dúsítása után 0,1 
mol/L-es HNO3- -AAS beren-

ósították meg 
Khani, R.3 és munkatársai, akik ionos folyadék (IL) alapú folyadék-folyadék mikroextrakciót 

-
etanolban oldották, és az acetilén- -es részletét. Réz, 
ólom, cink, mangán, vas, nátrium, kálium, kalcium és magnézium koncentrációját mérték 
Gebeloglu, N.4 és munkatársai a törökországi Tokatban bab-, paradicsom- és talajmintákban 

en láng-atomabszorpcióval kb. 95%-os visszanye-
réssel, 10%-nál kisebb RSD-vel. 

Grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriát használtak szennyvízzel öntözött ta-
lajok nyomnyi ólomkoncentrációjának meghatározásához Shawket, A.5 és munkatársai. Mun-
kájuk során NH4H2PO4 mátrixmódosítót, 850 ºC-os hamvasztási és 1600 ºC-os atomizációs 

1 Sabudak, T., Seren, G., Kaykioglu, G., Dincer, A.R., Determination of trace elements in soil and sunflower (Helianthus 
annuus L.) plant parts Fres. Environ. Bull., 16 (2007) 1274–1278.
2 Kara, D., Fisher, A., Hill, S. J., Determination of trace heavy metals in soil and sediments by atomic spectrometry 
following preconcentration with Schiff bases on Amberlite XAD-4, J. Hazard. Mater., 165 (2009) 1165–1169.
3 Khani, R., Shemirani, F., Determination of Trace Levels of Nickel and Manganese in Soil, Vegetable, and Water, Clean-
Soil Air Water, 38 (2010) 1177–1183.
4 Gebeloglu, N., Camcicetin, S., Ece, A. , Sari, H., Mendil, D., Tuzen, M., Determination of trace metals in soil, bean and 
tomato samples collected from agricultural areas near the motorway in Tokat, Turkey, Asian J. Chem., 16 (2004) 1500–1504.
5 Shawket, A., Saniya, T., Abliz, Y., Wang, J. D., Shi, R. F., Selection of matrix modifier for GF-AAS determination of trace 
lead in soil watered with waste water and its application, Spectrosc. Spectr. Anal., 28 (2008) 1410–1412.
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6 nyomnyi vanádium meghatározásához használt grafit-
kemencés atomabszorpciót. A kimutatási határ 0,7 ng/mL-nek adódott. Ji, H. B.7 és munka-
társai báriumnyomokat határoztak meg grafitkemencés AAS-val és Zeeman-
háttérkorrekcióval. A grafitcsövet bevonták wolframmal, így a wolfram-
visszaszorította a bárium-

Atomfluoreszcens spektrometria: Ke, Y. P.8

kukoricában határozta meg a kadmium és cink koncentrációját atomfluoreszcens 
spektrometriával, illetve láng-atomabszorpcióval mikrohullámmal támogatott feltárást köve-

specieszek koncentrációját Huang, Z. Y.9 és munkatársai talajban és vízben. A szervetlen hi-
ganyt a vízben a minta közvetlen injektálásával határozták meg, amíg a teljes higanytartalmat 
KBrO3 és KBr reagenssel való oxidálás után mérték. A talajminták összeshigany-tartalmának 
meghatározásához mikrohullámmal támogatott feltáró berendezésben tárták fel a mintákat. A 

lmaztak. 
A kimutatási határ 0,8 ng/L volt a vízre és 72,3 ng/kg talajra. Xiong, W. és munkatársai10

hidridgenerálásos atomfluoreszcens spektrometriával, KBH4 oldatot alkalmazva, határozták 
meg talajok nyomnyi higanykoncentrációját. A mintát 1:1 arányban vízzel hígított királyvíz-
zel lúgozták ki 80–100 ºC-on.

Tagami, K.11 és Uchida, S. rénium ultranyomnyi mennyiségének induktív csatolású 
plazma tömegspektrometriás (ICP-MS) meghatározásához ásvány- és talajmintákban 
extrakciós kromatográfiás gyantával szeparálta a réniumot a mintamátrixtól és izobár interfe-

12 és munkatársai a ritkaföldfém nyomelemek koncentrá-
ciójának meghatározását végezték ICP-MS készülékkel. A minta oldása HCl+HNO3+HF 
saveleggyel történt mikrohullámmal támogatott feltáró berendezésben. Szintén ICP-MS tech-
nikát alkalmaztak Juvonen, M. R.13 és munkatársai szulfidos ércek arany-, platina-, palládi-
um- és réniumtartalmának meghatározására. Óvári M.14 és munkatársai a Csepel-
származó talajminták berillium-, nikkel- és vanádiumkoncentrációját határozták meg, király-

- 15 szekvenci-
á-

6 Zhu, X. S., Zhu, Z., Wu, S., Determination of trace vanadium in soil by cloud point extraction and graphite furnace atomic 
absorption spectroscopy, Microchim. Acta, 161 (2008) 143–148.
7 Ji, H. B., Liu, J. S., Pang, X. L., Determination of trace barium in soil and sediment by Zeeman graphite AAS with coated 
graphite tube, Spectrosc. Spectr. Anal., 27 (2007) 2349–2352.
8 Ke, Y. P., Sun, Q., Yang, Z. R., Xin, J. J., Chen, L., Hou, X. D., Determination of trace cadmium and zinc in corn kernels 
and related soil samples by atomic absorption and chemical vapor generation atomic fluorescence after microwave-assisted 
digestion, Spectrosc. Lett., 39 (2006) 29–43.
9 Huang, Z. Y., Huang, Z. T., Zhang, Q., Zhuang, Z. X., Determination of trace mercury species in water and soil samples 
with atomic fluorescence spectrometry, Spectrosc. Spectr. Anal., 27 (2007) 2361–2366.
10 Xiong, W., Determination of trace mercury in soil by hydride generation atomic fluorescence spectrometry, Spectrosc. 
Spectr. Anal., 21 (2001) 382–383.
11 Tagami, K., Uchida, S., ICP-MS determination of Re at ultra trace levels in rock and soil samples, J. Anal. Atom. Spectr.,
16 (2001) 669–671.
12 Cao, X. D., Chen, Y., Gu, Z. M., Wang, X. R., Determination of trace rare earth elements in plant and soil samples by 
inductively coupled plasma-mass spectrometry, Int. J. Environ. Anal. Chem., 76(2000) 295–309.
13 Juvonen, M. R., Bartha, A., Lakomaa, T. M., Soikkeli, L. A., Bertalan, É., Kallio, E. I., Ballók, M., Comparison of recov-
eries by lead fire assay and nickel sulfide fire assay in the determination of gold, platinum, palladium and rhenium in sulfide 
ore samples, Geostandards and Geoanalytical Research, 28 (2004) 123–130. 
14 Óvári, M., Záray, Gy., Danzer, K., Trhiel, G., Investigation of distribution of beryllium, nickel and vanadium in subsoil of 
Csepel-Island, Microchem. J., 67 (2000) 249–256.
15 Óvári, M., Csukas, M, Záray, Gy., Speciation of berillium, nickel and vanadium in soil samples from Csepes Island, Hun-
gary, Fres. J. Anal. Chem., 370 (2001) 768–775.
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nyokban a ritkaföldfémek koncentrációját határozták meg Tóth E.16 és munkatársai 
lézerablációs ICP-MS technikával. Ugyanezt a módszert használták Király E.17 és munkatár-
sai gránitminták vizsgálatára.

Az atomspektroszkópiai módszerek gyorsasága ellenére még mindig alkalmazzák az id
igényesebb spektrofotometriás meghatározásokat is fémek analízisére. Poledniok, J.18 érzé-

melynek alapja az indiumnak króm azurol S és benzil-dodecil-dimetil-ammónium-bromiddal 

folyadék-folyadék extrakcióval butil-acetátba viszik át. 

A hatályos Magyar Szabványok közül példaként az MSZ 2013519 szabványt említjük, 
mely a talaj oldható tápelemtartalmának meghatározására ICP-AES-t (B, Mo, Cu, Zn, Na, Fe, 
K, Mg, P, S és Ca), lángfotometriát (Na, K), láng-atomabszorpciót (Mo, Zn, Cu, Fe, Mn, Ca 
és Mg), grafitkemencés atomabszorpciót (Mo és B) és spektrofotometriát (S, P és N, szulfát,
foszfát, nitrit és nitrát formájában) használ. A kivonatkészítéshez olyan híg só-, illetve 
pufferoldatokat alkalmaz a szabvány, amelyek a talajok folyékony fázisának bizonyos tulaj-

dellezik Az ammó-
nium-laktátos oldat, mely 0,1 mol/L ammónium-laktátot és 0,4 mol/L ecetsavat tartalmaz 
(pH=3,7), K, Na és foszfor meghatározásánál használatos a kivonatkészítéshez. Például 
1mol/L-es kálium-klorid oldat szolgál kivonószerként a Mg, nitrit, nitrát és szulfát meghatá-
rozásához. A 0,1 mol/L KCl-tartamú 0,05 mol/L-es etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) olda-
tot Cu, Zn és Mn meghatározásánál használják kivonatkészítéshez. Végül a Lakanen-Erviö 
oldat 0,5 mol/L ammónium-acetátot, 0,5 mol/L ecetsavat és 0,02 mol/L EDTA oldatot tartal-
maz 4,65-ös pH-n, és B, Zn, P, K, Ca, S, Mg, Mn, Mo, Na, Cu és Fe elemzésekor alkalmaz-

–40 g száraz talajmintát 50–100 mL 
kivonószerrel rázatnak 1–2 órát.

Szilárd mintás módszer például a röntgenfloreszcens analízis, a neutronaktivációs analí-
zis, az elektrotermikus elpárologtatással kapcsolt ICP-AES és lézer elpárologtatásos ICP-MS 
módszer. Az MSZ EN 15309:200720 energiadiszperzív (EDXRF) vagy hullámhosszdiszperzív 
röntgenfluoreszcens spektrometriát (WDXRF) javasol talajok és hulladékok elemösszetétel-

Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, 
I, Cs, Ba, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th és U a 0,0001–100% koncentrációtartományban. A mérés 
mátrixillesztéses technikával történik, a standardok mátrixösszetétele hasonló a mintáéval. A 

meghatározása esetén tab-
m-

ponensek és mellékalkotók meghatározásához ömlesztéses eljárást használnak, 
-metaborátot, lítium-tetraborátot vagy ezek ke-

verékét adják.

16 Tóth, E., Weiszburg, T. G., Jeffries, T., Williams, C. T., Bartha, A., Bertalan, É., Submicroscopic accessory minerals 
overprinting clay mineral REE patterns (celadonite- glauconite group examples), Chemical Geology Special Issue, 269 
(2010) 312–328.
17 Király, E., Chenery, S., Bartha, A., Bertalan, É., Dobosi, G., LA-ICP-MS measurements on K-feldspar megacrysts of 
Mórágy granite, Hungary, IMA2010, 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, 21–27 August, 
2010, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, Abstract Series, Vol. 6, GP80G (2010) 506.
18 Poledniok, J., A sensitive spectrophotometric method for determination of trace quantities of indium in soil, Water Air and 
Soil Pollution, 186 (2007) 343–349.
19 MSZ 20135 A talaj vízoldható tápelemtartalmának meghatározása.
20 MSZ EN 15309:2007 Hulladékok és talajok jellemzése. Az elemösszetétel meghatározása röntgen-fluoreszcenciával.
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Kassen, A.21 és munkatársai neutronaktivációs analízissel (INAA) határoztak meg né-
Záray és munkatársai64 tala-

jok Cd, Pb, Zn és As tartalmát határozták meg elektrotermikus elpárologtatású ICP-AES
kapcsolt méréstechnikát alkalmazva i-
nek gyors nukleációját, és ezen keresztül jól szállítható aeroszollá való konvertálását hideg 
argongázzal végzett keveréssel érték el. Xiong, C. M. és munkatársai22 elektrotermikus min-
tabevitelt alkalmazó induktív csatolású plazma tömegspektrometriás (ICP-MS) módszert 
használtak titán, cirkónium, hafnium, vanádium, nióbium, tantál és molibdén talajban, tenger-
vízben és üledékekben való meghatározásához mikrooszlop szeparációs, dúsításos módszert 
alkalmazva. A meghatározandó elemek nyomait szelektíven adszorbeálta egy kúp alakú 
mikrooszlop, amit mikrokristályos naftalinon megkötött N-benzoil-N-fenil-hidroxilamin szi-
lárd fázisú extrakciós szorbenssel töltöttek a kívánt pH-n. A kimutatási határok 3–16 ng/L 
tartományban voltak. Lee, Y. L.23 és munkatársai a krómot, rezet, cinket, kadmiumot és ólmot 
talajmintákban lézer elpárologtatásos ICP-MS módszerrel vizsgálták. Standard addíciót és 

-100 módosítót 
adtak a mintához és megszárították, utána tablettává préselték. Végül ezek a tabletták kerültek 
LA-ICP-MS vizsgálatra. Króm esetén a spektrális zavarás kiküszöbölésére dinamikus reak-
ciócella használatára volt szükség. A kimutatási határok 0,3 és 9 ng/g tartományban voltak.

14.2.4.2. Anionok meghatározása

Szilárd anyagokban 0,1 mg/kg- o-
ionkromatográffal végzett elválasztással majd spektrofoto-

metriás detektálással történik az MSZ EN 15192:200724 szerint. A mintát MgCl2-ot és fosz-
fát puffert tartalmazó lúgos nátrium-karbonát oldattal 92 ºC-

Cr(VI)- -ot spektrofotometriásan detektálják 365 nm-en, vagy 
pedig 1,5-difenil-karbaziddal savas közegben végzett származékképzéssel 540 nm-en Cr(III)-
fenil-karbazon formájában.

Talajok és vizek nyomnyi nitritkoncentrációjának25 spektro-
fotometriásan színes diazofesték keletkezése mellett. A módszer dapsone vagy metoklopr-
amid diazotálásán, majd benzoil-acetonnal lúgos közegben végzett, színes azofestéket ered-

si hullámhossz 437 vagy 411 nm.

Egy másik spektrofotometriás módszer26 talajok és vizek nitrittartalmának a meghatáro-
zására a p-nitro-anilin és citrazin sav közti diazo-kapcsolódásos reakción alapul. A teljes am-
mónia- és ammóniumion-tartalom spektrofotometriás meghatározására Parham, H. és 

21 Kassem, A., Sarheel, A., Al-Somel, N., Determination of trace elements in soil and plants in the Orontes basin of Syria by 
using instrumental neutron activation analysis, J. Radioanal. Nucl. Chem., 262 (2004) 555–561.
22 Xiong, C. M., He, M., Hu, B., Micro-Column Separation/Pre-Concentration Combined with Fluorinating Electrothermal 
Vaporisation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry for Determination of Trace Refractory Elements in Seawater, 
Soil and Sediment Geostandards and Geological Research, 33 (2009) 385–396.
23 Lee, Y. L., Chang, C. C., Jiang, S. J., Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry for the determination 
of trace elements in soil, Spectrochim. Acta B-Atomic spectroscopy, 58 (2003) 523–530. 
24 MSZ EN 15192:2007 Hulladékok és talajok jellemzése. A króm(VI) meghatározása szilárd anyagban lúgos feltárással és 
ionkromatográfiával, majd spektrofotometriás detektálással.
25 Omran, A. A., Novel reagents for facile spectrophotometric determination of trace amounts of nitrite in water and soil 
samples, Afinidad, 64 (2007) 54–59.
26 Revanasiddappa, H. D., Kumar, T.N.K., Spectrophotometric determination of trace amounts of nitrites in water and soil 
samples, Chem. Anal. Warsaw, 48 (2003) 759–765.
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munkatársai27 a di-ciklohexil-18-korona6-ammónium-OrangeII komplexet kvantitatíve extra-
hálták diklórmetánba, és 483 nm-en mérték az oldat abszorbanciáját. 

