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1. BEVEZETÉS
1.1. A szennyeződés
A szennyeződés anyagok vagy energia ember által közvetlenül vagy közvetve környezetbe
juttatását jelenti. Káros hatásként veszélyezteti az emberek egészségét, árt az élő erőforrásoknak. Környezetünkben különböző szennyezőforrások léteznek. A szennyeződés magában foglalja pl. a zajt, amely fizikai szennyezés. A termikus szennyezés egyik esete, mikor a folyóba a természetes klimatikus állapotnak megfelelőtől eltérő hőmérsékletű vizet engedve befolyásoljuk a folyó élővilágát. A kémiai szennyezés valamely kémiai vegyület környezetbe
juttatása. Ez a vegyület lehet mesterséges és természetes. Mesterséges vegyület például a hűtőközegként alkalmazott fluor-triklórmetán (FREON 11), mely felelős az ózonburok károsodásáért a sztratoszférában. A természetes vegyületek esetén a problémát az okozza, hogy a
koncentrációjuk meghaladja a természetes szintet. Például a szén-dioxid-koncentráció növekedés felelős a globális felmelegedésért, a túlzott műtrágya-felhasználásból eredő
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 hatásának korlátozásához biztosítani kell, hogy azok koncentrációja egy előzetesen meghatározott
szint alatt legyen, az e célra meghatározott maximális koncentrációértékek minden anyagra
eltérőek.
A környezeti szennyezések fő forrásai a fosszilis energiahordozókat felhasználó erőművek, gázgyárak, az ércbányászat, kohászat, vegyipar, elektronikus ipar, az általános városi és
ipari források, a hulladéklerakók és égetőművek, valamint a közlekedés. A szennyező anyagok különös figyelmet érdemlő csoportját tartalmazza az elsőbbségi anyagok listája, melyet
az USA-ban, az Egyesült Királyságban és az EU-ban is rendeletben határoznak meg. Az elsőbbségi anyagok jelentős kockázatot jelentenek a vízi környezetre, illetve azon keresztül az
egyéb védett értékekre, környezeti elemekre. Harminchárom vegyületet, vagy vegyületcsoportot tartalmaz az EU vízpolitika területére vonatkozó elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes
anyagok listája, melyet az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelvében 1 határoztak meg és a 230/2010 Kormányrendelet is alkalmaz 2 (1.1. táblázat). Ezek között vannak
vegyszerek, növényi proteintermékek, fémek, poliaromás szénhidrogének (PAH), amelyek
elsősorban égési melléktermékek, és polibrómozott bifeniléterek, amelyeket lángmentesítésre
használnak. Bizonyos vegyületeknek az esetlegesen elsőbbségi anyagként, vagy elsőbbségi
veszélyes anyagként történő azonosítására irányuló felülvizsgálat folyamatban van. Ilyenek
pl. a bentazon, biszfenol-A, dikofol, etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA), szabad cianid,
glifozát, mekoprop (MCPP), pézsmaxilén, perfluoroktán-szulfonsav (PFOS), quinoxifen (5,7dikloro-4-(p-fluorofenoxi)kinolin). A tagállamok szükség esetén folyamatosan vizsgálják a
felszíni vízrendszerek üledékét és a biotát annak érdekében, hogy az ott felhalmozódó elsőbbségi anyagokra vonatkozóan elegendő adat álljon rendelkezésre a hosszú távú tendenciaelemzéshez. Ezen elsőbbségi anyagok közül néhányat elsőbbségi veszélyes anyagként határoztak
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
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 kibocsátások, a bevezetések és a veszteségek megszűntetése vagy fokozatos kiiktatása céljából. A természetes állapotban jelen lévő, vagy természetes folyamatokon keresztül képződő anyagok
vonatkozásában azonban ez nem lehetséges.
SorCAS szám
szám

Az elsőbbségi anyag neve

V.a.

(1) 15972–60–8 Alaklór

Az elsőbbségi anyag neve

(21) 7439–97–6

Higany és vegyületei

(22) 91–20–3

Naftalin
Nikkel és vegyületei

(2) 120–12–7

Antracén

(3) 1912–24–9

Atrazin

(23) 7440–02–0

(4) 71–43–2

Benzol

(24) 25154–52–3 Nonilfenol

(5)

n. a.

Brómozott difeniléter

X

SorCAS szám
szám

X

32534–81–9 Pentabróm-difeniléter

(6) 7440–43–9

Kadmium és vegyületei

(7) 85535–84–8 Klóralkánok, C 10–13

104–40–5
(25) 1806–26–4

4-nonilfenol

V.a.
X

X
X

Oktilfenol
4-(1,1',3,3'-tetrametil-butil)fenol

X

140–66–9

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

193–39–5

Indeno(1,2,3-cd)pirén

X

(15) 206–44–0

Fluoantén

(16) 118–74–1

Hexaklór-benzol

X

(17) 87–68–3

Hexaklór-butadién

X

(18) 608–73–1

Hexaklór-ciklohexán

X

X

(29) 122–34–9

Simazin

(30) n. a.

Tributil-ón vegyületek

36643–28–4 Tributil-ón-kation

X

(31) 12002–48–1 Triklór-benzolok

(19) 34123–59–6 Izoproturon

(32) 67–66–3

Triklór-metán (kloroform)

(20) 7439–92–1

(33) 1582–09–8

Trifluralin

Ólom és vegyületei

X

1.1. táblázat: Az EU vízpolitika területére vonatkozó elsőbbségi anyagok jegyzéke1
Jelölések: CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service);
V. a.: elsőbbségi veszélyes anyagként azonosítva; n. a.: nem alkalmazható

1.2. A kémiai analízis szükségessége
A kémiai analízis a környezetellenőrzési program különböző szakaszaiban szükséges. Először
alapvető fontosságú a probléma felismerésénél. A szennyezés mértékének meghatározásához szükséges a természetidegen vagy a természetesnél nagyobb koncentrációban előforduló vegyületek koncentrációjának követése (monitorozás). Itt figyelembe kell venni, hogy a
természetes szintek jelentősen változnak a hely és éghajlat függvényében. A környezetszenynyezési probléma megoldására irányuló folyamatok lehetnek technológiai vagy szociálisan
orientált folyamatok. Technológiai folyamat például a füstgáz kénmentesítése a SO 2 kibocsátás csökkentésére, míg szociálisan orientált folyamat a tömegközlekedés elősegítése a
www.tankonyvtar.hu