14.2.5. Szerves vegyületek meghatározása

Szerves vegyületek meghatározásához á-
rozandó vegyületet a talajmintából. Ezen extrakciós lépés hatásfokának növelését és egyúttal 

r-

El a-
i-

oldhat, fontos lépés az extraktum tisztítása, így például a mátrixalkotók eltávolítása. Ezt köve-
spektrofotometriásan, e-

tek túlnyomó többségében nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC), vagy gáz-
kromatográfiás (GC) módszerrel, amelyeknél a legtöbb esetben tömegspektrometriás detek-
tálást alkalmaznak. 

1,1-dimetil-hidrazin nyomnyi mennyiségének vízben és talajban való spektrofotometriás
meghatározásához Zarei, A. R.28 anionos felületaktív Na-dodecil-szulfátot és nemionos felü-
letaktív Triton X-114-t alkalmazva egy új, 
dúsította a vegyületet. A meghatározás lényege, hogy az 1,1-dimetil-hidrazin p-nitro-
benzaldehiddel képzett színes reakcióterméket, a dimetil-hidrazont az elektrolit mint 
fázisszeparáció indukáló ágens jelenlétében extrahálják. A felületaktív anyagban dús fázisban 
dúsult dimetil-hidrazont ezután 404 nm-en határozta meg. A kimutatási határ 5 ng/ml. 

Gineys, N.29 és munkatársai szteroid hormont és kortikoszteroid nyomokat határoztak 
meg talajokban nagyhatékonyságú folyadékkromatográf tömegspektrométer (LC-MS) 

(pressurised liquid extraction, PLE) és szilárd fázisú extrakcióból (SPE) állt. A PLE-t ace-
ton/metanol (50:50) eleggyel 80 ºC-on végezték, melyet polimer fázison végzett SPE tisztítás 
követett. A kimutatási határ 0,08–0,89 ng/g szteriodokra, és 0,09–2,84 ng/g a kortiko-
szteroidokra. Pyrethroidok30 nyomainak on-line átfolyású extrakciós dúsításos HPLC megha-
tározására az üvegoszlopba elhelyezett, 200 mg-
citromsav puffer elegyével extrahálták, on-line dúsították SPE-val a meghatározandó vegyüle-
teket az extraktumból, majd on-line fordított fázisú HPLC-t alkalmaztak, UV fotometriás de-
tektálással. A mobilfázis metanol-víz elegy volt. 

Zouir, A.31 és munkatársai a talajszenyezettség felmérésére BTEX vegyületeket, PAH-
okat és poliklórozott bifenileket (PCB) talajból mikrohullámmal támogatott extrakcióval von-
ták ki és gélpermeációs kromatográfiás (GPC) gázkro-
matográf-tömegspektrométer (GC-MS) rendszerrel. A benzol, toluol, etilbenzol és xilén 
meghatározásához head-space technikát alkalmaztak. A klór-fenolok meghatározására alkal-

27 Parham, H., Mobarakzadeh, M., Solvent extraction-spectrophotometric determination of trace amounts of total ammonia-
ammonium ion content in sewage, soil and shrimp by dicyclohexyl-18-crown-6 and Orange II, J. Anal. Chem., 58 (2003) 
514–518.
28 Zarei, A.R., Mixed Micelle-mediated Extraction and Preconcentration for Spectrophotometric Determination of Trace 
Amounts of 1,1-Dimethylhydrazine in Water and Soil Samples, Chem. Anal. Warsaw, 54 (2009) 997–1008.
29 Gineys, N., Giroud, B., Vulliet, E., Analytical method for the determination of trace levels of steroid hormones and 
corticosteroids in soil, based on PLE/SPE/LC-MS/MS, Anal. Bioanal. Chem., 397 (2010), 2295–2302.
30 Chalanyova, M., Hutta, M., Pagac, M., On-line flow-through extraction-preconcentration-large volume injection-RP LC 
for trace determination of pyrethroids in Slovak soil, J. Sep. Sci., 33 (2010) 134–142.
31 Zouir, A., Esteve-Turrillas, F.A.,Chafik, T.,Morales-Rubio, A., De La Guardia, M., Evaluation of the Soil Contamination 
of Tangier (Morocco) by the Determination of BTEX, PCBs, and PAHs, Soil Sediment Contam., 18 (2009) 535–545.



mérése 213

© www.tankonyvtar.hu

mas szabvány32 szerint a talajminta extrakciója víz-aceton eleggyel történik ultrahangos für-
-anhidriddel lúgos közegben végzett származékképzése 

következik. A származékot hexánnal kivonják, normál fázisú oszlopkromatográfiás frakcioná-
lással tisztítják, majd 1 mL-

Az MSZ 21470–94:200933 szabvány talajminta extrahálható szénhidrogén-tartalmának 

hexánnal extrahálják. Ez történhet Soxhlet-extrakcióval, ultrahanggal segített oldószeres 
extrakcióval vagy mikrohullámmal támogatott extrakcióval. Az extraktum ezután bepárlásra 
kerül rotációs vákuumbepárlással, majd az alifás, aliciklikus és aromás szénhidrogéneket 
szilikagél adszorbensen végzett oszlopkromatográfiás frakcionálással (SPE) különítik el a 

gázkromatográfiás meghatározásra poli-dimetil-sziloxán állófázissal és lángionizációs detek-
torral. Az injektálási térfogat 1,5– o-

–93:200934 szerint ki kell 
nyerni a talajmintából valamilyen extrakciós módszerrel, pl. manuális kihajtással és csapdá-
zással. Ezután a gázkromatográfiás mérés elektronbefogásos detektorral, vagy 
tömegspektrométerrel történik. A fenolok mérésére alkalmas MSZ 21470–96:200935 eljárás 

-aceton eleggyel végzett extrakció. Az extraktum egy részletét ecetsav-
anhidriddel reagáltatják lúgos közegben. A származékot hexánnal kivonják. Ezután alkalmaz-
ható egy normál fázisú oszlopkromatográfiás (szilikagél, alumínium-oxid, florisil töltet) frak-
cionálással végzett tisztítás. Koncentrálás után a mérés GC-MS készülékkel történik. Az utób-
bi tíz évben a környezetvédelmi talajvizsgálatra vonatkozó magyar szabványok a talaj toxikus 

gázkromatográf-tömegspektrométer technikát használ, az eddigiekben részletezett eljárások-
hoz hasonló elv alapján. Például gázkromatográfiásan történik a poliklórbifenil-
markervegyületek,36 policiklusos aromás szénhidrogének,37 karbamát típusú hatóanyag-
ok,38 tri-, tetra-, penta-, hexaklór-benzol-tartalom,39 poliklór-dibenzo-p-dioxinok és poliklór-
dibenzofuránok,40 szerves foszforsavészter típusú peszticidek,41 Triazin típusú herbici-
dek,42 valamint a 160–520 °C43 és a 36–220 °C44 forrásponttartományban extrahálható szén-
hidrogének meghatározása.

32 MSZ21470–97:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 97. rész: A klór-fenolok meghatározása.
33 MSZ 21470–94:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálat. 94. rész: Az extrahálható szénhidrogén-tartalom gázkromatográfi-
ás meghatározása 160–520 ºC forráspont-tartományban.
34 MSZ 21470–93:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálat 93. rész: Illékony halogénezett szénhidrogének meghatározása.
35 MSZ 21470–96:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 96. rész: A fenolok meghatározása GC-MS módszerrel.
36 MSZ 21470–98:2002 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Egyes poliklórbifenil-markervegyületek meghatározása gáz-
kromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel.
37 MSZ 21470–84:2002 Környezetvédelmi talajvizsgálat. 84. rész: Policiklusos aromás szénhidrogének meghatározása 
gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel.
38 MSZ 21470–103:2004 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Karbamát típusú hatóanyagok meghatározása gázkromatográ-
fiás módszerrel.
39 MSZ 21470–95:2004 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Tri-, tetra-, penta-, hexaklór-benzol-tartalom meghatározása 
gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel.
40 MSZ 21470–100:2004 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Poliklór-dibenzo-p-dioxinok és poliklór-dibenzofuránok meg-
határozása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel.
41 MSZ 21470–102:2004 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Szerves foszforsavészter típusú peszticidek meghatározása 
gázkromatográfiás módszerrel.
42 MSZ 21470–101:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 101. rész: Triazin típusú herbicidek meghatározása gázkroma-
tográfiás módszerrel.
43 MSZ 21470–94:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálat. 94. rész: Az extrahálható szénhidrogén-tartalom gázkromatográfi-
ás meghatározása 160–520 °C forrásponttartományban.
44 MSZ 21470–105:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 105. rész: A szénhidrogén-tartalom meghatározása 36–220 °C 
forráspont-tartományban gázkromatográfiás módszerrel.
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(0,934%). Közepes koncentrációban van jelen a szén-dioxid (370 ppm), neon (18 ppm), héli-
um (5 ppm), metán (2 ppm), kripton (1 ppm) és hidrogén (0,5 ppm), míg nyomnyi szennye-

-oxid (310 ppb), szén-monoxid (100 ppb), xenon (90ppb), ózon 
(40 ppb), nitrogén-dioxid (20 ppb), ammónia (6 ppb), kén-dioxid (2 ppb), 1-klór-metán (0,5 
ppb), etén (0,2 ppb), szén-tetraklorid (0,1 ppb), 1-klór-trifuor-metán (0,1 ppb). A nyomszeny-

-fluór-metán. A kompo-
az antropogén 

n-
l-

-t, NO-t, NO2-ot, külön
égéstermékeket és 0,1–

á-
játszódó kémiai reakciókban a 

1,2 Az említett re-
akciók következtében a koncentrációk változásával és további új specieszek keletkezésével 
kell számolnunk, aminek szerepe van a fotokémiai szmog kialakulásában, ami a nagyvárosok 

CO2-nak, a C-H kötést tartalmazó vegyületeknek szerepe van az üvegházhatás kialakulásá-
ban.3,4,5

nalízisének szükségessége több területen merül fel. Ellen

emis

z kötött pontforrások ki-
bocsátási határértékeit szabályozza a vidékfejlesztési miniszter 4/2011 (I.14.)6 VM rendelete. 

e-
letben 1 órás, 24 órás és 1 éves határértékek s
1 éves határértékeket adtak meg (kivétel: 3,4-benz(a)pirénre és tetraklór-etilénre van 24 órás 
adat). A függelékben található F15.1. táblázatban l-

i-

meghatározásra alkalmazott mérési programot egyes vegyületekre vagy kémiai elemekre. Ez 
lehet folyamatos mérés, vagy legalább heti egy- é-

1 MSZ EN ISO 16017-1–2001 Beltér
–1:2000).

2 MSZ EN ISO 16017-1–2001 Beltéri környezeti 
–2:2003).

3. O’ Neil, P., Environ. Chem., London, Chapman & Hall, 1993, 86–95
4 MSZ ISO 14064– n-

5 MSZ ISO 14064–
validálására és verifikálására.
6
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rés, egyenletesen eloszlatva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább 8 
héten keresztül végzett mérés (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szálló por, benzol, Pb, Hg, Cr, Be, 
1,3-butadién, dioxinok és furánok, tetraklór-etilén, triklór-etilén). A közölt ózonérték az egy 
naptári év alatt mért napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma. Az F15.1. táblázat tar-

e-
zetre gyakorolt hatásuk alapján. A 4/2011 (I.14.) VM rendelete szerint az I. fokozat jelentése: 
„különösen veszélyes”, a II. „fokozottan veszélyes”, a III. „veszélyes” a IV. „mérsékelten 
veszélyes”. Az F15.1. táblázatban i-
asztási küszöbértékeit az F15.2. táblázat tartalmazza. A lakossági tájékoztatás kiterjed a túllé-

vagy napra tartalmazza a várható túllépéssel érintett terület megnevezését, a várható (tájékoz-

megadásával (javulás, stabilizálódás, romlás). A tájékoztatás kiterjed továbbá az érintett la-
kosság részére a lehetséges egészség

e-

, a szennyezettség lehetséges okainak bemutatását, és a kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó ajánlásokat.

-
dioxidra pl. 24 óra, de szén-monoxidra 8 vagy 1 a-
lában 8 órás a mérési periódus, de lehet 15 perces rövid periódus is az akut mérgezés elkerülé-
se érdekében.

mégpedig a gázsze 7 és a légköri vagy városi aeroszolok8 kémiai jellemzésére irá-
nyul
aero
aeroszolokat a a-
tóriumi, részben in situ módszerekkel.

15.1. A gázhalmazállapotú komponensek meghatározási módszerei

az átlag-
koncentrációk vagy a pillanatnyi koncentrációk meghatározása.

15.1.1. Átlagkoncentrációk meghatározása

Az átlagkoncentrációk meghatározása több módszerrel lehetséges, amelyek közül az abszorp-
ciós sorozatok, a szilárd adszorbensek és a diffúziós csövek alkalmazására térünk ki.

7 MSZ 21456–
8 MSZ 21881:1985 A légkörbe diszpergált részecskék vizsgálata.



216 15. L

www.tankonyvtar.hu ©

15.1.1.1. Abszorpciós sorozatok

Az abszorpciós sorozatokban ismert térfogatú gázt buborékoltatnak pumpa segítségével kü-

mintavétel után az oldatok visszakerülnek a laboratóriumba térfogatos, spektrofotometriás 

o-
mat

ív legyen, és a 
t-

nak át rajtuk. Specifikus reagensek állnak rendelkezésre a legtöbb szervetlen gáz, pl. kén-
dioxid, klór, kénhidrogén és ammónia méréséhez. Példaként említjük, hogy a SO2-ot tartal-
mazó gázt nátrium-
reakció játszódik le: 

H2O + SO2 + HgCl4
2- = HgCl2SO3

2- + 2 H+ + 2 Cl-.

-rozanilin-hidroklorid sósavas oldatát és formalde-
hidet adnak, majd 560 nm-en spektrofotométerrel mérik az oldat abszorbanciáját.

A 15.1. ábra a hazánkban forgalmazott KS 501-F típusú,
nyolccsatornás, mikroproces -
mutatja (Kálmán System, Budapest). A hordozható készülékben nyolc beépített gázmosó pa-
lack van. A berendezés alkal
vagy automata üzemmódban. Utóbbi esetben 24 óra elteltével a szelepek automatikusan át-
kapcsolnak, és az adatok automatikusan tárolásra kerülnek. A gáz áramlási sebessége 10–120
L/h között változtatható. A 100 mL térfogatú gázmosópalackokba töltött 50 mL térfogatú 

–80 L/h áramlási sebességgel vezetik át a pontosan ismert mennyi
gázt, és az így kapott mintát további analízisnek vetik alá.