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

1.3. A szennyezők transzportja a környezetben

15

járművek által emittált szennyezők csökkentésére. Az ilyen eljárások megválasztásánál szintén nagy szerepe van a kémiai analízisnek. Végül a megoldások tesztelése is analitikai kémiai monitorozással történik.
1.3. A szennyezők transzportja a környezetben
Az anyagok folyamatosan szállítódnak a környezet három szférája, az atmoszféra, a hidroszféra és a litoszféra között. A vegyületek koncentrációja fázisátmenet, hígulás vagy újrakoncentrálódás útján változik.
A források lehetnek pontszerű és diffúz források. A pontszerű források könnyen azonosítható és lokalizálható források (pl. ipari szennyvíz, szennyvíztisztító kifolyása). A diffúz
források esetén nem lehet azonosítani a pontos kibocsátási helyet. A diszperzió (szétszóródás) fő útvonala az atmoszféra és a hidroszféra. Így például a szilárd szemcsés anyagokat, az
illékony szerves vegyületeket az atmoszféra szállítja. A jelentős gőznyomással rendelkező
szilárd szerves vegyületek transzportja részben a szilárd fázisban és részben a gőzfázisban
történik. Ezen anyagok koncentrációjának monitorozásához mind a gázfrakció, mind a szuszpendált szemcsés anyag analízise szükséges. A szennyező diszperziója vízben vagy az atmoszférában szükségképpen a szennyező hígulásához vezet, ami viszont nem jelenti a probléma megoldását. Például a DDT nevű peszticid – melyet évtizedeken keresztül elterjedten
használtak – univerzális szennyező, annak ellenére, hogy használatát hazánkban már sok évvel ezelőtt betiltották.
A toxikus fémek és bizonyos szerves vegyületek dúsulásra hajlamosak. Az organizmusok képesek rá, hogy környezetünkből a szennyező anyagokat felvegyék, és azok koncentrációját a környezethez képest több nagyságrenddel megnöveljék (bioakkumuláció), pl. a toxikus elemek koncentrációja a kagylókban a környező vízének akár kétmilliószorosa is lehet. A
semleges szerves vegyületek közül általában a nehezen párolgó és nagy moláris tömegű vegyületek a jelentősek ilyen szempontból, amelyek könnyen dúsulnak nagy koncentrációkra.
Növekvő moláris tömeggel csökken a vízoldhatóság, nő a szerves oldószerekben való oldhatóság, és nő a halak és vízi emlősök zsírszöveteiben való oldhatóság. Minél nagyobb a vegyület zsírszövetekben való akkumulációra való hajlama, és nagyobb a toxikus hatás lehetősége,
annál nagyobb vízi környezetvédelmi problémát okoz. A nem oldott vagy kicsapódott szerves
vegyületek adszorbeálódnak az üledékrészecskék felületén. Ezeket a szerves vegyületeket
elfogyasztják az üledék filtrációjával táplálkozó élőlények. A toxikus anyag a táplálékláncba
is beépül, az egymást követő specieszekben egyre dúsul a tápláléklánc első tagjában jelen
levő komponens. Ez a biomagnifikáció jelensége.
A környezeti problémákat okozó vegyületekkel toxikológiai vizsgálatokat végeznek (lásd
Környezetkémia tankönyv, Toxikológia című fejezet). Ezek során általában rövid idő alatt
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
arányának növekedése. A krónikus hatások vizsgálata nem egyszerű a laboratóriumon kívül,
más szennyezők jelenlétében, vagy más nem kontrollálható hatások esetén (éghajlat). Két
vagy több szennyező együttes hatása lehet nagyobb (szinergizmus) vagy kisebb (antagonizmus), mint az a különálló két komponens hatásából megjósolható. Emiatt a másodlagos komponensek analízise néha ugyanolyan fontos, mint a főkomponensé.
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2. MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK AZ ANALITIKAI
KÉMIÁBAN
2.1. Az analitikai kémiai módszerek néhány teljesítményjellemzője
Az analitikai kémiai módszerek teljesítményjellemzői közül a legfontosabbak a szelektivitás
és specifitás, a mérési tartomány, linearitás, érzékenység, a kimutatási határ, a meghatározási
határ, zavartűrés, pontosság és precizitás.
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 megállapítására különböző mintákkal meg kell határozni a kérdéses alkotók meghatározásának elérhető mértékét, és meg kell állapítani a feltételezett zavaró hatásokat. Azt a módszert, amely a
meghatározandó alkotók egy csoportjára tökéletesen szelektív, specifikusnak nevezzük.
2.1.2. Méréstartomány (Range)
A módszer méréstartományát az alkotót különböző koncentrációban tartalmazó minták
elemzésével, a válaszjel mérésével kell megállapítani, kijelölve azt a munkatartományt,
amelyre az adott feladatnál kielégítő helyesség és precizitás érhető el. Az analitikai mérőgörbét, az alkotót különböző koncentrációban tartalmazó minták elemzési eredményeiből regresszióval számítjuk ki, általában a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával. A jó
linearitású módszerek esetén 5 különböző pont és a vakminta általában elégséges az analitikai
mérőgörbe elkészítéséhez. Ha nem lineáris az összefüggés, akkor több standard alkalmazására
van szükség.
2.1.3. Linearitás (Linearity)
Az analitikai mérőgörbe linearitásán azt értjük, hogy a koncentráció és az analitikai jel közötti összefüggés lineáris a mérőgörbe adott koncentrációtartományában, az ún. lineáris tartományban. A linearitást a méréstartományt lefedő koncentrációjú minták elemzésével határozzuk meg. Az eredményekből a legkisebb négyzetek módszerével számítjuk ki a regressziós
egyenest az alkotó koncentrációja függvényében.
2.1.4. Érzékenység (Sensitivity)
Az érzékenység az analitikai mérőgörbe (kalibrációs görbe) meredeksége. Pontosabban meghatározva az érzékenység az analitikai válaszjel koncentráció szerinti deriváltja.
S=

dx
dc ,

(2.1.)