15.1. ábra: A KS 501 System, Budapest) 9 sematikus rajza

9 http://www.kalman.kfkipark.hu/
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15.1.1.2. Adszorpció szilárd adszorbensekkel

A szilárd adszorbenseken való megkötést
vegyületek mintavételére alkalmazzák. A vizsgálandó gáz alkotó adszorbeálódik a mintave-

termikus deszorpcióval (purge and trap technikával), vagy folyadékextrakció útján nyerik 
vissza a szilárd anyagról, majd további vizsgálatoknak, például gázkromatográfiás analízisnek 
vetik alá. Figyelmet érdemel, hogy a deszorpció hatékonysága gyakran jóval kisebb, mint 
100%. Ezt mind e-

kell végezni, közben vizsgálva a csövet elhagyó gáz összetételét. Az így felszabaduló kompo-
nensek analízise általában lángionizációs detektorral kapcsolt gázkromatográffal történik. Az 
extrakciós oldószer megválasztásánál figyelni kell arra, hogy ne adjon analitikai jelet az oldó-
szer, ugyanakkor ne legyen illékony, toxikus anyag. 
A szilárd ads

10 az adszorbenst, pl. aktív szenet, Tenax porózus po-

vel. Az ads
s-

kodást, fenntartási költséget.11 ve-
(15.3.

ábra). ö-
vek. A gázdiffúzió és a kolorimetriás reakció elvét felhasználva maximum 8 óra mérési ideig 
átlagkoncentráció mérésére alkalmasak a Dräger színes diffúziós csövek12 (15.2. ábra). Els

é-
g-
e-

dolgozó légzési zó a-
-

ben.

15.2. ábra: Diffúziós csövek személyi monitorálásra
(Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Németország)

10 MSZ EN 13528– a-
tározásához. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész Általános követelmények.
11 http://www.rcd-lockinge.co.uk
12 http://www.draeger.com
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sematikus rajza

órájára vonatkozik, hiszen a különösen veszélyes anyagok esetén szükség van pl. 15 perces 
mérésekre is. Ilyenkor elkerülhetetlen a pumpa, vagyis az aktív mintavétel alkalmazása. Az 
adszorbenssel töltött, nyitott csövön a pu

r-
beálódnak az adszorbensen, majd kupakokkal lezárva kerülnek a laboratóriumba, ahol a meg-

l oldószerrel vagy termikus deszorpcióval távolítják el. A két 
p-

ték- A termikus deszorpcióra alkalmas szorbenseknek kis szennye-
-tartalommal l-

A
15.4. ábrán az újonnan kifejlesztett KS 504 S látható a szorpciós csö-
vekkel. Szintén használható aktív mintavételre is a Kálmán System már bemutatott, KS-501-F

- (15.1. ábra). helyezett 
adszorbensen 20–40 L
gázt a meghatározandó komponensek elnyeletésére.
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-detektorcsövek (15.5. ábra) szintén alkalmasak toxikus gá-
munkahelyeken. Több, mint 200 féle Dräger-

-csövek specifikus kémiai reagenssel töltött üvegcsövek, mely 
reagens adott vegyülettel vagy vegyületcsoporttal reagál. Ha a vizsgálandó komponens kimu-
tatható az át ó-
maximumok megállapítására, a belégzési zónában való expozíció mérésére, a lehetséges szi-
várgások meghatározására. A legtöbb Dräger-csövön skála található, és meghatározott térfo-
g

-detektorcsövek
(Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Németország)

15.1.1.3. Diffúziós csövek

A diffúziós csövek13,14,15

érintkezik az atmoszférával, majd standard analitikai technikával határozzák meg az adott 
gázkomponenst (spektrometria, ionkromatográfia). A diffúzió sebessége arányos az adott 
komponens atmoszférabeli koncentrációjával. Heal Mathew, R.16 Palmes-típusú passzív dif-
fúziós csövet és tr -dioxid mérésére (15.6. áb-
ra). Az adszorbeálódott NO2 a szulfanilamid és N-(1-naftil)etilén-diamin-hidroklorid reagen-
sek hatására nitrátionná alakul, amit UV-VIS spektrofotométerrel mértek 550 nm-en. A NO2

koncentrációja (cNO2)

cNO2=QNO2 1000/2,3 t, (15.1.)

ahol QNO2 az adszorbeált NO2 anyagmennyisége nMol-ban, t -as osztó a diffú-

13 MSZ EN 13528– a-
tározásához. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész Különleges követelmények és vizsgálati módszerek.
14 MSZ EN 13528– a-
tározásához. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész Útmutató a kiválasztáshoz, a használathoz és a karbantartáshoz.
15
Útmutató a kiválasztásukhoz, használatukhoz és karbantartásukhoz.
16 Heal Mathew, R., The effect of absorbent grid preparation method on precision and accuracy of ambient nitrogen dioxide 
measurements using Palmes passive diffusion tubes, J. Environ. Monit. 10 (2008) 1363–1369.
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15.6. ábra: Palmes-

15.1.2. Pillanatnyi koncentrációk meghatározása

A gáz halmazállapotú komponensek pillanatnyi koncentrációjának meghatározására számos 
módszer alkalmas, így pl. használnak gázdetektorcsöveket, gázkromatográfot, kemiluminesz-
cenciás és fluoreszcenciás módszereket, infravörös spektrometriát, elektrokémiai szenzorokat 
és távérzékelést.

15.1.2.1. Gázdetektorcsövek

A gázdetektorcsövek néhány centiméteres üvegcsövek inert szilárd anyagra adszorbeáltatott
specifikus reagenssel töltve. Pontos térfogatú gázt áramoltatnak át a reakciócsövön kézi pum-

A sz
2S) méréséhez színte-

het 
több néhány percnél, ezért nem alkalmas nagyon kis koncentrációk meghatározásához. Szá-
mos zavaró hatás lehetséges, amit figyelembe kell venni. A pontosság 5–30%. 

15.1.2.2. Gázkromatográfiás analízis

Egyes szervetlen gázok, pl. az O2, N2, CO és CO2 dús á-

-,17,18,19,20 toluol-, etilbenzol- és xiloltartalmának meg-
határozására.21,22 eddig tárgyalt aromás szénhidrogéneken túl,23

17 MSZ EN 14562– rése szabványos módszerrel. 1. 

18 MSZ EN 14562–
rész: Szivattyús mintavétel és
19 MSZ EN 14562–

20 MSZ EN 14562–

21 MSZ 21456– -, toluol-, etil-benzol- és xiloltartalom meghatározása gázkro-
matográfiás módszerrel.
22 MSZ 21862– o-
matográfiás meghatározása.
23 omásszénhidrogén-tartalmának meghatározása gázkromatográfiás módszerrel.
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gázkromatográfiásan határozzák meg a klórozott szénhidrogéneket,24 az alifás alkoholokat,25

és az aromás policiklikus szénhidrogéneket,26 a vinil-kloridot,27 illetve a klórozott szénhidro-
géneket.28 Szabványos módszerek vannak az összes (gáz- és részecskefázisú) policiklikus 
aromás szénhidrogén-tartalom29

gázkromatográf/tömegspektrometriás elemzéssel. 

A GC 
pontra. Hordozható GC- r-

i

szivattyús mintavétel után végzik a benzol helyszíni30 gázkromatográfiás vizsgálatát. A leve-
artalma 

termikus deszorpcióval kerül át a GC kapilláris kolonnájára. 

15.1.2.3. Kemilumineszcencia és fluoreszcencia jelenségén alapuló módszerek

A meghatározandó alkotók között vannak közvetlenül meghatározhatók, és vannak olyanok, 

A kéndioxid (SO2)
spektrometriával határozható meg az MSz EN 14212:200531 szabvány szerint. A kén-dioxidot 
200–220 nm hullámhosszú ultraibolya fénnyel gerjesztik. A gerjesztett molekulák alacso-
nyabb energiaszintre visszatérve fluoreszcens fényt sugároznak ki a 240–420 nm hullám-
hossztartományban. A fluoreszcens sugárzás intenzitása arányos a koncentrációval, ezért a 

-dioxid koncentrációja szá-
á-

nak kiküszöbölésére. 

A nitrogén-oxidok meghatározásához használt szabványos kemilumineszcenciás 
módszer32 a nitrogén- eakciók sze-
rint:

NO + O3 NO2* + O2,

NO2
* NO2 + h .

24 MSZ 21862–
meghatározása.
25 MSZ 21862–34:1986 Munkahelyek gázállapotú légszenny a-
tározása.
26 MSZ 21852– z-
kromatográfiás meghatározása.
27 -klorid-tartalmának meghatározása gázkromatográfiás módszerrel.
28 -tartalmának meghatározása gázkromatográfiás módszerrel.
29 hidrogén (gáz- és részecskefázisú) meghatá-

30 MSZ EN 14562–
rész: Automatik
31 -dioxid koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya-
fluoreszcenciás módszerre.
32 nitrogén-dioxid és a nitrogén-monoxid koncentrációjának mérése 
szabványos kemilumineszcenciás módszerrel.
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A nitrogén-monoxid és az ózon kémiai reakciója során tehát gerjesztett állapotú nitrogén-
dioxid molekula (NO2

hullámhossztartományú fény kibocsátása történik. 

ggel az 

fény intenzitása arányos a nitrogén-monoxid koncentrációjával, az intenzitásmaximum 1200 

fotoelektron-sokszorozóval vagy fotodiódával alakítják át elektromos jellé. A minta nitrogén-
monoxid koncentrációját a fluoreszcens fény intenzitásából számolják. A nitrogén-dioxid 

-dá redukálja. Erre többféle 
megoldás van. A molibdén konverteres készülékek 315 ºC-
NO2-ot redukálják. Miután a konverter reduk 2-tartalmát NO-dá, a konvertert 

r-
tá 2-koncentráció. A 800 ºC-on üze-

er a NO2-on kívül az egyéb nitrogén-oxidokat is átalakítja 
NO- -oxid tartalom meghatározására.

reakciót használják ki, amelynek során gerjesztett állapotú acetaldehid keletkezik. Ennek kö-
-

15.1.2.4. Infravörös spektrometria

e használják. Az 
infravörös spektroszkópiával a 10.2. fejezetben foglalkoztunk részletesebben. Az ott megis-
mert diszperzív IR spektrométerekben fényfelbontó elem segítségével szeparálják az IR fényt. 
A spektrumok nagyon összetettek, minden molekula egyedi abszorpciós spektrummal rendel-
kezik. Az érzékenység növelése érdekében az infravörös sugárzást többször vezetik át a mé-

Az infravörös spektrométerek másik típusa a nem diszperzív IR spektrométer. Ez a ké-
szülék azt a jelenséget használja fel, hogy a molekula csak a rá specifikus frekvenciájú sugár-

a-
cellán áthaladó infravörös fény intenzitáscsökkenésének a n-
centrációjának függvénye a Lambert–Beer-törvény alapján. Például a szén-dioxid meghatáro-
zására szolgáló egy fényutas, két hullámhosszon dolgozó infravörös abszorpciós analizátor 
egyik hullámhossza referenciaként szolgál. A berendezés egy fényszaggatót és két interferen-

a kétféle hullámhosszú infravörös sugárzás, melyet szilárdtestdetektor alakít át elektromos 
a 15.7. ábrán látható megoldás, ami azt használja fel, hogy ilyenkor 

meghatározandó gázzal van megtöltve. A két cella között van egy diafragma. A meghatáro-
zandó 

l-
törté-

l-
lában abszorbeálja a meghatározandó molekulára specifikus sugarak egy részét, ezért a min-
tához tartozó detektorban kisebb lesz a felmelegedés. A két detektorcella közötti diafragma 
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ezért a minta felé torzul. Lekapcsolva a fénysugarat a diafragma visszatér eredeti helyzetébe. 
Ha choppert alkalmaznak, oszcilláció tapasztalható. Az oszcilláció mértéke alapján számítha-
tó a gázkoncentráció. Nem diszperzív IR spektrométerek kaphatók a CO,33 CO2, SO2, C2H2,
N2O, CH4 é-
sére úgy, hogy a kémény egyik oldalán helyezik el az IR forrást és a másik oldalon a detek-

a-
ró hatásának elkerülésére, például CO- p-
ciót mérik az MSz EN 14626:2005 szabványban. További problémát jelent, hogy a füstgázban 

t-
vezetetik egy cellán, amely csak a meghatározandó gázt tartalmazza. A referenciasugár ezután 
megmaradó részét már nem befolyásolja a meghatározandó gáz koncentrációjának kis válto-
zása. Az optikai út szennyezésmentesítésé- n gondos-
kodni kell.

FTIR-spektroszkópiával talajközelben végeznek légköri méréseket.34

15.7. ábra: Nem diszperzív IR spektrométer sematikus rajza

15.1.2.5. UV-VIS molekulaspektroszkópiás módszer

Az UV-VIS molekulaspektroszkópiás módszer, mellyel a 10.1. fejezetben foglalkoztunk rész-
letesen, a gázok analízisében is alkalmazást nyer. Így például az ózon koncentrációjának mé-

MSZ 14625:200535 szerint. Heal Mathew, R.-nek a 15.1.1.3. szakaszban ismertetett módsze-
réhez hasonlóan a nitrogén-dioxidot a leve meghatározásához az MSZ21456/31–
83A36 szabvány szerint is trietanol-amin oldatban kötik meg. Az oldathoz Saltzman-reagenst 

lakuló szín a NO2 tömegkoncentrációjával arányos. 
A meghatározást automatikus analizátorral 550 nm-

15.1.2.6. Elektrokémiai szenzorok

3, CO2, Cl2, HCN, HCl, H2S és 
SO2) elektrokémiai szenzorokat
áramot termel, ami arányos annak gázfázisú koncentrációjával. A monitorokon van koncent-
rációkijelzés és riasztó hangjelzés, ha a beállított értéket túllépik. Az elektrokémiai érzékelé-

33 -monoxid koncentrációjának mérése szabványos 
nemdiszperzív infravörös spektrometriás módszerrel.
34 -spektroszkópiával.
35
módszerrel.
36 MSZ 21456– -dioxid meghatározása automatikus analizátorral.
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mobiltelefon nagyságú készülékek sokféle kivitelben készülnek, egy, néhány vagy több gáz 
érzékelésére szolgálnak. A készülékeket rendszeresen kalibrálni kell, beállítva a nulla pontot 
és standard gázkeverékkel a maximális értéket. A mért adatokat a számítógép tárolja, így utó-
lagos felhasználásuk lehetséges.

15.1.2.7. Differenciáloptikai abszorpciós spektrometria (DOAS)

A módszer37 ullámhosszú UV-fény elnyelését méri né-
hány
egymás mellett, ekkor tükör segítségével juttatják vissza a maradék primer fotonokat a detek-
torba. A másik esetben a primer sugárforrás és a detektor egy egyenes mentén helyezkednek 
el. Sugárforrásként ívlámpát vagy lézert alkalmaznak, míg a spektrométer a detektor. Tekin-

aeroszol részecskéken
abszorbanciát eredményez, ezért a primer fény hullámhosszát növelni vagy csökkenteni kell, 

n-
ton kell a háttérabszorbanciát meghatározni. A mért abszorbancia az egész vizsgált tarto-
mányra vonatkozó átlagérték. Többféle gáz átlagkoncentrációja meghatározható ezzel a mé-
réstechnikával.

15.1.2.8. LIDAR méréstechnika

(backscattering) választott gázmolekulák háromdimenziós 
koncentrációeloszlását meghatározzák egy adott légtérben. Lézer segítségével x-y irányban 
lehet szkennelni, míg a mélységbeli információ a lézerimpulzus kibocsátása és a visszaszórt 

ján számítható. A lézer- és a detektoregység egymás mel-
lett helyezkedik el (15.8. ábra). A gépkocsikra szerelt mobil LIDAR-rendszerekkel néhány 
száz méter vastagságú légréteg tanulmányozható.

37 MSZ 21456– i-
áloptikai abszorpciós spektrofotometriai (DOAS)módszerrel.

15.8. ábra: LIDAR berendezés sematikus felépítése
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á-
-

klorid, nitrát-
észecskékhez adódnak hozzá 

p-

szemcsék felületén, vagy a szemcsék felületén kondenzálódott vízben játszódik le. A szeny-
ó-

mind a szilárd frakciót. A szilá e-

- t-
particulate matter with aerodynamic diameter less than 

10 µm
-nél kisebb szemcsék tartománya. Jelenleg a PM10, PM2.5 és a 

ultrafinom (10–100 nm) frakciók területén is.

15.2.1. Impaktorok

Az impaktorokb

a-
r

Az 15.9. ábrán látható a Kálmán System által kifejlesztett OH-610-C típusú, hétfokozatú 
kaszkád impaktor sematikus felépítése, amely alkalmas automatikus üzemmódban a leveg
ben vagy frakcionált mintavételezésére. A

a-

kaszká ó-
kákban gyorsítják fel a mindenkor szükséges impaktálási sebességre. A hetedik fokozatban a 

ék 
é-

i-
vattyún 
kvarc. A szemcseméret-tartományok a 15.1. táblázatban láthatók.
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15.9. ábra:Az OH-610-C típusú Kaszkád impaktor sematikus felépítése (Kálmán System, Budapest)

Aerodinamikai 

Q, L/h 1. fokozat 2. fokozat 3. fokozat 4. fokozat 5. fokozat 6. fokozat 7. fokozat

1,0 7,0 3,4 1,8 0,81 0,45 0,19 0,11

1,2 6,4 3,1 1,6 0,74 0,40 0,17 0,09

1,5 5,7 2,7 1,4 0,65 0,35 0,14 0,08

1,8 5,2 2,5 1,3 0,59 0,32 0,13 0,07

2,0 4,9 2,4 1,2 0,6 0,3 0,1 0,06

15.1. táblázat Az OH-610-C típusú Kaszkád impaktorral szétválasztható frakciók szemcsemérete

Salma, I. és munkatársai1,2,3 kat kasz-

tömeg méreteloszlását. -
emissziós spektrometriával (PIXE) és neutronaktivációs analízissel (NAA) végezték.

a-

1 Salma I, Dal Maso M, Kulmala M, Záray Gy. Modal characteristics of particulate matter in urban atmospheric aerosols,
Microchem. J., 73 (2002) 19–26.
2 Salma, I., Maenhaut, W., Záray, Gy., Comparative study of elemental mass size distributions in urban atmospheric aero-
szol, J. Aerosol Sci., 33 (2002) 339–356.
3 Csákvári, B. (szerk.
környezeti hatásai, (2007) Akadémia kiadó, Budapest
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tömegváltozását. Ily módon az aeroszolok adott frakciójának a tömegkoncentrációja meghatá-

található szálló por folyamatos – – kétfokozatú, frakcionált min-
tavételezésére alkalmas berendezések lehetnek nagy-, vagy kis térfogatáramúak. A 15.10.
ábrán a KS-303.150.10 típusú,

sematikus felépítése látható. A készülék 
rendelkezik, amely általában PM10-es „levágási” méret

lehet PM2,5-os vagy a respirábilis porfrakciók leválasztására PM5-

a-
- y-

t-
rációjának meghatározásához Záray és munkatársai4

m-nél kisebb és 2 és 10 m közötti 
k-

ro
induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel elemezték. Összehasonlítva a Bécsben és 

-es és PM10-es frakciók platinakoncentrációját (17.1. táblázat) azt 
találták, hogy Bécsben a durvább frakcióban nagyobb a vizsgált nemesfém koncentrációja, 
ami az új autóknál a katalizátor felületén gyengébben kötött Pt-szemcsék leválásának eredmé-

–8000 km megtétele során következik be. A finom frakcióban a 

Aeroszol részecskék 
mérettartománya

Platinakoncentráció, pg/m3

Budapest Bécs

3,3±1 1,5±0,3

1,4±0,9 8,0±1,6

15.4. táblázat: A Budapesten és Bécsben vett városi aeroszol minták finom és durva frakciójában mért 
platinakoncentrációk

4 Záray, Gy., Óvári, M., Salma, I., et al, Determination of platinum in urine and airborne particulate matter from Budapest 
and Vienna, Microchem. J., 76 (2004) 31–34.
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15.10. ábra: KS-303.150.10 típusú, 
sematikus felépítése (Kálmán System, Budapest)

. 2 L/perc áramlási se-

nem csak a részecsketömeg meghatározása a cél, akkor a további kémiai analízis szabja meg a 
(inhalable) szemcseméret-

15.11. ábrán.

emcseméret-
5 sematikus rajza

5 http://www.osh.dol.govt.nz/publications/booklets/wes-dec-2010/wes_01.asp
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A respirábilis részecsketartomány mintavételéhez ciklon (15.12. áb-
ra). Ennél a berendezésnél kúp alakú tartón spirál alakban haladnak a részecskék úgy, hogy a 

l-

- 6

Mivel a PM2,5-es finom frakciót összefüggésbe hozzák egyes légzési rendellenességek 
gyakoriságának megnövekedésével, mint az asztma, krónikus bronchitisz és a korai halál, a 
kaszkád impaktor személyes monitorálásra való használatát is megoldották. A 15.13. ábrán 
látható kis impaktor 8,6× –2,5 µm, 0,50–1,0 µm, 0,25–
0,50 µm, és <0,25 µm szemcseméret-tartományok szétválasztására. A frakciókat 4 db 25 
mm-es és egy 37 mm-es -

pedig analitikai kémiai módszerekkel. Az optimális áramlási sebessége 9 L/min.

15.13. ábra: A kaszkád impaktor személyi monitorálásra7

15.2.4. Mintavétel az atmoszféra teljes szervesanyag-tartalmának meghatározására

Ha az analízis célja az atmoszféra teljes szervesanyag-tartamának meghatározása, akkor a 
szilárd és a gázfázist

a gázfázisú
álló adszorbens egységgel.

6 http://www.osh.dol.govt.nz/publications/booklets/wes-dec-2010/wes_01.asp
7 mailto:Sioutas@usc.edu
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15.2.5. Mintavétel áramló gázokból

ére szolgáló csövet 
úgy állítják be, hogy a gázminta áramlási sebessége és iránya megegyezzék a csatornabeli 

-nél nagyobb részecskéket tartalmazó áramló gázt mintáznak, akkor az 
áramlási sebességnél nagyobb mintavételi sebességet alkalmazva, a szilárd részecske a na-

n-
centrációja kisebb lesz a valós értéknél. Kisebb mintavételi sebesség esetén a helyzet pont 
fordított, nagyobb koncentrációt mérnek a valódi értéknél. 

Az 
meghatározását az MSZ 21454–1:19838, 9

–1,5 m ma-
i-

um -
- a-

tömegmérés alapján adódik az . A vízoldható frakció
z-

ra párolják, majd szárítás és tömegkülönbség-mérés után számolják ki az eredményt. Az üle-
vízoldható frakciójának a pH-értékét kombinált 

üvegelektróddal, és 10 platinakorommal bevont platina harang-
zák az anionok koncentráció-

ját. A szulfáttartalmat11 sósavas közegben bárium-kromáttal választják le. A szulfáttal egye-
-en spektrofotometriásan mérik. A kloridtartalom12, 13

meghatározásához a mintához higany(II)-rodanid oldatot adnak. A Cl--
rodanid ion szabadul fel, ami vas(III)-mal vörös vas-rodanidot alkot. Az oldat abszorbanciája 

-koncentrációjával automatikus ana-
lizátorral mérve. A kloridion 
AgNO3- 2CrO4 indikáror mellett a vízoldható frakcióban. A 
fluoridkoncentráció14 meghatározása azon alapszik, hogy a fluoridion tartalmú minta vörös 

-alizarin színezékkel ZrF6
2- komplex vegyület keletkezése közben reagál. A mintá-

hoz feleslegben hozzáadott cirkon-alizarinoldat színintenzitása a F-ion koncentrációtól függ
en arányosan csökken. Az oldat abszorbanciája arányos a minta fluorid-koncentrációjával. 

A álló por) tömegkoncentrációjának meghatározását15 ismert térfogatú 
t-

8 MSZ 21454–
9 MSZ 21
10 MSZ 21454– -értékének és 
elektromos vezetésének meghatározása. 
11 MSZ 21454– d-
ható részében.
12 MSZ 21454– d-
ható részében. 
13 MSZ 21454–
14 MSZ 21454– d-
ható részében.
15 MSZ 21454–2:19
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-on tömegállandóságig szárítják, 
elvégzik í-

korom16 meghatározásá-
ó-
é-

teli rendszer részei: egy 1,5–
(Wattmann1), légszivattyú (2 L/óra), 

Kalibrációhoz az abszorbanciát vagy a reflexiót ábrázolják a korom felületi koncentrációjának 
függvényében. 

l-
17 a higroszkóposság,18 19 szárítási és izzítási veszte-

ség,20 tapadóképesség,21 kötött gáztartalom,22 porozitás és pórusméreteloszlás,23 a folyadék-
ban oldható rész,24 fajlagos felület és átlagos szemcseméret,25 szemcseméret-eloszlás26 meg-
határozását. A részecskék szemcseméret eloszlása az antropogén szennyezések esetén nagyon 
fontos lehet. 

Másrészt meg kell határozni a szilárd anyag kémiai összetételét, ami azért kíván speciá-

Az elemanalízis a 2. fejezetben megis-
mert módszerekkel, és oldatos módszerrel vizsgálják, vagy pedig a szilárd mintát közvetle-
nül elemzik, ún. szilárdmintás módszerekkel. 

forró, tömény hidrogén-
edényzettel, és az oldás után tömény kénsavval kell eltávolítani a hidrogén-fluorid maradékát 
az oldatból, ha ICP-AES vagy ICP- l-

vagy királyvízzel melegítve, vagy mikrohullámmal támogatott feltáró bere j-

- és kadmiumtartalmának,27 a nikkel- és réztartalmá-
nak, 28 krómtartalmának29 atomabszorpciós, lítium30 AAS és lángfotometriás, valamint a 

16 MSZ 21454–
17 MSZ 21885–
18 MSZ 21885–
19 MSZ 21885–
20 MSZ 21885–
gravimetriás meghatározása.
21 MSZ 21885– ég meghatározása.
22 MSZ 21885–
meghatározása.
23 MSZ 21885–
meghatározása.
24 MSZ 21885– g-
határozása.
25 MSZ 21885–
szemcseméret meghatározása.
26 MSZ 21885– ta 
ülepítéssel.
27 MSZ 21454– - és 
kadmiumtartalmának atomabszorpciós meghatározása
28 MSZ 21454– ló) por nikkel- és réztartalmának meghatá-
rozása.
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bárium31 lángfotometriás meghatározása esetén. A lítium és a bárium meghatározásakor fellé-
ációs zavaró hatást ionizációs pufferrel, 0,2%-os KCl-dal küszöbölik ki. Kis koncent-

rációk esetén a minta törzsoldatát valamilyen kis k a-
litikai módszerrel mérik (ICP-MS, GF-AAS, TXRF). Muránszky G. és munkatársai32 PM10-

o-
szolok teljes és vízoldható elemtartalmát, teljes szervetlen és szerves széntartalmát, vízoldható 
széntartalmát és PAH koncentrációját vizsgálták. Az elemanalízishez királyvizes mikrohul-

k-
ció vizsgálatához ultrahanggal támogatott vizes extrakciót alkalmaztak. Az oldatok analízisét 
ICP- t-

elére. A 
Fe, Mn, Cr, Ni és Cr(VI) összkoncentrációját és a vízoldható rész koncentrációját mikrohul-
lámmal támogatott feltárás, illetve vizes extrakció után határozták meg ICP-MS-sel. 

Szerves vegyületek vizsgálatánál átlagparaméterként az összes szervesszén-tartalmat 
(TOC) határozzák meg, vagy a kívánt alkotókat szerves oldószerekkel végzett extrakciót kö-

-VIS, IR, fluo-
reszcencia) módszerrel azonosítják, és mérik az egyes alkotók koncentrációját. Erre példa a 
szilárd minta 3,4-benzpirén-tartalmának 33 n-
dó vegyületet 200 ml ciklohexánnal Soxhlet berendezésben extrahálják 8 órán keresztül, vagy 
ultrahangos készülékben 2×15 percig. A kivonatot 50–60 ºC-on vákuumban bepárolják, vé-
konyréteg-kromatográfiával tisztítják, és az elválasztás után folyadék kromatográfiásan, UV-
detektorral mérik.

szilárd mintás módszerek közül a röntgenfluoreszcens analízis, 
részecskeindukált röntgenemissziós analízis,34 infravörös spektroszkópia, neutonaktivációs 

35

36 a kiülepedett higany mérése,37 valamint PM10 
frakciókban az arzén, kadmium, ólom és nikkel meghatározása.38 e-

e-
ket használva.39,40 Az MSZ 13–170:1989 szabvány szerint a mintát sósavas közegben ron-

29 MSZ 13–
króm(III)- és króm(VI) tartalmának szétválasztása.
30 MSZ-13–
meghatározása lángemissziós módszerrel.
31 MSZ 13–166–
meghatározása lángemissziós módszerrel.
32 Muránszky, G., Óvari, M., Virág, I., Csiba, P., Dobai, R., Záray, Gy., Chemical characterisation of PM10 fractions of 
urban aerosol, Microchem. J., 98 1–10 2011
33 MSZ 21454– -benzpirén meghatározása. 
34 Salma, I., Maenhaut, W., Zemplén-Papp, E., Záray, Gy., Comprehensive characterisation of atmospheric aerosols in Bu-
dapest, Hungary: physicochemical properties of inorganic species, Atmos. Environ., 35 (2001) 4367–4378. 
35 Salma, I., Maenhaut, W., Záray, Gy., Comparative study of elemental mass size distributions in urban atmospheric 
aerosol, J. Aerosol Sci., 33(2002) 339–356.
36 ározása szabványos 

37 MSZ EN 15853– d-
szerrel.
38
a szállópor PM10 frakciójában.
39 Varga, I., von Bohlen, A., Záray, Gy., Chemical speciation of metals and sulphur in air dust by sequential leaching 
and total reflection X-ray fluorescence analysis, J. Trace and Microprobe Techniques, 18 (2000) 293–302.
40 Varga, I., von Bohlen, A., Klockenkamper, R., Záray, Gy., Solid state speciation of elements in urban dust by 
sequential leaching and total reflection X-Ray fluorescence spectrometry, Microchem. J. 67 (2000) 265–269. 
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csolják. 0,1–0,5 g porhoz 1 ml vizet és 5 ml tömény HCl-t adnak és 60 percig 120 ºC-on ron-
csolják. A mintaoldat pH-ját NaOH oldattal 6–7 értékre állítják be, majd kálium-
hidrogénftalát puffert és ammónium-pirrolidin-ditiokarbamátot adnak hozzá. Két milliliter 
metil-izobutil-ketonnal kirázva a szerves fázisba kerül a Cr(VI), ami atomabszorpciós 

á-
rozási szabványos módszer van,41 de több közlemény foglakozik
meghatározásával a PM2,5-es frakcióban. Berlinger, B.42,43 és munkatársai a hegesztéskor 
keletkezett aeroszolok fémtartalmának megoszlását és a vízoldható frakció arányát vizsgálták 

-tar kció között ICP-
MS technikával.

lt mintából készült preparátumban mikroszkóp alatt leszámolják a szálakat. Az 
adják meg.