ahol x az analitikai jel és c a koncentráció.
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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 (3σ) összegével. Ez a megfogalmazás arra az esetre vonatkozik, ha
nem használunk vakérték-korrekciót a kalibrációs görbe megszerkesztése előtt.
2.1.6. Meghatározási határ (Limit of quantification)
A meghatározási határ az a legkisebb koncentráció, amely még elfogadható pontossággal és
precizitással határozható meg. A meghatározási határ megfelelő standard minta segítségével
állapítható meg. Általában ez az analitikai mérőgörbe legalsó értékelhető pontja. A meghatározási határ megadásakor fel kell tüntetni az ehhez elfogadott helyességi és precizitási követelményt is.
2.1.7. Zavartűrés (Rugedness) (Eszköz- és környezetállóság)
Ha különböző laboratóriumok ugyanazt a módszert alkalmazzák, akkor elengedhetetlenül
jelentkeznek olyan apró eltérések, amelyeknek esetleg számottevő hatásuk lehet a módszer
teljesítményére. A módszer zavartűrését úgy vizsgáljuk, hogy szándékosan változtatásokat
eszközölünk a módszer paramétereiben és vizsgáljuk azok következményeit. Több tényező
együttes vizsgálatára is lehetőség van.
2.1.8. Pontosság (Accuracy)
A módszer pontossága a mérési eredménynek és a mérendő mennyiség valódi értékének a
közelisége. Meghatározása megfelelő és megbízható referenciaanyag elemzésével történhet.
Ha megfelelő referenciaanyag nem áll rendelkezésre, a pontosság becslése úgy is elvégezhető,
hogy a mintához kémiai standard anyag ismert mennyiségét adjuk, és meghatározzuk az addíció előtti és utáni analitikai válaszjel értékeket. A pontosság egy másik elfogadott módszer
vagy több analitikai eljárás eredményeivel történő összehasonlítás és/vagy laboratóriumok
közötti körvizsgálat segítségével is becsülhető. A pontosság a rendszeres vagy szisztematikus
hiba kifejezője.
2.1.9. Precizitás (Precision)
A módszer precizitása az egymás után, viszonylag rövid időtartamon belül megismételt vizsgálatok eredményei közötti eltérés mértéke, rendszerint a tapasztalati szórással kifejezve. Értéke általában függ a komponens koncentrációjától, ezért ezt a koncentrációfüggést meg kell
határozni, és dokumentálni kell. A precizitás a véletlen hiba mérőszáma, amely a mérések
számának növelésével csökkenthető.
2.1.10. Megismételhetőség (Repeatability)
A mérési eredmények megismételhetősége a precizitás azon fajtája, amely ismételhető körülmények között elvégzett kísérletekre vonatkozik. A megismételhetőség azonos mérendő
mennyiség azonos feltételek között (azonos módszer, azonos anyag, azonos műszer, azonos
kezelő, azonos laboratórium) megismételt mérései során kapott eredmények közelsége.
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2.1.11. Reprodukálhatóság (Reproducibility)
A mérési eredmények reprodukálhatósága az azonos mérendő mennyiség megváltozott feltételek mellett (mérési elv, mérési módszer, mérőszemély, mérőeszköz, helyszín, idő, használati feltételek) megismételt mérései során kapott eredmények közelisége. Mennyiségileg kifejezhető az eredmények szórásának valamelyik jellemzőjével. A 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
A könyvben szereplő analitikai kémiai módszerek esetén olyan koncentrációtartományokban
végezzük a méréseket, ahol lineáris összefüggés van a meghatározandó kémiai elem (vagy
vegyület) mintabeli koncentrációja (c) és a mért fizikai mennyiség (y), pl. intenzitás, abszorbancia, vezetőképesség, stb. között az alábbi egyenlet szerint:

y = a + b⋅c ,

(2.2.)

ahol b a kalibráló egyenes meredeksége, az érzékenység és a a vakérték. A vizsgálandó alkotóra vonatkozó vakérték származhat a felhasznált vegyszerekből, az edényzet anyagából és a
laboratóriumi környezetből. A kalibráló egyenes megszerkesztéséhez megmérjük a vakmintát, továbbá egy – az adott elemet (vagy vegyületet) ismert, növekvő koncentrációban tartalmazó – standardsor mintáit, és ábrázoljuk a mért értékeket (függőleges tengely) a koncentráció függvényében (vízszintes tengely). A másik lehetőség, hogy a kalibráló görbe megszerkesztése előtt levonjuk a vakértéket a standard oldatok és a minták mért értékeiből, ebben az
esetben a kalibráló egyenes az origón halad át. Természetesen a kalibráló görbe megszerkesztésénél a pontok nem feltétlenül esnek pontosan egy egyenesre, ilyenkor a legjobban illeszkedő egyenest szerkesztjük meg lineáris regresszióval. Előfordul, hogy a kalibráló egyenes elgörbül, főleg a nagyobb koncentrációknál.
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A kalibráló egyenes megszerkesztéséhez a meghatározandó elemeket (vagy vegyületeket)
növekvő koncentrációban tartalmazó mintákból álló oldatsor vagy szilárd mintasor használatos. A standardsor tagjait és a mintákat teljesen azonos körülmények között kell felvenni. A
mérendő minták koncentrációja a kalibráló egyenes koncentrációtartományába kell, hogy essen. Bizonyos esetben fontos, hogy a vizsgált elem kémiai formája a standardban és a mintában megegyezzen. Ügyelni kell arra, hogy a mérendő elem koncentrációja a standard oldatokban ne változzon meg az előkészítés után. (Pl. koncentrációcsökkenés bomlás, párolgás és az
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

∑ [(c

r=

i

− c) ⋅ ( y i − y )]

i

[ ∑ (c i − c ) 2 ] ⋅ [ ∑ ( y i − y ) 2 ]
i

i

(2.3.)

Ahol (c 1 , y 1 ), (c 2 , y 2 ), … (c i , y i ) a különböző mérési pontok, a c i adatok átlagértéke c , és
az y i adatoké pedig y . Lineáris összefüggés esetében r=1, de a 0,99 érték még megfelelő.
Ha lineáris, akkor egyenest illesztünk rá valamennyi pont véletlenszerű hibájának figyelembevételével. Mivel csak a mért fizikai mennyiségnek van véletlenszerű hibája, a legkisebb
négyzetek módszerével végezzük az egyenes illesztését az

∑ (c − c ) ⋅ ( y − y )
b=
∑ (c − c )
i

i

i

2

i

i

(2.4.)