41
szabványos gravimetriás mérési módszerrel.
42 Berlinger, B., Náray, M., Záray, Gy., Comparison of different sampling heads applied for investigation of welding 
fume, Microchem. J., 85 (2007) 25–30
43 Berlinger, B., Náray, M., Záray, Gy., Distribution of metals between inhalable and respirable fractions of welding 
fumes generated in gas metal arc welding, Sci. Technol. Weld. Joi., 13 (2008) 721–725.
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16. FÜGGELÉK

16.1. Táblázatok

Szervetlen alkotók
Háttér koncentráció, Szennyezettségi

Fémek és félfémek 

Króm 1 50

Króm VI. n. d. 10

Kobalt 1 20

Nikkel 5 20

Réz 10 200

Cink 65 200

Arzén 5 10

Molibdén 5 20

Szelén 1 10

Kadmium 0,4 5

Ón 2 10

Bárium 200 700

Higany 0,2 1

Ólom 3 10

Bór (B) 100 500

Ezüst n. d. 10

Szervetlen vegyületek

Cianid 4,5 pH 20 50

Cianid összes 20 100

Tiocianátok n. d. 50

Fluorid 500 1500

Szulfát 200 000 250 000

Foszfát (PO4
3-) 200 500

Nitrát 10 000 25 000

Nitrát talajvízre 50 000

Ammónium 250 500

F13.1. táblázat: Fémek és félfémek, szervetlen vegyületek háttér koncentrációi és szennyezettségi ha-
tárértékei felszín alatti vizekben; n. d.: nem mutatható ki
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Szerves vegyület csoport
Háttér koncentráció, Szennyezettségi 

Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Benzol 0,05 1

Toluol 0,05 20

Etil-benzol 0,05 20

Xilolok 0,05 20

Egyéb alkilbenzol összesen 20

Fenolok

Fenol 0,2 20

Krezol 0,1 5

Pirokatekol 0,1 5

Rezorcin 0,1 5

Összes fenol 0,3 20

Policiklikus aromás szénhidrogén (PAH)

Naftalinok 0,1 2,0

Acenaftilén 0,02 0,2

Acenaftén 0,02 0,05

Fluorén 0,02 0,05

Fenantrén 0,02 0,1

Antracén 0,02 0,05

Fluorantén 0,005 0,1

Pirén 0,002 0,1

Benz(a)antracén 0,002 0,02

Krizén 0,002 0,02

Benz(b)fluorantén 0,001 0,03

Benz(k)fluorantén 0,001 0,03

Benz(e)pirén 0,001 0,01

Benz(a)pirén 0,001 0,01

Indenol(1,2,3cd)-pirén 0,001 0,01

Dibenz(a,h)antracén 0,02 0,01

Benz(g,h,i)perilén 0,002 0,02

Összes PAH a naftalin(ok) nélkül 0,1 2,0

Klórozott aromás szénhidrogének

Klórbenzol 0,01 1

Diklórbenzolok 0,01 0,5

Triklórbenzolok 0,01 0,1

Pentaklórbenzol 0,05

Hexaklórbenzol 0,05

Összes halogénezett aromás szénhidrogén 2

F13.2. táblázat: Aromás vegyületek háttér koncentrációi és szennyezettségi határértékei felszín alatti 
vizekben
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Szerves vegyületek
Háttér koncentráció, Szennyezettségi ha-

Szénhidrogének (TPH)

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 50 100

Halogénezett alifás szénhidrogének

Diklór-etilének 0,05 10

Diklór-metán 0,05 10

1,1,2-triklór-trifluor-etán 0,05 10

Diklór-etánok 0,05 1

Kloroform 0,05 5

2-Klór-etanol 0,05 5

Széntetraklorid 0,05 2

1,2-Diklór-propán 0,05 20

2,3-Diklór-propilén 0,05 20

Bróm-diklór-metán 0,05 30

Triklór-etilén 0,05 10

Epiklórhidrin 0,05 0,1

2-Klóretil-vinil-éter 0,05 5

1,3-Diklór-propilén 0,05 10

1,1,2-Triklór-etán 0,05 30

Dibróm-klór-metán 0,05 30

1,2-Dibróm-etán 0,05 0,3

Tetraklór-etilén 0,05 10

1,1,2,2-Tetraklór-etán 0,05 10

Összes klórozott alifás szénhidrogén 0,5 40

Vinil-klorid 0,001 0,5

Klórfenolok

Monoklórfenolok 0,01 5

Diklórfenolok 0,01 1

Triklórfenolok 0,01 1

Tetraklórfenol TeCP 0,01 1

Pentaklórfenol 0,01 0,5

Összes klórfenol 0,05 6

Poliklórozott bifenilek (PCB)

PCB 
7 PCB összesen 
(28,52,101,118,138,153,180)

0,0005 0,001

F13.3. táblázat: Halogéntartalmú szerves vegyületek háttér koncentrációi és szennyezettségi határér-
tékei felszín alatti vizekben
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Szerves vegyület csoport
Háttér koncentráció, Szennyezettségi

DDT/DDD/DDE n. d. 0,001

Összes Aldrin, Klórdán, Dieldrin, Edrin n. d. 0,03

Összes HCH (1) n. d. 0,1

Triazinok n. d. 0,1

Foszforsavészterek n. d. 0,1

Fenoxi karbonsav származékok n. d. 0,1

Karbamátok n. d. 0,1

n. d. 0,5

Egyéb vegyületek

Metanol 200 1000

Izopropil-alkohol 200 1000

Glikolok 200 1000

Piridin 0,5 0,75

Tetrahidro-furán 0,5 1

Tetrahidro-tiofén 0,5 1

pH

pH>7 9,0

pH<7 6,5

határértékei, valamint a pH felszín alatti vizekben; n. d.: nem mutatható ki
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AA
µg/L

MAC
µg/L

AA
µg/L

MAC
µg/L

Alaklór 0,3 0,7 Higany és vegyületei 0,05 0,07

Antracén 0,1 0,4 Naftalin 2,4 n. a.

Atrazin 0,6 2,0 Nikkel és vegyületei 20 n. a.

Benzol 10 50 Nonilfenol 0,3 2,0

Brómozott difeniléter 0,0005 n. a.
Oktilfenol 4-(1,1',3,3'-tetrametil-
butil)-fenol 

0,1 n. a.

Kadmium és vegyületei 
0,08–0,25 0,45–1,5 Pentaklór-benzol 0,007 n. a.

Klóralkánok, C10–13(4) 0,4 1,4 Pentaklór-fenol 0,4 1

Klórfenvinfosz 0,1 0,3 Benzo(a)pirén 0,05 0,1

Klórpirifosz 
(etilklórpirifosz) 

0,03 0,1 Benzo(b)fluorantén Össz. 
0,03

1,2-diklór-etán 10 n.a. Benzo(k)fluorantrén

Diklór-metán 20 n.a. Benzo(g,h,i)perilén
0,002 n. a..

Di(2-etilhexil)ftalát (DEHP) 1,3 n.a. Indeno(1,2,3-cd)pirén

Diuron 0,2 1,8 Simazin 1 4

Endoszulfán 0,005 0,01 Tributil-ón vegyületek 0,0002 0,00015

Fluoantén 0,1 1 Triklór-etilén 10 n. a.

Hexaklór-benzol 0,01 0,05 Triklór-benzolok 0,4 n. a.

Hexaklór-butadién 0,1 0,6 Triklór-metán (kloroform) 2,5 n. a.

Hexaklór-ciklohexán 0,02 0,04 Trifluralin 0,03 n. a.

Izoproturon 0,3 1,0 Ólom és vegyületei 7,2 n. a.

F13.5. táblázat: A szárazföldi felszíni vizekben az vonatkozó éves átlagértékek 
; n. a.: nincs adat
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Megnevezés
1. Balaton 2. Egyéb védett

területek
3. Általános

pH 6,5–8,5 6,5–9 6–9,5

Határérték mg/L

Dikromátos oxigénfogyasztás, KOIk 50 100 150

Biokémiai oxigénigény, BOI5 15 30 50

Összes nitrogén, Nösszes 20 35 55

Összes foszfor, Pösszes 0,7 5 10

anyag 35 50 200

Összes vas 10 10 20

Összes mangán 2 2 5

Szulfidok 0,01 0,01 2

Aktív klór 2 2 2

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 2 5 10

Ammónia-ammónium-nitrogén 2 10 20

Fluoridok 2 2 20

Fenolindex 0,1 0,1 3

Coliform szám (i = individuum = egyed) 10 i/mL 10 i/mL 10 i/mL

Összes arzén 0,1 0,1 0,5

Összes bárium 0,3 0,3 0,5

Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 0,2

Összes cianid 2 2 10

Összes ezüst 0,01 0,01 0,1

Összes higany 0,001 0,001 0,01

Összes cink 1 1 5

Összes kadmium 0,005 0,005 0,05

Összes kobalt 1 1 1

Króm VI 0,1 0,1 0,5

Összes króm 0,2 0,2 1

Összes ólom 0,05 0,05 0,2

Összes ón 0,3 0,3 0,5

Összes réz 0,5 0,5 2

Összes nikkel 0,5 0,5 1

Molibdén 0,1 0,1 0,3

A határértéket a hatóság a befogadó érzékenysége 
alapján állapítja meg.

F13.6. táblázat: A szennyvizek
területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek
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Szervetlen alkotók
Háttér koncentráció 

talajra, mg/kg

Szennyezettségi ha-
tárérték földtani kö-

zegre, mg/kg

Króm összes 30 75

Króm VI. n. d. 1

Kobalt 15 30

Nikkel 25 40

Réz 30 75

Cink 100 200

Arzén 10 15

Szelén 0,8 1

Molibdén 3 7

Kadmium 0,5 1

Ón 5 30

Bárium 150 250

Higany 0,15 0,5

Ólom 25 100

Ezüst 0,3 2

Cianid, 4,5 pH 0,2 2

Cianid összes 2 20

Tiocianátok n. d. 1

F14.1. táblázat: Fémek, félfémek és néhány szervetlen alkotó talajra vonatkozó háttér koncentrációi  
és szennyezettségi határértékei földtani közegre; n. d.: nem mutatható ki
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Szerves vegyületek
Háttér koncentráció 

talajra, mg/kg

Szennyezettségi ha-
tárérték

földtani közegre, 
mg/kg

Szénhidrogének

Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40 50 100

Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Benzol 0,1 0,2

Toluol 0,05 0,5

Etil-benzol 0,05 0,5

Xilolok 0,05 0,5

Egyéb alkilbenzolok össz. 0,05 0,5

Fenolok

Fenol 0,05 1

Krezol 0,05 0,5

Pirokatekol 0,05 0,5

Rezorcin 0,05 0,5

Összes fenol 0,1 1

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) 0,5 1

Összes halogénezett aromás szénhidrogén 0,01 1

Összes halogénezett alifás szénhidrogén 0,001 0,1

Vinil-klorid n. d. 0,05

Összes klórfenol 0,003 0,1

F14.2. táblázat: Néhány szerves vegyület talajra vonatkozó háttér koncentrációja és szennyezettségi 
határértékei földtani közegre; n. d.: nem mutatható ki
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Szerves vegyületek
Háttér koncentráció 

talajra, mg/kg

Szennyezettségi határér-
ték földtani közegre, 

mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB)

7 PCB összesen (28,52,101,118,138,153,180) 0,02 0,1

Poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-
furánok (ng/kg TEQ-ban)

0,5 5

DDT/DDD/DDE n. d. 0,1

Összes drin n. d. 0,1

Összes HCH n. d. 0,01

Triazinok n. d. 0,1

Foszforsavészterek n. d. 0,1

Fenoxi karbonsav származékok n. d. 0,1

Karbamátok n. d. 0,1

Piridin 0,01 0,1

Tetrahidro-furán 0,1 0,5

Tetrahidro-tiofén 0,1 0,5

F14.3. táblázat: Poliklórozott bifenilek, poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok és növény-
talajra vonatkozó háttér koncentrációi és szennyezettségi határértékei földtani közegre

n. d.: nem mutatható ki
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anyag

Egyéves
határérték

g/m3

Veszélyességi
fokozat

Ózon 120 I

Kén-dioxid 50 III

Nitrogén-dioxid 40 II

Szén-monoxid 3000 II

Szálló por [PM10] 40 III

Ólom 0,3 I

Higany és szervetlen vegyületei 1 I

Benzol 5 I

Arzén 0,01 I

Kadmium 0,005 I

Nikkel 0,025 I

3,4-Benz(a)pirén 0,00012 I

Króm 0,05 I

Berillium 0,05 I

1,3-Butadién 2,25 I

Dioxinok és furánok 1·10–6 pg/m3 I

Teraklór-etilén 60 I

Triklór-etilén 23 I

Vinil-klorid 5 I

Azbeszt 1000 rost/m3 I

, valamint 

Átlagolási Tájékoztatási
küszöbérték, g/m3

Riasztási
küszöbérték, g/m3

Kén-dioxid 1 400
500 vagy

72 órán túl>400

Nitrogén-dioxid 1 350
400 vagy

72 órán túl>350

Szén-monoxid 1 20 000
30000 vagy

72 órán túl>20000

Szálló por (PM10) 24 75
100 vagy

72 órán túl>180

Ózon 1 180 240

k-
ra. A kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid adatok é-
sekre vonatkoznak, míg a szálló
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16.2. Fogalomtár

Abszorbancia (A):

I

I
A 0lg

,

ahol I0 a megvilágító és I az áteresztett fény intenzitása. Az abszorbancia egyenesen arányos a 
fényút hosszával és a mért elem mintabeli koncentrációjával.

LcA ,

ahol az arányossági tényezö, c a mért elem mintabeli koncentrációja, és L a fényút hossza a 
vizsgálandó közegben.

Abszorbciós spektrum: az abszorbancia változása a hullámhossz függvényében.

Atomabszorpciós spektrometria (AAS): elemanalitikai módszer. A meghatározandó kémiai 
I0 intenzitású megvilágító fény az 

(lg(I0/I)) a meghatározandó 
kémiai elem mintabeli koncentrációjának lineáris függvénye, így hitelesítés után a hígított 
vizsgálandó mintára mért abszorbancia alapján a koncentráció számítható. A minta atomizálá-
sát kémiai lángokkal valósítják meg a lángba porlasztott aeroszolból (láng-atomabszorpció), 

atomabszorpció).