egyenlet segítségével.
A kalibráló egyenes így megállapított paraméterei segítségével az ismeretlen minta koncentrációja számítható. A kalibrációs módszer csak akkor használható, ha a minta és a kalibráló oldatsor fiziko-kémiai tulajdonságai hasonlóak.
2.2.2. Zavaró hatások
A valóságban a mintamátrixösszetétele eltérhet a standardokétól. Nagyon nehéz teljesíteni azt
a kritériumot, hogy a vizsgálandó minta és a standard minták összetétele csak a mérendő
elemben különbözzön. A zavarás lehet additív vagy multiplikatív. Additív zavarásnál az abszolút 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 független zavaró jel van. Ez akkor okoz hibát, ha a mintára mérhető vakérték különbözik a standardok vakértékétől. Ilyen eset pl., ha a mintamátrix egyik színképvonala zavarja a mérendő
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
pl., mikor a mintában jelen lévő kísérőelem növeli, vagy csökkenti a jelet, ami érthető, hiszen
a mérendő elem koncentrációja akár sok nagyságrenddel kisebb is lehet, mint a mátrixalkotók.
A mátrix eltávolítására használható technikák gyakran megoldást jelentenek, akár az additív,
akár a mátrix interferenciákra. Ha ez adott esetben nem lehetséges, akkor a belső standard
módszer, a mátrixillesztéses (matrix matching) technika és a standard addíciós módszer alkalmazható.
A mátrixillesztéses módszer lényege, hogy igyekszünk biztosítani, hogy a standard oldatok mátrixa a lehető legnagyobb mértékben egyezzen a minta mátrixával. Ez az alkalmazott
oldószer, sav minőségének és koncentrációjának azonosságát jelenti, vagy pl. fémek mérésekor előállítható gyakorlatilag ugyanaz a mátrix nagy tisztaságú fém bemérésével. Bonyolult
vagy ismeretlen mátrix esetén nem lehetséges a tökéletes mátrixillesztés megvalósítása.
Ha valamilyen jelen levő anyagnak jelcsökkentő vagy jelnövelő hatása van, standard
addíciós módszert alkalmazhatunk. A mérendő oldatok azonos térfogatának elkészítésekor
megegyező térfogatú mintaoldatrészletekhez egy kivételével növekvő mennyiségben hozzáadjuk a mérendő komponens standard oldatát.
A minta oldatára felírható:

y = a + b ⋅ c0 .

(2.5.)

A meghatározandó elem c 1 koncentrációban történő hozzáadása után:

y1 = a1 + b ⋅ (c0 + c1 ) .

(2.6.)

A két egyenlet összevetése alapján:
c0 = c1 ⋅

( y − a)
( y1 − y ) − (a1 − a ) ,

(2.7.)

ahol y, illetve y 1 az hígított mintaoldatra, illetve a standardoldattal addicionált oldatra mért jel,
a, illetve a 1 a vakoldatra mért jel addíció előtt és után, és végül c 1 a hozzáadott és c o a hígított
mintabeli koncentráció. A kalibrációs egyenes megszerkeszthető, ha a függőleges tengelyen
ábrázoljuk a mért paramétert, a vízszintes tengelyen pedig a mérendő elem (vagy vegyület)
hozzáadott koncentrációját. Az így kapott egyenes a vízszintes tengelyt a mintában lévő
elemkoncentráció (vagy vegyületkoncentráció) ellentettjénél metszi. A mintabeli koncentráció
másik kiszámítási módja, hogy a függőleges tengely metszetét osztjuk a meredekséggel. A
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 lehetőség van a háttérkorrekcióra.
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3. MINTAVÉTEL, MINTAELŐKÉSZÍTÉSI MÓDSZEREK
3.1. Környezeti mintavétel
A mintavétel minden analitikai eljárás első, és talán legfontosabb lépése. Hibás mintavétel
esetén az eredmény biztosan hibás lesz, és gyakran nincs lehetőség ismétlésre, hiszen a mintázandó közeg összetétele változhat, az elemzési feladat viszont konkrét időponthoz kötődik. A
mintavétellel kapcsolatban a legfontosabb követelmény, hogy reprezentatív, vagyis jellemző
legyen a vizsgált térrészre, anyagra. Ennek egyik feltétele, hogy helyesen jelöljük ki a mintavétel helyét. A reprezentatív mintavétel környezeti mintavétel esetén rendkívül nehezen teljesíthető, mert a minta összetétele jelentősen változhat. Például kicsit eltér az élő szervezetek
összetétele az eltérő hatások miatt. Például a fák uralkodó szélirányba eső oldalán a levelek
sokkal szennyezettebbek, mint a másik oldalon. Térben és időben változhat a levegő, a talajminták, a folyók és a szennyvíz összetétele a nem folytonos üzemmódban működő üzemek
miatt, a folyókban pedig a csatlakozó kisebb vízfolyások és a lehetséges kémiai reakciók következtében. A mintavétel célja sokféle lehet. Ilyen lehet az állapotfelmérés, a minősítés, a
szennyező anyagok minőségének felderítése, a szennyeződés mértékének megállapítása.
3.1.1. A mintavétel módja
A mintavétel módja függ a vizsgálat céljától, a minta összetételétől és fizikai állapotától. A
minták a mintavétel módjától függően lehetnek egyrészt pontminták (vagy részminták), vagyis egy adott időpontban egy adott pontról vett minták, másrészt átlagminták. Az időbeli
átlagminta egy adott pontban, különböző időpontokban vett minták elegye, a térbeli átlagminta pedig a vizsgálandó tér vagy anyag különböző pontjairól vett minták elegye. A mintavétel lehet egyszeri mintavétel, mely időben és térben állandó vizsgálandó anyag esetén (pl.
mélyfúrású kút vize) egyetlen ponton egy alkalommal történik. A sorozatminta egyszeri
mintavételekből tevődik össze térben és időben, pontminta vagy átlagminta vételével. A periodikus mintavétel meghatározott időközökben történik sorozatminta formájában. Az automata mintavevők meghatározott időpontokban és időtartamban meghatározott mennyiségű
mintát vesznek például csapadékból, levegőből vagy vízből. Gyakran folyamatos üzemű
mérőkészülékekkel és számítógéppel vannak összekapcsolva. Mintavételnél mindig el kell
kerülni azokat a területeket, ahol másik szennyezőforrással is számolni kell (pl. utak).
3.1.2. A mintavételi eszközök
A mintavételi eszközt mindig a konkrét feladatnak megfelelően kell megválasztani, fontos,
hogy ne okozzon változást a minta összetételében. El kell kerülni, hogy a mintavételi eszköz
anyagából, vagy más felhasznált berendezésekből, esetleg a nem elég alapos tisztítás következtében az előző mintából szennyezés jusson a mintába. A mintavételt követően a mintát úgy
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 mintába. Ez megfelelő mintatartó edényekkel és a minták tartósításával kerülhető el. Úgy kell megválasztani a mintavevő edényzet anyagát, felépítését, hogy az ne változtassa meg a vizsgálandó komponensek koncentrációját. A mintát álta
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lában hűtve, többnyire 4 °C-on kell tárolni. Gyakran valamilyen vegyület hozzáadásával konzerválják a mintát, pl. fémanalízishez savval tartósítják. A sav megválasztásánál figyelembe
kell venni, hogy megfelelően tiszta legyen, és ne zavarja a későbbi elemzési módszereket.
3.1.3. A mintavétel megtervezése
A mintavétel megtervezése során elkészül a mintavételi terv, amely tartalmazza a vizsgálat
célját, a meghatározandó komponenseket, a mintavétel helyét, időpontját, gyakoriságát, a
mintavételi módszereket, a mintatartósítás módját és az alkalmazni kívánt analitikai kémiai
módszert. A mintavétel során a mintavételi tervtől eltérni nem szabad. Minden esetben gondoskodni kell megfelelő kontrollminták vételéről, a vizsgált területhez minél közelebb, de a
szennyezőforrást elkerülve. Az analizálandó minták száma csökkenthető, ha a monitorozás
nagyrészt a feltételezett kritikai út (az az útvonal, amelyen a legnagyobb
szennyezőkoncentrációk fordulnak elő) és kritikai csoport analízisére irányul. Ha a komponens koncentrációja a kritikai csoportból vett mintában a megengedett tartományban van, akkor a koncentráció a többi csoportban sem lesz nagyobb.
3.2. Mintaelőkészítési módszerek
Az analitikai kémiai módszerekkel vizsgált minták folyadék, szilárd vagy gáz halmazállapotúak lehetnek.
Vízminták előkészítésénél a meghatározandó komponens általában kis koncentrációban
és nagy térfogatban van jelen. Emiatt a szokásos eljárások általában dúsításon alapulnak.
A szilárd minták vizsgálata történhet közvetlenül vagy oldatos módszerrel. Az analitikai
kémiai eljárások egy részében van lehetőség a szilárd minták közvetlen elemzésére, de a
módszerek többsége oldatokat vizsgál. Oldatos elemzéshez az analízisre szánt szilárd mintát
teljesen feloldják, vagy a mintarészletből kivonják a mérni kívánt elemeket. Annak eldöntésére, hogy oldatos vagy szilárd mintás mintabevitelt alkalmazzunk, a szilárd minták elemzésekor célszerű a következő szempontokat figyelembe venni. Az oldatos mintabevitel előnye az
egyszerű mintabevitel, az egyszerű hitelesítés, valamint a kisebb mátrixeffektus; míg hátrányai közé sorolhatók a feltárási, oldatbeviteli nehézségek, az időigényes mintaelőkészítés, az
elszennyeződés veszélye, a minta hígulása, és hogy nő a szilárd mintára vonatkoztatott kimutatási határ. A szilárdmintás bevitel előnyei az egyszerű mintaelőkészítés, rövidebb elemzési
idő, kisebb kimutatási határok, alacsonyabb elemzési költségek; hátránya, hogy a minta homogenitása bizonytalan, hogy hasonló mintamátrix a hiteles mintánál nehezebben biztosítható, a mintabevitel függ a minta kémiai összetételétől, ásványi szerkezetétől, a részecskeméret
eloszlásától. Bizonyos kémiai elemek esetén lehetőség van gáz halmazállapotú mintabevitelre. Például az illékony, kovalens hidrideket képző kémiai elemeket hidriddé, a higanyvegyületeket redukcióval atomos állapotú elemi higannyá alakítják át, és azt megfelelő gázárammal az elemző sugárforrásba juttatják. Ily módon a mátrixhatás szinte teljesen eliminálható és a kimutatási határok jelentősen csökkenthetők.
3.2.1. Klasszikus mintaelőkészítési módszerek
A klasszikus mintaelőkészítési módszerek közül az egyik legfontosabb az oldás. Legelterjedtebb oldószerünk a víz. Jó vízoldhatósággal jellemezhetők a hidrofil vegyületek, amelyek poláris oldószerben oldhatóak. A vízben nagyon rosszul oldódó („oldhatatlan”) hidrofób vegyületek apoláris oldószerekben oldódnak. Ismeretlen minta oldását a következő reagensekkel
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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 leggyakrabban szilikátok, tűzálló anyagok, fém-oxidok és acélötvözetek mintaelőkészítésénél használják. A mintát összekeverik a feltárószerrel és megömlesztik
magas hőmérsékleten (300–1000 oC) lánggal, konduktív fűtéssel, vagy mikrohullámú sugárzással, egy olyan termék képződése mellett, amely híg savakban oldható. A módszer hátránya,
hogy a nagy mennyiségben alkalmazott feltárószerekkel sok szennyező jut be a mintaoldatba,
nagy lesz a minta sótartalma, és számolni kell a párolgási veszteségekkel is. A Lewis-féle savbázis elmélet fogalmait használva (a savak elektronpár donorok a bázisok pedig elektronpár
akceptorok) a feltárási reakciók többsége sav-bázis reakció. A több egyszerre jelen levő sav és
bázis közül, mindig a legerősebb sav a legerősebb bázissal reagál, de a kísérleti paraméterek
(pl. hőmérséklet) változásával a sav- és báziserősség változik. A savas jellegű minták (pl. szilikátok, bauxit, metaónsav) feltárásához lúgos ömlesztéses, lúgos oxidációs ömlesztéses vagy
lúgos redukciós ömlesztéses feltárást alkalmazunk. Bázikus jellegű anyagok (pl. fém-oxidok)
feltárására a savas ömlesztéses feltárás használható. A feltáróedény anyaga a feltárószerrel
azonos jellegű, hogy a tégely anyaga ne lépjen reakcióba a feltáró reagenssel, ily módon
szennyezve a mintát.
A feltárási módszerekkel részletesen foglalkoznak az analitikai kémiai könyvek, jelen
tankönyvben helyhiány miatt csak röviden, táblázatos formában összefoglaljuk a feltárások
során alkalmazott reagenseket, a tégelyeket és hőmérséklet-tartományokat (3.1. táblázat).
Feltárás típusa
Lúgos ömlesztéses

Reagens
NaOH, KOH, Na 2 CO 3
Na 2 CO 3 +Na 2 O 2 (1+1)
Lúgos oxidációs ömlesztés
Na 2 CO 3 +NaNO 3 (3+2)
CaO+C (20:1)
Lúgos redukciós ömlesztés
K 2 CO 3 +S (5:3)
K2S2O7
Savas ömlesztéses
ccH 2 SO 4 +Na 2 SO 4
ccH 2 SO 4 +H 2 F 2

Tégely
Pt, Ni, Fe, Ag

Hőmérséklet, °C
900–1000

Ni, Fe

300–700

Porcelán

800–900

Pt, kvarc, üveg

200–300

3.1. táblázat: A különböző típusú ömlesztéses feltárások kísérleti paraméterei

3.2.1.2. Szerves anyagok roncsolása
A minta oxigénfelesleggel történő égetése (Dry ashing)
A módszerrel csökkenthető a minta szervesanyag-tartalma az elemanalízist megelőzően. A
minta zárt térben, oxigénfelesleggel történő égetésére régóta ismert a Schöniger-módszer. Az
égetőedény (3.1. ábra) csiszoltdugójához rögzített platinahálón helyezzük el a szűrőpapírba
becsomagolt mintát vagy a mintával átitatott szűrőpapírt. A meghatározandó kémiai elemnek
megfelelő összetételű elnyelető oldatot töltünk a csiszoltdugós lombikba, majd azt oxigéngázzal megtöltjük, és a szűrőpapírt meggyújtjuk. Az égéstermékek rázogatással elnyelődnek, és a
megfelelő technikával elemezhetők. A módszer hibaforrása, hogy az elemzendő alkotók távozhatnak illékony vegyületek formájában.