Atomemissziós spektrometria (AES): elemanalitikai módszer. A gerjesztett atomok által 
spontán kibocsátott fény intenzitását mérik p-
vonalon. Az intenzitás és a koncentráció összefüggését kísérleti úton megállapítják, és annak 
alapján következtetnek a mintabeli elemkoncentrációra.

Atomfluoreszcens spektrometria (AFS): elemanalitikai módszer. Az atomizált mintát a 
hullámhosszúságú fénnyel gerjesztik, és a gerjesztett állapot 

z-
tetnek az elemkoncentrációra. Az atomfluoreszcencia során lehetséges energiaátmenetek a 

-Stokes
fluoreszcencia.

Atomspektroszkópia módszerek: a környezeti analitikában alkalmazott analitikai kémiai 
á-

rozására irányulnak. Ezen vizsgálati módszerek esetében az elektromágneses sugárzás ultra-
ibolya és látható vagy röntgen hullámhossztartományában hoznak létre emissziós vagy ab-

energiaállapotát.

Auger-hatás: ha egy anyagot nagy energiájú fotonokkal sugároznak be, akkor elektronkilé-
n

betöltetlen nívó marad (vakancia),
-héj vagy L-héj) át i-

kus röntgenfoton még az atomon belül fotoeffektust hozhat létre. Így végeredményben az 
atomot nem foton, hanem elektron hagyja el. Az Auger-
nem mutatható ki, mivel ez az atom be -hatás 
újabb ionizációt hozhat létre, tehát többszörös ionizáció lép fel. Nagyobb rendszámú elemek-
nél az újabb vakancia újabb Auger-elektron kilépését eredményezheti, így ún. Auger-kaszkád 
játszódhat le, amelynek következménye sokszoros ionizáció.
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i-
é-

szülékekkel és számítógéppel van összekapcsolva.

: ismert koncentrációban hozzáadunk valamennyi vizsgált oldathoz (vak, 
, amely a vizsgá-

landó mintában nincs kimutatható mennyiségben. Ez esetben a kalibrációs egyenes fü e-
z-
n-

znie, a mód-
szerrel jól meghatározható kell legyen, nem zavarhatja a másik elem meghatározását, nem 
léphet vele kémiai reakcióba.

Biomagnifikáció: a
ban jelen

Cherny-Turner monokromátor: a t-
(kollimátor) 

a vetít, majd az optikai rács által eltérített 
k-

adott hullámhossztartományon be
Szekvens 

Deformációs rezgések: özötti szög változik meg, vagy 
az egész atomcsoport mozdul el a molekula többi részéhez viszonyítva anélkül, hogy az ato-
mok helyzete a csoporton belül megváltozna.

Detektor: á-
val arányos válaszjelet ad.

Deutériumlámpás háttérkorrekció: AAS-nál alkalmazott háttérkorrekciós módszer. Az 
e-

nés a folytonos háttérnek tulajdonítható. Míg ugyanis a vájt
színképvonalainak az intenzitását mind az atomok elnyelése, mind a folytonos háttér csökken-

Diffúz források: nem lehet azonosítani a kibocsátási pontokat.

Direkt fluoreszcencia n-
dulási energiaszintjével. A gerjesztett állapotból az elektron magasabb energiaszintre jut visz-

foton energiája kisebb, 
hullámhossza pedig nagyobb lesz.

Doppler-kiszélesedés: . A
mozgó fényforrás által emittált fotonok hullámhossza megváltozik a fényforrás sebességével 
arányosan, ha a fényforrás a detektor irányában, illetve

-
kiszélesedés a következ

M

TR

cD

22 0

,
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ahol 0 az emissziós vagy abszorpciós színképvonal hullámhossza, c a fénysebesség (3×108

ms-1), R az univerzális gázállandó (8,314 JK-1mol-1), T M a relatív atomtömeg.

Egyszeri mintavétel:
állandó vizsgálandó anyag esetén (pl. mélyfúrású kút vize).

Elektrotermikus elpárologtatás – ICP csatolás (ETV-ICP csatolás): grafitcsónakban elhe-
lyezett vizsgálandó minta elek t-
rotermikus kemencében végzik. Az így keletkez
keresztül vezetik a plazmába a kondenzáció megakadályozására (direkt technika). Az indirekt 
eljárásoknál vi aero-

a a cél, amelyet 
keverésével valósítanak meg.

Elemanalitikai módszer: a kémiai elemek mintabeli koncentrációjának meghatározására 
alkalmas analitikai kémiai módszer.

Energiadiszperzív röntgenfluoreszcens (EDXRF) spektrometria: a fluoreszcens röntgen-

energiájával arányos töltésimpulzusok (elektron-lyuk párok) keletkeznek, amelyeket speciális 

rum több 
elem karakterisztikus vonalát tartalmazza (multielemes módszer). Az EDXRF technikában 

fotonok mérése, így az EDXRF szimultán 
multielemes technika.

Etilálás: az etilálás Hg-, Pb-, Sn- és Se-formák illékonnyá tételére szolgáló eljárás, amely 
NaBEt4-

C-kal nagyobb kell, hogy legyen, 
mint az extrahálószer forráspontja. A nukleofil szubsztituensnek különböznie kell az elem-

.

Extrakciós interfész: a plazmában keletkez ionok extrakcióját és a tömeganalizátorba való 
juttatását biztosító eszköz. Az interfész két koaxiális kónuszból áll, melyek anyaga általában 

mintázó kónusz, ennek a kúpszöge nagyobb és a 
–

kónusz kisebb kúpszöggel rendelkezik, –0,8 mm. Az inter-

közti térrészben a nyomást rotációs szivattyúval csökentik kb. 250 Pa értékre. 

Érzékenyített fluoreszcencia: amikor is a gerjesztett atomok átadják az energiájukat részben, 
vagy teljes egészében egy másik elem atomjainak. Ez a második elem bocsátja ki a fluoresz-
cens fényt, miközben a gerjesztett elektronja visszatér az alapállapotba vagy egy másik ala-
csonyabb energiaszintre. Például ha Hg és Tl atomokat tartalmazó gázt a Hg 253,7 nm-es su-

Érzékenység (sensitivity): a meredeksége. Más-
képpen megfogalmazva az érzékenység az analitikai válaszjel koncentráció szerinti deriváltja. 

S = dx/dc,

ahol x az analitikai jel és c a koncentráció. 



16.2. Fogalomtár 247

© www.tankonyvtar.hu

: a isz-
.

vagy V. csoportbeli elemek olyan atomsugárral, hogy helyettesíteni tudják az egyes szilícium, 
vagy germánium atomokat. Ha például foszfort visznek be a tiszta félv
a keletkez anyag tartalmaz egy plusz elektront (mert a foszfornak öt, a szilíciumnak pedig 

-
egy elektronhiánnyal rendelkezik (lyukak), és p-
mintha az elektronhiányos részhez, a lyukhoz pozítív töltés tartozna, és ezek vándorlása az 

ely megengedi, hogy az elekt-
romos áram egy bizonyos irányban haladjon, de ellentétes irányban ne. Ha egy n-típusú és 
egy p- , és az n-típusúra kötik a negatív pólust, a p-típusúra a 
pozitívat, akkor tud áramlani az elektromos áram, mert az elektronok áramlanak a pozitív pó-
lus felé, és a lyukak a negatív pólus felé. Ha viszont az n-típusúra kötik a pozitív pólust, a p-
típusúra a negatívat, akkor az elektronok és a lyukak ellentétes irányba áramolnak, és nem 
lesz elektromos vezetés. 

Fluoreszcencia: atomok vagy molekulák elektromágneses 
és a gerjesztési energiát fotonok formájában kisugározzák.

Fluoreszcenciás spektrum: a kisugárzott fény intenzitását ábrázolja a fluoreszcenciás tarto-
mány hullámhosszának függvényében egy adott gerjesztési hullámhossznál. Tehát itt a ger-
jesztési fény hullámhossza állandó, a kibocsátott fény hullámhossza változik.

Fluoreszcenciás tartomány: az a hullámhossztartomány, amelyet a relaxációkor kibocsátott 
fény hullámhosszértékei adnak. A fluoreszcenciás tartomány hullámhossza általában na-
gyobb, mint a gerjesztésié.

Folyadék-folyadék extrakció (LLE): a ó-

során a mintaoldatot összerázzák egy a mi elyben a 
meghatározandó komponens oldhatósága nagyobb. A meghatározandó vegyület így a másik 
oldószerben dúsul. Az egyensúly beállta után a mintát tartalmazó fázist elkülönítik. Általában 
két vagy három, friss oldószerrel végzett ismételt extrakcióra van szükség a kvantitatív visz-
szanyeréshez. Az extraktumokat egyesítik, majd általában betöményítik.

Fordított fázisú kromatográfia (RP-HPLC): az állófázisnak apoláris jelleget biztosítanak a 
ano, stb. csoportok. Ilyen pl. a klórszilánnal módosított 

szilikagél, alumínium-oxid és zirkónium-oxid. Mivel a fordított fázisú folyadékkromatográfi-
ában egy kevésbé poláros állófázis és egy polárosabb mozgófázis á-
zishoz kevésbé kö p-
csolódó apoláros anyagok hátramaradnak Mivel a szilikagél amfoter vegyület, a mérési tarto-
mány szilika oszlop esetén: 2<pH<8. 

A mozgófázissal szemben támasztott követelmény, hogy poláris, kis viszkozitású, kevésbé 
toxikus, és nem túl illékony legyen, 200 nm fölött elhanyagolható elnyeléssel rendelkezzen az 
UV-tartományban. A legpolárisabb oldószer a víz, r-
rendben a metanol, acetonitril, etanol, izopropanol, tetrahidrofurán és a dioxán. A mozgófázis
legtöbbször víz és valamilyen poláros szerves oldószer. Disszociáló/protonálódó mintakom-
ponensekre puffert (acetát, foszfát, TRIS, citrát stb.) alkalmaznak 10–100 mmol/L koncentrá-
ciótartományban, hogy a közeg pH-ját pufferrel állandó értéken tartsák. 
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Forrás: mindazon fizikai vagy kémiai folyamatok, amelyek egy anyag koncentrációjának a 
növekedéséhez vezetnek.

Fotodióda detektorok: a - -rétegb áll. A 
2 réteggel. Az elektromos áram fordítva 

van rákapcsolva (a p-réteg a negatív pólus), hogy ne folyjon áram. A diffúz p-tartományok 
határozzák meg a csatlakozást és az optikailag aktív felületet. Egy fotonnak el kell érnie az 
aktív felületet, ahhoz hogy elektronok áramoljanak n-
hatásba lépnek a diódával, az elektronokat át
mint töltéshordozók. Így a keletkez áram z-
köz csak a látható és a közeli infravörös sugárzást detektálja.

Fotoemissziós cs d
fotokatód-fotoanód kombinációból áll evakuált burk
sugárzásérzékeny katódot félhenger formájában, fényérzékeny réteggel, általában alkálifém-
mel bevonva. Az anódhuzal a henger tengelye mentén helyezkedik el, vagy szögletes huzal, 
amely körbe veszi a katódot. Mikor a sugárzás beérkezik a fotokatódra, fotoelektronok lépnek 
ki, és elindulnak az anód felé a katódhoz képest 90 V-os potenciálkülönbség miatt, elektro-

r-
zás intenzitásával.

Fotoelektron-sokszorozó: detektor, mely a fotokatódra 

dinódhoz. Az említett elektród speciális 
bevonattal van ellátva (BeO, GaP vagy CsSb), mely számos elektront bocsát ki, ha nagy ener-
giájú elektron ütközik a felületéb

re magasabb potenciálú 
dinódák sorozatán, míg végül az elektronok eljutnak az anódra. A keletkez áram további 

Gázkromatográfia (GC): elválasztástechnikai módszer, melynek során a hasonló tulajdon-
injektor segítségével gázáramba, a mozgófázisba juttatják. 

t-
haladva komponenseire válik szét, melyek a detektorba jutva koncentrációjukkal arányos ana-
litikai jelet eredményeznek. A detektorban mért válaszjel alapján a koncentrácók meghatáro-
zásra kerülnek. 

Gázkromatográfiás oszlop: általában 0,5– ely
lehet töltetes vagy töltet nélküli. 

Gerjesztési spektrum: a fluoreszcencia maximumhoz tartozó emittált fény intenzitását ábrá-
zolja a gerjesztési tartomány hullámhosszának függvényében.

Gerjesztési tartomány: az a hullámhossztartomány, amelyhez tartozó elektromágneses su-
gárzással gerjesztve a molekulát, fluoreszcencia következik be. A gerjesztési tartomány álta-
lában az ultraibolya tartományba esik.

Gradiens elúció: a mozgófázis összetételének a készülék a

oldószerelegyet (pl. víz, metanol vagy acetonitril hozzáadásával).
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Grafitkemence: a grafitkemencés AAS- -
5–1 furattal ellátott grafitcsö-

vet tartalmaz. A n
meg. A kis nyíláson az automata mintaváltó kapillárisával juttatják be a néhány mikroliter 
folyadékmintát, vagy kis csónakban helyezik el a szilárd mintát, melyet oldalról tolnak be a 

k-
letprogram szerint. Az analízis részfolyamatai – szárítás, hamvasztás, atomizáció, tisztítás –

játszódnak le a kemencében. Az atomizáció 
során keletkez átvilágítják a rezonáns színképvonalá
hullámhosszúságú fénnyel. Erre a célra üregkatódlámpákat vagy lézerdiódákat alkalmaznak.

a mért abszorbanciából meg-
határozható a kérdéses elem koncentrációja.

Hidridképzés: a meghatározandó kémiai elemet stabil, illékony, kovalens hidridekké alakít-
ják, melyhez a minta savanyított oldatát nátrium-borohidriddel reagáltatják. A keletkez
hidridek gáz-folyadék szeparátorba, majd onnan argongáz öblítéssel közvetlenül a lángba 
vagy plazmába juttathatók az As, Sb, Se, Te, Sn, Bi, Pb,és Ge, ame-
lyek az alábbi reakció során felszabaduló hidrogénnel képeznek szob stabil 
hidrideket:

NaBH4 + 3H2O + HCl = H3BO3 + NaCl + 8H.

A hidridképzési technika alkalmazásával a mintabevitel közel 100%-os hatásfokkal jelle-
, és javulnak a 

jel/háttér arányok. Ezek végül a kimutatási határ mintegy ezerszeres javulását eredményezik.
elem-

formák pl. As(111), illetve As(V) esetén.

Hiteles anyagminta: bizonylattal ellátott anyagminta. A hiteles anyagminták általában téte-
nemzetközi kör-

elemzési adatai alapján határozzák meg, adott mérési bizonytalansági határokon belül.

Hullámhosszdiszperzív XRF spektrométer (WDXRF): a röntgensugárzás hullámtermésze-
tét használja ki, egy adott rácsállandójú (d) kristályt használva egy bizonyos hullámhosszúsá-

s lép-
é-

sére. A forgatható analizátorkristály a diffrakciós kör középpontjában helyezkedik el. A de-
tektor a goniométer karjához rögzítve a diffrakciós körön mozog. A spektrum felvételéhez 
végig kell pásztázni a tartományt a goniométerre szerelt analizátorkristállyal. 
Analizátorkristályként a természetes kristályok közül (0,14<d<1,32 nm) általában lítium-
fluoridot, pentaeritritolt, ammónium-dihidrogén foszfátot és kálium-hidrogén-ftalátot hasz-

nagyon hatásosan al-
kalmazhatók a kis rendszámú kémiai elemek vizsgálatára (bórtól magnéziumig).

keveréke.