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

www.tankonyvtar.hu

24

3. Mintavétel, mintaelőkészítési módszerek

3.1. ábra: Schöniger-féle lombik

Az oldatban történő roncsolások
Az oldatban történő roncsolásokat tömény savakkal melegítve végezhetjük nyitott vagy zárt
rendszerben, azaz atmoszférikus vagy növelt nyomáson. A feltáró közeg hőmérsékletét hagyományos hőközléssel vagy mikrohullámú energia révén növelhetjük. A sav megválasztásánál fontos tényező a saverősség, az oxidáló és komplexképző képesség, a forráspont és a keletkező só oldhatósága. Nyitott feltáró rendszereknél a sav forráspontja szabja meg az elérhető
maximális hőmérsékletet, ami az illékony elemek lehetséges vesztesége szempontjából is fontos. Leggyakrabban salétromsavat, sósavat, kénsavat, foszforsavat, hidrogén-fluoridot és hidrogén-peroxidot, valamint ezek keverékét használják a különböző minták feloldására. A
feltáróedény szempontjából meg kell jegyezni, hogy annak anyaga nem reagálhat a reagens
savval, pl. hidrogén-fluorid esetén nem használhatunk üvegedényt. Nyomanalitikai célokra
szintén kerülendő az üvegedény, ez esetben teflon vagy polipropilén használható. A
Kjeldahl-módszer esetén a szerves vegyület feltárásához szintén tömény kénsavat használnak, és ehhez kálium-szulfátot, réz-szulfátot adagolnak. A módszer hátránya, hogy nagy sótartalmú lesz a feltárt oldat. A nitrogéntartalom meghatározáshoz a feltárást követően a lehűtött
oldathoz nátrium-hidroxid oldatot adva kihajtják a keletkező ammóniát, és azt ismert mennyiségű savba átdesztillálva a nitrogénkoncentráció meghatározható. A 3.2. ábrán a CHE-784
típusú Kjeldahl feltáróegység látható.
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3.2. ábra: Kjeldahl-féle feltáróegység 1 (Lotus Overseas & Marketing, Ambala, India)

A nyitott edényben végzett savas feltárások időigényesek, nagy a szennyeződés veszélye,
a nyitott rendszer miatt felhasznált nagy mennyiségű reagenssel sok szennyező anyagot viszünk be.
A zárt rendszerű feltáró berendezések használatánál a nyomás növelésével együtt járó forráspont-emelkedés biztosítja a kémiai reakciók gyorsabb lefutását, ezáltal csökkentve a feltárás időigényét. A hagyományos teflonbomba (3.3. ábra) acélból készült külső testében kupakkal 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
feltáróedényből. A bombák melegítése elektromos fűtéssel történik. A maximális hőmérséklet
kb. 170 oC.

3.3. ábra: Hagyományos feltáróbomba

3.2.2. Modern feltárási módszerek
Az ún. „klasszikus” mintaelőkészítési módszerek időigényes eljárásához képest jelentős előrelépést jelent a zárt és nagy hőmérsékleten működő berendezések használata.
1 www.lotusoverseas.com
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3.2.2.1. Nagyhőmérsékletű feltárás hagyományos hőközléssel (High pressure asher)
A nagynyomású feltáróval (3.4. ábra) 14 MPa maximális nyomásig 180–300 oC hőmérsékleten automatikusan ellenőrzött feltárásokat lehet végezni. Az autokláv felső részén van egy
fedlap és egy zárógyűrű, amely lehetővé teszi egy nagynyomású N2-atmoszféra kialakítását a
fűtőblokk felett. A fűtőblokk tartalmazza a kvarc, vagy szénüveg feltáróedényt, melybe előzőleg 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 tökéletes zárását. A feltárási idő 1–3 óra között van. A bemért minta tömege erősen befolyásolja a kialakult hőmérsékletet, és így a keletkezett oldat maradék
széntartalmát. Nagyobb mintatömeg esetén nagyobb lesz a belső nyomás, amely határt szab a
hőmérséklet emelésének. Biológiai minták feltárásánál 300 oC feltárási hőmérséklet biztosításához, 30 mL edénytérfogatnál max. 0,1 g, míg 70 mL-nél max. 0,2 g szenet tartalmazhat a
bemért minta. 180 oC hőmérsékletet alkalmazva ez az érték 0,35 g, illetve 0,8 g. Nagynyomású feltárásnál különösen fontos az összes szerves széntartalom (TOC) ellenőrzése, mert nagy
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 állandójától és a dielektromos veszteségi szögük tangensétől. A sima fémfelületek reflektálják a mikrohullámú sugárzást. A szigetelőanyagok (kerámiák, üvegek és műanyagok) átjárhatóak ezen
elektromágneses sugárzás számára, de néhány száz oC-nál számolni kell a sugárzás növekvő
abszorpciójával. A jelentős dipólmomentummal rendelkező vegyületek (pl. víz, savas és lúgos
oldatok, savelegyek) a mikrohullámú sugárzást jól abszorbeálják. A mikrohullámú sugárzás
az anyagot közvetlenül hevíti, de csak az oldatot, a gőzfázist nem, alkalmazása ezért nagy
energiamegtakarítást jelent. A gyakorlatban a mikrohullámú feltáró berendezések két típusa
terjedt el, a zárt multimódusos rendszerű (3.5.a. ábra) és a nyitott fókuszált mikrohullámú
sugárzással támogatott feltáró (3.5.b. ábra).
www.tankonyvtar.hu
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3.5. ábra: Mikrohullámú feltáró berendezés sematikus felépítése.
a.) zárt multimódusos rendszerű, b.) nyitott

A zárt multimódusos rendszerű mikrohullámú feltáró berendezésben a lezárt
feltáróbombákat forgótányérra (rotor) helyezik, és a magnetronból (2,45 GHz) a hullámvezetőn keresztül érkező mikrohullámú sugárzást forgó hullámterelő lemez segítségével a fémházon belül viszonylag egyenletesen eloszlatják. A fémfelületekről reflektált mikrohullámú sugárzás közel homogén mikrohullámú teret hoz létre, amely biztosítja a forgótányérra helyezett
bombákba bemért anyagok azonos mértékű felmelegítését. A zárt multimódusos rendszerű
berendezéssel a reagens forráspontjánál magasabb hőmérsékleten, nagy nyomáson történik a
feltárás, nő a reagensek oxidálóképessége (pl. salétromsav), és atmoszférikus nyomáson nem
végbemenő bomlási reakciók is bekövetkeznek. A folyadékfázis hőmérséklet-növelésének
azonban gátat szab a gőzfázisbeli nyomásnövekedés, amely az alkalmazott feltáróedényzettel
szemben igen jelentős mechanikai és anyagszerkezeti igényeket támaszt. Ennek megfelelően a
teflonedényzettel bíró rendszerek 240 oC-on, míg a kvarcedényzettel rendelkezők legfeljebb
300 oC-on működtethetők. A korszerű berendezések lehetővé teszik a nyomás és hőmérséklet
valamennyi feltáróbombában való folyamatos követését, mely alapvető jelentőségű e
mintaelőkészítési lépés reprodukálhatóságának biztosításához. A hőmérsékletprogram a lépésszámból, a kezdeti hőmérsékletből, a kezdeti és véghőmérséklet közötti időből, és a véghőmérséklet értékéből áll.
A nyitott fókuszált mikrohullámú sugárzással támogatott feltáró (3.5.b. ábra) atmoszférikus nyomáson működik, a veszteségek csökkentésére visszafolyós hűtő helyezhető a
feltáróedényre. A bemérhető maximális mintatömeg 10 g. Lépcsőzetes reagens adagolást tesz
lehetővé. Lehetőség van mintánként egyedi módszer alkalmazására. Kényelmes, biztonságos,
automatizálható. A hőmérséklet növelhető forráspontnövelő savak (kénsav, foszforsav) hozzáadásával. A kisebb hőmérséklet miatt hosszabb feltárási időre kell számítani. Az illékony
vegyületek képződése miatt nagyobb a valószínűsége az elemveszteségnek.

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

www.tankonyvtar.hu

28

3. Mintavétel, mintaelőkészítési módszerek

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 néhány válaszható rotor látható. A berendezés az eddig elmondottak szerint hőmérsékletés nyomáskontrollal rendelkezik. Legáltalánosabban használják a közepes, illetve nagynyomású feltáráshoz ajánlott 12, illetve 10 feltáróedényt tartalmazó szegmens típusú rotorokat. A
nagy teljesítményű rotorba maximum 41 feltáróedény helyezhető és közepes nyomáson használható. A nagyhőmérsékletű rotorokkal 280 ºC-t meg nem haladó hőmérsékleten tartósan
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-, vagy kvarcedény helyezhető, melyekbe külön-külön
adagolhatók a feltáró reagensek kontrollált mennyiségben, mindegyik edény hőmérsékletét
mérik és külön vezethetőek el a keletkezett gőzök.
3.2.2.3. Szisztematikus hibák a feltárási módszereknél
Oldatba viteli módszereknél a szisztematikus hibák kialakulásáért a szennyeződések és az
esetleges veszteségek a felelősek. A minta szennyeződése a felhasznált vegyszerek és az alkalmazott edényzet szennyezői révén és a levegőben lévő szálló por hatására következhet be.
Állandó veszteséggel is számolhatunk az edényzet falán bekövetkező adszorpció, az edényzet
anyagával létrejövő kémiai reakciók, illékony komponensek (hidridek, halogénvegyületek)
képződése révén.
A minta elszennyeződésének veszélyével mind a nyitott, mind a zárt feltárások esetén
számolni kell. A levegőből könnyen a mintába kerülhetnek a következő elemek: Si, Al, Fe,
Ca, Na, K, Mg, Ti, Cl, S, sűrűn lakott területeken a V, Zn, Ni, Cr, Cu, Br és F. Ezen kívül a
laboratóriumban az ezt megelőző munkákból származóan egyéb elemek is okozhatnak szenynyezést. Zárt feltárórendszerek alkalmazásával ez a hatás csökkenthető, de teljesen nem zárható ki. A megfelelően kialakított tiszta laboratóriumokban (clean rooms) a levegő tisztítása a
porrészecskéktől nagy hatékonyságú szűrőkön történik. A por- és a szuszpendáltrészecskementes tiszta levegő laminárisan áramlik, a személyek belépése pormentes védőruhában, légzsilipen keresztül valósul meg. A minősítés a 0,5–5 µm-es részecskék térfogategységben lévő
2 http://milestonesci.com
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száma alapján történik. Kisebb a szennyezőbevitel, ha mindig a szükséges minimális mennyiségű reagens felhasználására törekszünk. Az ionmentesített vízből és a felhasznált reagensből
mindig a feladatnak megfelelő tisztaságút kell választani (kompromisszumot kötve az igény
és az ár függvényében). Az ultratiszta víz elérhető áron előállítható a laboratóriumban felállított víztisztító berendezéssel. A Millipore Milli-Q Integral készülékcsalád egyik tagja látható
a 3.7. ábrán. A készülék csapvízből készít különböző tisztítási technológiák felhasználásával
laboratóriumi tisztaságú (ASTM szabvány szerint Type II. típusú) és ultratiszta (Type I. típusú) vizet. Az alkalmazott tisztítási technológia hét fő egysége: az előkezelő töltet, a fordított
ozmózis membrán, az elektrodeionizációs modul, a 254 nm-es UV-lámpa, a 185 és 254 nm-es
UV-sugárforrás, a Quantum töltet és a vízlevételi pont. Az előkezelő patron megóvja a fordított ozmózis membránt, növeli élettartamát. Egy mechanikai szűrőből, valamint polifoszfát és
aktívszéntartalmú töltetből áll. A fordított ozmózismembrán eltávolítja az ionok, baktériumok,
részecskék 99%-át. Az elektrodeionizációs modul a maradék ionokat távolítja el a vízből,
elektromos áram hatására mindig aktivált állapotban lévő ioncserélő gyantát tartalmaz. A 254
nm-s fényt kibocsátó UV-lámpa elpusztítja a maradék baktériumokat. Az eddig ismertetett
tisztítási lépésekkel csapvízből előállított Type II. minőségű vizet ∗ tartályban tárolja a készülék, mely onnan közvetlenül felhasználható, pl. mosogatásra. Ha Type I. minőségű víz ∗∗ előállítására 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
ábrán a készülék mellett elhelyezett vízlevételi kar végszűrőt tartalmaz, melynek pórusmérete
igény szerint változtatható.