Indirekt porlasztás: a porlasztóhoz ködkamra
cseppek (d>5 m) kicsapódnak,

Induktív csatolású plazma sugárforrás (ICP): e-
lyekben argont áramoltatnak. A kvarc csövet egy 2–3 menetes, indukciós 
tekercs veszi körül, amely a nagyfrekvenciás (RF) 
ame - és plazmagázként is említenek, általában 10 L/perc térfogat-
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áram mellett biztosítja, hogy a mintegy 10 -örvényáram 
A köz-

5–1,0 L/perc 
plazma alakul ki, 

amely megkönnyíti az aeroszol plazmába juttatását. A plazma analitikai célra használt térele-
0–6500 K.

Infravörös spektroszkópia: (IR, 2,5– 4 000–400 cm-1) a molekulák rezgéseinek inf-
ravörös sugárzássa
állapot gerjesztése általában sokféle forgási állapot gerjesztésével is együtt jár. Így a színkép-

at 
észlelünk. Ez a rezgési-forgási (vibrációs-rotációs) spektrum.

Ioncsere kromatográfia: ionos vegyületek szétválasztására alkalmas. Az állófázis anion-

anion- vagy ka
(pl. szulfonát-
(pl. karboxil, amin csoportok). A mérési tartomány a szilika alapú oszlopokra: 4<pH<7.

A mozgófázis sók vizes oldatának és szerves oldószernek az elegye.

Ionkizárásos folyadékkromatográfia: a sztirol-DVB polimer állófázis szemcséinek felületé-
re felvitt (nega taszítja a minta – állandó negatív töltéssel ren-
delkez – elektrolitjait, pl. a szervetlen nitrátionokat. Így a szervetlen anionok kis retenciós 

szénatomszámuk és protonáltságuk függvényében behatolnak a részecskék pórusaiba, és az 
oszlopon szétválnak. A mozgófázis 0,01–0,001 mol/L-es H2SO4.

Ionkromatográfia: az ionkromatográfiánál használt állófázis megegyezik az ioncsere kroma-
tográfiánál alkalmazottal. Az állófázis anion-
vagy polimer (Sztirol + DVB) vázon. A mozgófázis -

használata miatt szükség van egy olyan egységre, amely az eluens elektrolit anionjait és kati-

ionos vagy ionizálható vegyületek (pl. szerves savak) vissza-
tartás alkil-
ammóniumsók alkil-szulfonátok) tartalmazó 
mozgófázissal, fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás oszlopon. 

-
vegyület hidrofób ionja, és ioncsere játszódik le elválasztandó komponenssel, amely így meg-
oszlik az állófázis és az eluens között. Az elválasztást befolyásoló tén

t-
kom-

ponens visszatartása annál nagyobb, minél nagyobb az

Izobár interferencia: az ICP MS-nél tapasztalható zavaró hatás, amikor a meghatározandó 
elem egyik stabil izotópjának a tömegszáma megegyezik a zavaró kémiai elem valamely sta-
bil izotópjának a tömegszámával. Ez általában a páros rendszámú kémiai elemeket érinti, a 
páratlan rendszámú elemek esetén csak öt ilyen eset van. 
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Izokratikus elválasztás: mozgófázist használunk a HPLC megha-
tározásnál.

Kalibráló egyenes: r-
talmazó kalibráló sor mintáira kapott analitikai válaszjel a koncentráció függvényében ábrá-

szióval számítják ki, általában a legkisebb négyzetek módsze-
rének alkalmazásával. A jó linearitású módszere z a vak) álta-

Linearitás hiányában több standard 
alkalmazására van szükség.

Kémiai láng: e tkez magas h
y-

máshoz viszonyított arányuktól. Az acetilén (C2H2)- z
C2H2-dinitrogén-oxid (N2

i-
kailag hasznosítható tartomány.

Kémiai szennyezés: valamely kémiai vegyület környezetbe juttatása. Ez a vegyület lehet 
mesterséges és természetes. A természetes vegyületek esetén a problémát az okozza, hogy a 
koncentráció a természetes szintet meghaladja.

Kémiai zavaró hatások: láng-atomabszorpciónál a nehezen párolgó vegyületek
következtében a szabad atomok koncentrációja, és így az analitikai jel is lecsökken. A legfon-
tosabb a jelen , például Ca2+ meghatározásakor foszfátion jelenlétében 

3(PO4)2 k koncentrációja és az anali-
ti

- zabad atomok más atomokkal új molekulákat ké-
peznek, pl. a Ca meghatározását az alumínium zavarja kalcium-
végül kémiai zavaró hatás, amikor a könnyen ionizálódó elemek megváltoztatják az ionizációs 
egyensúlyt, pl. a könnyen ionizálódó bárium analitikai görbéje elhajlik a szabad atomok szá-
mának csökkenése miatt. A grafikemencében á-
rozandó -
ciós lépés során. lható, ezért kerülni kell a
sósav oldószer használatát, a jelen
A m az adott elemek 
atomizációját.

onok által okozott zavarások: ICP-MS technikánál a dup-

elemek esetén kell számolni a tömegszámuk felénél. Argon ICP-ben azoknak a kémiai ele-

i-
földfémek, a ritkaföldfémek, a tórium és az urán.

Kimutatási határ: egy alkotó azon koncentrációja, amelyhez tartozó analitikai válaszjel érté-
ke megegyezik a vakminta közepes válaszjelének és a vakminta válaszjel háromszoros tapasz-
talati szórásának összegével. Ez a megfogalmazás arra az esetre vonatkozik, ha nem haszná-
lunk vakérték-korrekciót a kalibráció
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Koncentrikus porlasztó: a s-
s-

séggel áramló gáz (többnyire argon) szívóhatást sban lé
és azt apró cseppekre bontja.

Ködkamra: a d-
kamrában leválnak, a-
ladnak 

a Scott- gyaránt le-
,

yásolja.

Kromatogram:
ábrázolva megkapjuk a kromatogramot.

Kromatográfia fizikai elválasztási módszer, melyben az elválasztandó komponensek meg-
oszlanak két fázis között, melyek közül az egyik az állófázis, a másik pedig a mozgófázis, 
amely egy meghatározott irányba áramlik. A kromatográfia a hasonló fizikai-kémiai tulajdon-
ságú vegyületek elkülönítésére és mennyiségük meghatározására szolgál.

Kuderna-Danish elpárologtató: nem illékony komponenseket tartalmazó oldatok/extrak-
tumok töményítésére kifejlesztett speciális bepárló eszköz. Egy 500 mL-es mintatartó lombik 
végeihez csiszolattal illesztenek egy Snyder-oszlopot, valamint egy 10 mL-es csövet, amely-
ben a betöményített minta 0–300 mL) 

–20 ºC-
részben m

beöblíti az esetleg a mintatartó falára tapadt komponenseket, a minta így veszteség nélkül 
szer másik részét a Snyder- z-

–20 perc alatt 1–3 mL-re töményíti a 
mintát. Nagy hátránya, hogy az oldószer túlhevülések miatt mintaveszteség léphet fel.

Kvadrupol analizátor: az ionpályák stabilitását használja fel az ionok m/z alapon tö
elválasztására. A kvadrupol analizátor négy, párhuzamos, szimmetrikusan elrendezett kör 

két-két
pontenciálú, az egymás mellettiek ellentétes polaritásúak, a két pár között egyrészt egyen-
(DC) (AC) hoznak létre. Egyenfeszültség 
esetén a pozitív ionok a negatívabb fesz r-
giájú ionok hamarabb beleütköznének a rúdba, mint a nagyobb energiájúak. Azonban a 

az el-
juthat a detektorig. Az elektro n-

adott egyenfeszültség, váltakozó feszültségcsúcs és frekvencia esetén az ionok tömege meg-
határozott tartományba esik. Az instabil ionok az elektródok felé kilépnek az ionsugárból. A 
feszültség abszolút értékének változtatásával változtatható a stabilis pályákhoz tartozó tömeg, 

m.
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Lángfotometria: emissziós színképelemzési módszer, amelyet alkáli (és alkáliföld-) fémek 
rutinanalízisére alkalmaznak az ipari és klinikai gyakorlatban. Az alkálifémek analízisét álta-

–2000 C-
, butánt vagy acetilént, míg égést tápláló gázként általában 

alakítják a porlasztórendszer segítségével. d-
nek, majd 10–8 s után visszatérnek alapállapotba, vagy valamilyen kisebb energiájú szintre 
foton kisugárzása közben. Bizonyos koncentrációtartományban az emittált fény intenzitása 
egyenesen arányos az adott kémiai elem koncentrációjával a lángban, illetve a mintaoldatban
a Scheibe- o-

a-
mérik. A vizsgálha-

tó fémek kimutatási határa 0,001–1 mg/L koncentrációtartományba esik. Az elemzés általá-
ban 2–5%

esetén a gerjesztés után az elektronátmenet két lépésben történik 

különböznek a gerjesztés és a kisugárzás esetén, viszont a gerjesztés kiinduló energiaszintje 
megegyezik az emisszió végállapotával.

Linearitás: a egy adott koncenráció-tartományban, az ún. lineáris tar-

k elemzésével határozzá b
négyzetek módszerével számítják ki a regressziós egyenest a vizsgált alkotó koncentrációjá-
nak függvényében.

Lineáris kromatográfiás módszerek: az adagolt minta koncentrációja a szorpciós izoterma 
lineáris tartományában van, vagyis az oszlopra adagolt minta mennyisége kisebb, mint ami az 
adszorpciós izoterma meredekségének változását okozná.

Lézerabláció: s y-

amely a transzportgázzal -
abláció mint mintabeviteli módszer egyaránt alkalmazható az elemek átlagos koncentrációjá-

-nél) és mikroanalitikai felada-
tok megoldására (5–5 r-

Mágneses tömeganalizátor: ö-
zötti térben helyezkedik el. Az ionforrásból származó ionokat vákuumban létrehozott nagyfe-

szert. Az ionok en át jutnak térbe, eltérül-
nek, és a részecskék pályagörbéinek mérése alapján a részecskék tömege kiszámítható.

Mátrixillesztéses módszer: alkalmazásának célja, hogy a 
legnagyobb mértékben egyezzen a mintamátrixával. Ez jelenti az alkalmazott oldószer, sav 

a-
korlatilag ugyanaz a mátrix nagy tisztaságú fém bemérésével. Bonyolult vagy ismeretlen mát-
rix esetén nem lehetséges a tökéletes mátrixillesztés megvalósítása.
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Meghatározási határ: az a legkisebb koncentráció, amely még elfogadható helyességgel és 

á-
rozási határ megadásakor fel kell tüntetni az ehhez elfogadott helyességi és precizitási köve-
telményt is.

a mérési eredmények a precizitás azon fajtája, 

o-
smételt mérései során kapott eredmé-

nyek közelsége. 

Metastabilis állapot: b
kiválasztási szabály értelmében tiltott, és ezért a gerjesztett állapot viszonylag hosszú ideig
(10–2 s) fennáll. A metastabil szintek élettartama nagyságrendekkel nagyobb, mint a spontán 
fényemisszió gerjesztési szinteké. Metastabil állapotú nemesgáz atomok nagy 

indukálnak.

Méretkizárásos kromatográfia: méretkizár
molekulák szétválasztására alkalmas. Az állófázis és a szétválasztandó komponens között 
elhanyagolható a kölcsönhatás Az állófázis: 6–50 nm pó y polimer osz-

ö-
o-

e méretük szerint szeparálódnak. Egy bizonyos moláris 
i-

k.

Mérési eredmény:

Méréstartomány: az a koncentrációtartomány s-
mzé-

sével, a válaszjel meghatározásával kell megállapítani.

: jól fókuszált, kis energiájú mikrohullámú teret al-
i-

tt jó hatásfokkal apoláris vagy gyengén poláris oldószerekbe extrahál-
hat
vegyületek összetétele az extrakció során ne változzék meg, a szén-fém kötés érintetlen ma-
rad. Zárt 

al-
kalmas reagenst használunk (pl. tetrametil-ammónium-hidroxid). 

Mikrohullámú sugárzás: 300 MHz–3 GHz közötti tartományú elektromágneses sugárzás. 

Mikrohullámú sugárzással támogatott feltáró berendezések: két típusuk terjedt el, a zárt 
multimódusos rend

nél a lezárt feltáróbombákat forgótányérra (rotor) helyezik, és a 

h m-
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amely biztosítja a forgótányérra helyezett 6–12 bombába bemért anyagok azonos 
a-

oxidálóképessége (pl. 
ciók is bekövetkez-

- ö-
g-

zettel bíró rendszerek 240 oC-
oC- e

mint ítési lépés reprodukálhatósá-
-program a lépésszámból, a lépések e-

té e-
zés hátránya a kis automatizálhatósága. A nyitott fókuszált mikrohullámú sugárzással támoga-
tott feltáró

l-

a-
ni. Illékony v

Mintabeviteli mátrixeffektus -
során az aeroszol 

cseppmér
é-

terek változnak az oldat só- és savkoncentrációjával. Ezért rendkívül fontos, hogy a kalibráló 
és a vizsgálandó oldatoknál e koncentrációértékek azonosak legyenek.

Molekulaspektroszkópiai eljárások során a vizsgálandó molekula és az elektromágneses 
sugárzás közötti kölcsönhatást tanulmányozzuk a hullámhossz vagy a hullámszám függvé-
nyében. A molekula spektrometriában vizsgált színkép úgy keletkezik, hogy a molekula fo-
tont nyel el vagy bocsát ki, és eközben energiája megváltozik. Az atomspektrometriától elté-

en a molekulák energiája nemcsak az elektronátmenetek, hanem a forgási és rezgési átme-
netek révén is megváltozhat. Ezért a molekulák spektruma az atomokénál sokkal összetettebb.

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC): elválasztástechnikai módszer, mely-
or segítségével, 

a nagynyomású pumpával folyamatosan áramoltatott folyadékba, a mozgófázisba juttatják. A 
a-

ladva komponenseire szétválik, melyek a detektorba jutva koncentrációjukkal arányos analiti-
kai jelet eredményeznek. A detektorban mért válaszjel alapján a koncentrácók meghatározásra 
kerülnek.

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) oszlop:

nyomással töltik be szuszpenzió formájában az állófázist, melyet kis szemcsék alkotnak. Az 
állófáz fázisú, fordított fázisú, ioncserekromatográ-
fiás, ionkromatográfiás, ionkirárásos, méretkizárásos. Mérete szerint: preparatív, félprepara-
tív, analitikai, mikrofuratú.
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Nagynyomású feltáró: k t-
rogén (max. 14 MPa) biztosítja a mintát és a savkeveréket magába foglaló kvarc- vagy szén-
üveg edény lezárását. A feltárás 180–300 oC

1–3 óra.

mindazon fizikai vagy kémiai folyamatok, amelyek egy anyag koncentrációjának a 
csökkenését eredményezik.

Ömlesztéses feltárás: a szilárd mintát összekeverik a feltárószerrel és megömlesztik magas 
–1000 o

ely oldható híg savakban. A módszer hátránya, hogy a minta 
tömegéhez képest 5–10-szeres mennyiségben 
be a mintaoldatba, nagy lesz a minta sótartalma, és számolni kell a párolgási veszteségekkel is.

Önabszorpció: 

apo-
ta. A meghatározandó elem koncentrációjával növekszik az önabszorpció mértéke, emiatt a 
koncentráció tengely felé hajló intenzitás-koncentráció összefüggés lesz érvényes.

Periodikus mintavétel: r-
májában.

Pontforrások: könnyen azonosítható és lokalizálható források (pl. ipari szennyvíz, szenny-
víztisztító kifolyása).

Pontminta:

Pontosság: a módszer pontossága
értékének a közel
történhet.

Porlasztási hatásfok aeroszolként a plazmába juttatott folyadékmennyiség és a porlasztóba 
táplált folyadékmennyiség hányadosa.

Porlasztó: oldatminták lángba vagy plazmába juttatására szolgáló eszköz, amely az oldatok-

viszkozitása 
és felületi feszültsége), másrészt a porlasztórendszer tulajdonságai határozzák meg. A porlasz-

nak, mégpedig a tulajdonképpeni porlasztóból és az 
n-

böztetünk pneumatikus, ultrahangos és nagynyomású hidraulikus porlasztórendszereket. Ezek 

i-

Precizitás: a módszer precizitása a kölcsönösen független megismételt vizsgálatok eredmé-
nyei közötti egyezés mértéke, rendszerint a tapasztalati szórással kifejezve. Értéke általában 
függ a komponens koncentrációjától, ezért ezt a koncentrációfüggést meg kell határozni, és 
dokumentálni kell. A p e-
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Reprodukálhatóság: a mérési eredmények reprodukálhatósága i-
köz, 

(tr).

Rezonancia fluoreszcencia
a a fény nagy intenzitású, viszont nehézséget je-

lent, hogy a megvilágító sugárforrásból származó fotonok szóródás révén a fluoreszcens foto-
nokkal együtt a detektorba jutnak. 

: fényfelbontó egység. 
k-

torokból áll. Az említett elemeket egy ún. Rowland-körön kell elhelyezni, amelynek a sugara 
a homorú rács sugarának fele. Szimultán sz-
szon mér), vagyis a mérést gyorsabbá, bizonyos esetekben pontosabbá teszi. 

: r állítására alkalmas eszköz. A katód volfrámból készült izzó-
t-

ja az anód felé. Anódként nagy rendszámú, nehezen olvadó fémet (leginkább volfrámot, mo-
libdént vagy aran i-
álra (20–6

fémréteg van, pl. W, Ag, Mo, Cr. Az anódba becsapódó elektronok lelassulnak (innen ered a 
fékezési sugárzás elnevezése), kinetikus energiájuk sugárzási energiává alakul át. Hagyomá-

ony, vo-
10 mm. A szempontjából fon-

tos, hogy az anód közel legyen a kilépési ablakhoz, amely Erre a 
célra leggyakrabban berillium- vagy alumíniumlemezt alkalmaznak.

Röntgenfluoreszcencia: ha egy anyagot nagy energiájú fotonokkal, elektronokkal vagy pro-
tonokkal l-

(vakancia), amelyet egy 

két szint közti energiakülönbség karakterisztikus röntgenfoton formájában szabadul fel, 
röntgenfluoreszcenciáról beszélünk. 

Röntgenfluoreszcens elemanalízis: a
kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás energiájának vagy hullámhosszának 

mérésével a mintát alkotó elemek rendszámára következtethetünk. A röntgenspektrométerben 
detektált röntgenvonalak intenzitásadataiból kvantitatív analitikai információ adható. Mivel az 

o-
lyásolja a vonalak hullámhosszát az, hogy a meghatározandó kémiai elem milyen vegyület 
formájában van jelen. 

Schöniger-módszer: a mintát oxigénfelesleggel elégetik (dry ashing) a-
dugójához rögzített platinahálón helyezik el. A 

meghatároz t
o-
a

minta szervesanyag-tartal
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Smith-Hieftje háttérkorrekció: az AAS technikánál alkalmazott háttérkorrekciós módszer. 
Alkalmazása azon alapul, hogy a pulzáló üregkatódos sugárforrás esetén (5–200 mA) az 

k-

a háttérb

Sorozatminta:
átlagminta vételével.

Soxhlet extrakciónál az extrahálandó szilárd mintát porózus mintatartóba helyezik. A gömb-
lombikban lé
mintára. A meleg oldószer az anyag egy részét kioldja, és átmossa a gömblombikba. A fo-
lyamatos melegítés (8–48 óra) során ez folyamat a-
hált anyagok átkerülnek a gömblombikba.

Specifitás: azt a módszert, amely a meghatározandó alkotók egy csoportjára tökéletesen sze-
lektív, specifikusnak nevezzük. 

Standard addíciós módszer: m i-
ségben 
készítünk. Az így kapott addicionált oldatokat és a hígított mintaoldatot (0 ml standard oldat) 
azonos körülmények között megmérjük.

A hígított mintaoldat koncentrációja (c0):

co = c1(y-a)/[(y1-y)-(a1-a)],

ahol y az hígított mintaoldatra, y1 a standardoldattal addicionált oldatra mért jel, a, illetve a1 a
, és végül c1 a hozzáadott mintabeli koncentráció. A 

kalibrációs egyenes megszerk é-

n-
dard addíciós módszer csak akkor alkalmazható, ha lineáris összefüggés van a jel és a kon-
centráció között,
van a háttérkorrekcióra. Valamilyen jelen a ese-
tén alkalmazzák.

Statikus szorpció: a szilárd fázisú extrakció egyik fajtája, mikor a meghatározandó kompo-

szorbenst. A további analízishez a szilárd 
fázist ezután mossák valamilyen oldószerrel, hogy eltávolítsák az esetleg jelen x-
komponenseket. Végül eluciós oldószerrel szelektíven deszorbeálják a meghatározandó kom-
ponenst és oldatos meghatározást végeznek. A megkötött nyomelemek analízise történhet 
szilárdpróbásan is, pl. röntgenfluoreszcens és neutronaktivációs analízissel, vagy roncsolás 
után atomabszorpcióval, illetve atomemissziós módszerekkel.

S anyagok vagy energia ember által közvetlenül, vagy közvetve környezetbe 

Szilárd fázisú extrakció (SPE): a meghatározandó vegyületnek való 
elválasztására szolgáló eljárás. A folyadék vagy gáz halmazállapotú mintát érintkezésbe hoz-
zák egy szilárd szorbenssel, amelyen a meghatározandó vegyület szelektíven adszorbeálódik. 
A szorbenst egy kis oszlopban vagy tárcsában helyezik el. Az eljárás szükséges lépései: a 
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szorbens nedvesítése, kondicionálása, a minta felvitele a szorbensre, a szorbens mosása, majd 
a meghatározandó vegyület leoldása. A szorbens lehet normál fázisú, fordított fázisú, 

Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME): a meghatározandó vegyületnek valamilyen szor-
benssel, pl. polidimetil-sziloxánnal (PDMS) bevont kvarc mikroszál adszorpciója 
folyadék-

(deszopció) a meghatározandó vegyületet a szálról, és bejuttatni az elválasztásra és meghatá-
rozásra alkalmas berendezésbe. Ez gázkromatográfiás meghatározás esetén termikus deszorp-
cióval, HPLC elemzéshez pedig oldószeres leoldással történik.

Színképvonal-sorozat: a színképvonalak színképvonal-
Ugyanabba a színképvonal-sorozatba tartoznak azok a színképvonalak, amelyeknél az alsó 

vonalak a hullámhosszúság csökke-

Természetes kiszélesedés a gerjesztési szintek véges élettartamának következménye (10–8 s). 
A Heinsenberg-féle bizonytalansági elv felhasználásával számolva a természetes vonalszéles-
ség ( N) :

pq
N c

11
)2/( 2

0

,

ahol 0 az emissziós színképvonal hullámhossza, c a fénysebesség, q és p

szintek élettartama. Rezonáns vonalak esetén a p-t végtelennek tekintjük, tehát a vonalszéles-
séget csak a gerjesztési szint élettartama határozza meg. A természetes vonalfélérték-
szélesség mintegy

Termikusan támogatott fluoreszcencia
termikus gerjesztés is történik, így éri el az elektron energiája a kibocsátás kezdeti 
enegiaszintjét.

Térbeli átlagminta: 
pontban vett minták elegye. 

Tíz százalék völgy definíció: a tömeganalizátor
szét, ha a völgy a két csúcs között a csúcsmagasság 10%-ánál nem nagyobb.

Többatomos ionok által kiváltott zavarások: az ICP-MS technika alkalmazásánál a plaz-
ionok okozzák, amelyek a minta vizes oldatából, a plazmagáz-

ból és a ítéshez használt savakból származó atomok összekapcsolódásával kelet-
keznek. Közülük a legfontosabbak az oxidok, bár a meghatározandó elemek argonnal, nitro-
génnel, klórral és egyéb, a mintában jelen lemekkel való kombinálódását is figyelembe 
kell venni. 

Tömeganalizátor: a tömegspektrométer része, mely az ionnyaláb ionjait szétválasztja tö-
meg/töltés szerint. 

Tömeganalizátor felbontása (R): azt fejezi ki, hogy milyen tömegkülönbséggel tud szétvá-
lasztani két iont. 

ahol m az izotóp tömegszáma és a két izotóp tömegszámának különbsége.

,
m

m
R
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Tömegspektrometria: atomok és molek ionok relatív tö-
megének meghatározásán alapuló, nagy hatékonyságú szerkezetvizsgáló és analitikai mód-

(m/z) szerint, valamint a s
ionforrás a mintabeviteli egységgel, az extrakciós interfész, az analizátor, a detektor a rotációs 

nagy vákuum (10–3 - 10–4 Pa

Ultraibolya-látható: (UV-VIS, 200–800 nm) abszorpciós spektrometria a molekulák elekt-

ronátmenettel járó folyamatait észleli. A molekula elektronpályáinak gerjesztésére a látható 
(VIS) és ultraibolya (UV) színképtartományba tartozó elektromágneses sugárzás alkalmas. Az 
elektronállapot megváltoztatásával sokféle rezgési és forgási állapotváltozás is együtt jár. Így 
egy elektronátmenetnek meg á-
si vonal csatlakozik, ezért az elektronszínkép (pontosabban elektron-rezgési-forgási színkép) 

, e-
kulában etve a molekula szerkezetére lehet következtetni. A mért 

Üregkatódos lámpa: atomabszorpciós méréstechnikánál használt primer sugárforrás. Az 
üreges katódot abból a ké ítik, amelynek rezonáns 
színképvonalait hivatott kibocsátani. Az anód anyaga wolfrám. A katód és az anód egy kvarc-

csökkentett nyomású (100–200 Pa) ne-
mesgáz atmoszférában. A lámpa bekapcsolásakor 100–400 V feszültséget kapcsolnak az 
elektródokra, amely 2–30 mA áramot hoz létre részbeni ioni-
zációját eredményezi. A pozitív nemesgázionok a katódnak ütközve, abból fématomokat sza-
kítanak ki (katódporlás), o-
tonok keletkeznek, amelyek a kvarcablakon hagyja el a sugárforrást. A speciális fényforrás 
néhány ezred nanométer

TurboVap 500 mintabepárló: gyors, de kíméletes oldószer eltávolításra alkalmas. Beépített, 

alkalmaznak. A minta az edény alján koncentrálódik. A minta szárazra párlódását optikai 
szenzor akadá . Két mintahely van, maximum 500 mL 
mintatérfogattal.

Xe mikro-ív lámpa: az atomabszorpciós spektrometriához használt folytonos sugárforrás. A 
teljes spektrumtartományban mintegy százszor nagyobb fényintenzitással rendelkezik, mint a
hagyományos üregkatódlámpák. e-

,7 MPa, amely üzem közben a négyszeresére növekszik. A
sugárforrás

Vakérték: olyan mintára mért analitikai jel, amelynek összetétele lényegében megegyezik a 
mintával, de nem tartalmazza a meghatározandó kémiai elemet vagy vegyületet. 

Valódi érték: 
amely tökéletes méréssel lenne megkapható.

Vegyértékrezgés során az atomok a kémiai kötések mentén mozognak, az atomtávolságok 
periodikusan csökkennek, illetve növekednek.
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: azt jelenti, hogy a módszer precizitása és pontossága nem érzékeny a módszer 
k-

ra. A módszer gy vizsgálják, hogy szándékosan változtatásokat eszközölnek a 
módszer paramétereiben, és vizsgáljá á-

Zeeman-effektuson alapuló háttérkorrekció esetén mágneses térben helyezik el az üregka-
tódos sugárforrást (direkt Zeeman-technika) vagy az atomforrást (inverz Zeeman-technika). A 

, egy és 
két komponens hullámhossza változatlan, míg a + és - komponen-

, illetve csökkent. Egy forgó polarizátor beik-
tatásával elkülönítve mérhet . Ha a forgó polarizátor párhuzamos a 
mágneses tér irányával, akkor a komponens halad keresztül az atomforráson és a teljes el-
nyelést határozzák meg (atomabszorpció és háttér együttesen). Ha viszont a forgó polarizátor 

komponensek jutnak az atomforrásba és az 
eltolódott hullámhosszértékük miatt csak a háttérabszorbanciáról kapunk információt. Az 
AAS-nál alkalmazzák.
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szelektivitás, 16

159
217, 228

, 13
, 15

szerves anyagok roncsolása, 23
szerves vegyületek elektronátmenetei, 136
szerves vegyületek meghatározása, 188, 196, 212
szilárd fázisú extrakció (SPE), 35, 258
szilárd fázisú mikroextrakció (SPME), 40
szilárd minták közvetlen plazmába juttatása, 85
szilárd mintás módszer, 210
szilárd-folyadék fázisátmenetek, 45
színképvonalak kiszélesedése, 54
színképvonal-sorozat, 51
szinkronizált pásztázás, 104
szinkrotronsugárzás, 132
szisztematikus hibák, 28
szivattyús mintavétel, 218, 220
szorbens, 36
szuperkritikus fluid extrakció, 47

206
természetes kiszélesedés, 54
termikusan támogatott fluoreszcencia, 95
termosztát, 165, 169
toxikológia, 15
töltésátadás, 80
töltetes oszlop, 164
tömegabszorpciós együttható, 127, 129, 130
tömeganalizátor, 101
tömegspektrométer, 166
tömegspektrométer detektor, 156
tömegspektrometria, 99
Turbo Vap 500 mintabepárló, 35, 260
TXRF, 131, 133
ultrahangos porlasztó, 83
UV-VIS detektor, 153
UV-VIS spektroszkópia, 135, 223

230
üregkatódos lámpa, 60
ütközéses-sugárzásos plazmamodell, 80
Van Deemter összefüggés, 159
vastag minta, 127
vegyértékrezgés, 143

156
Xe mikro-ív lámpa, 61
zavaró hatások, 19, 68

17
Zeeman technika, 73
Zeenit 700, 69