3.7. ábra: Millipore Milli-Q Integral víztisztító berendezés (Merck Kft., Budapest 3)

A viszonylag alacsonyabb áron beszerezhető Suprapur minőségű savak forráspont alatti
desztillációval közel Ultrapur minőségűre tisztíthatóak, amely a felhasználásig
politetrafluoretilén (PTFE), más néven teflonedényben tárolható. A tisztított savat nem célszerű túl hosszú ideig tárolni. A forráspont alatti desztilláló berendezések kvarcból vagy teflonból (3.8. ábra) készülnek. A tisztítandó sav elpárologtatása az infravörös sugárzás abszorpcióján alapul. A savgőzök a vízzel hűtött hengeren kondenzálódnak, és a tisztított sav a gyűjtőedénybe csepeg. Ezzel a módszerrel elkerüljük a folyadék aeroszolok képződését, amelyek a
desztillátummal szállítódnának.
∗ ASTM Type II. es típusú tisztított víz minőség: ellenállás: 10–15 MΩ.cm @ 25 °C, összes szerves széntartalom: TOC<30 mg/L.
∗∗ ASTM Type I. es típusú ultratiszta víz minőség: ellenállás: 18,2 MΩ.cm @ 25 °C, TOC<5 mg/L.
3 http://www.merck.hu
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3.8. ábra: Nagy tisztaságú savak előállítására alkalmas forráspont alatt
desztilláló berendezés sematikus felépítése

Az edényzet anyagának megfelelő megválasztásával elkerülhetjük az edényből kioldódó
komponensek szennyező hatását. Az optimális anyag megválasztása mindig az adott analitikai
feladattól függ. Nyomelem-analízishez az üveg egyértelműen alkalmatlan, a PTFE megfelelő,
de figyelembe kell venni, hogy minősége változó a gyártási technológiától és a gyártótól függően. Hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy a teflonedényzet felülete a többszöri felhasználás
során porózussá válhat. A kvarc szintén kis adszorpciós képességű, jó edényanyag. Az edény
falának tisztítása végezhető speciális berendezésben tiszta savak gőzével. A mikrohullámú
berendezés feltáróedényzetének tisztítását tiszta tömény savakkal (általában salétromsav) lefuttatott feltárási programmal végzik (mosóprogram).
Az edényzet tiszta savakkal (salétromsav, sósav) való kezelése során az adszorpciós jelenségek is visszaszorulnak. Az adszorpcióval, deszorpcióval kapcsolatos szisztematikus hibák jelentősebbek, ha kicsi a mintatömeg-felszín arány. Nagy hőmérsékleten végzett feltárás
esetén a minta irreverzibilisen kötődhet az edény felületére, emiatt káros lehet a szükségesnél
nagyobb hőmérsékleten való alkalmazása.
Nyitott edényzettel végzett feltárás esetén előfordulhatnak elemveszteségek, pl. illékony
kloridot képez a higany(II), antimon(III) és arzén(III) ion. Nem oxidáló savakban végzett oldás esetén illékony hidridek keletkeznek az arzénból, antimonból és szelénből. A króm
perklórsavas oldatból 150 °C felett kromil-klorid formájában távozhat.
3.2.3. Dúsítási és elválasztási módszerek
Az ipar, a környezetvédelem különböző területein egyre nagyobb az igény a toxikus anyagok
igen kis koncentrációban történő meghatározására. Ez az igény egyrészt minél kisebb kimutatási határral rendelkező méréstechnikák, másrészt dúsítási és elválasztási módszerek alkalmazását és fejlesztését teszi szükségessé. A dúsítás olyan koncentrációtartományig szükséges,
ahol már megbízhatóan vizsgálhatók a meghatározandó komponensek. A művelet közben
gyakran eltávolítják a mátrixelemeket, ami a mátrixeffektus csökkentésére alkalmas. A dúsítási módszerek kidolgozásánál fontos, hogy: egyidejűleg több elem dúsítható legyen, a mátrix
is eltávolíthatásra kerüljön, a visszanyerés hatásfoka közel 100% legyen, kicsi legyen a dúsíwww.tankonyvtar.hu
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tás és a visszanyerés időigénye, alkalmas legyen automatizálásra és kapcsolt méréstechnikák
kialakítására. A dúsítási módszerek általában folyadék-gáz, folyadék-folyadék, folyadékszilárd vagy szilárd-folyadék fázisváltozáson alapulnak.
3.2.3.1. Folyadék-gáz fázis átmenetek kémiai reakcióval
A fémorganikus vegyületek vizsgálatánál a vizes oldatoknak inert gázzal történő átbuborékoltatása esetén az apoláris illékony elemformák a gáztérbe kerülnek. A kifúvatott elemformák
mellől a nedvességet kifagyasztják, az illékony vegyületeket pedig a töltetes oszlopra vagy
kapilláris kolonnára vezetik. Közvetlenül felszabadíthatók például a tetraetilólom,
tetrametilón, dimetilhigany.
Hidridképzés
A meghatározandó kémiai elemet stabil, illékony, kovalens hidridekké alakítják, a minta megsavanyított oldatát nátrium-borohidriddel reagáltatva. A keletkezett hidrideket megfelelő gázzal kiűzik az oldatból, és közvetlenül a lángba vagy plazmába vezetik. A hidridképző elemek:
As, Sb, Se, Te, Sn, Bi, Pb, Ge.
Etilálás
Az etilálást Hg-, Pb-, Sn- és Se-formák illékonyabbá tételére nátrium-tetraetil-boráttal
(NaB(C 2 H 5 ) 4 ) végzik. Hogy lehetséges legyen az extrakciót követő GC elválasztás, a képződött elemforma forráspontja kb. 20 °C-kal nagyobb kell, hogy legyen, mint az extrahálószer
forráspontja. A nukleofil szubsztituensnek különböznie kell az elemforma szerves
szubsztituensétől.
3.2.3.2. Folyadék-folyadék extrakció
A meghatározandó vegyületek vizes mintákból való extrakciójára a legelterjedtebben alkalmazott módszer a folyadék-folyadék extrakció. A módszer lényege, hogy a minta megoszlik
két egymással nem elegyedő oldószer között, amelyekben eltérő a mátrix és a meghatározandó vegyület oldhatósága. A módszer előnye, hogy tiszta oldószerek széles választéka áll rendelkezésre, és hogy nem igényel drága berendezést.
A meghatározandó vegyület megoszlását két egymással nem elegyedő oldószer között a
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 K d megoszlási koefficienssel jellemezhető, amely a két oldószerbeli aktivitásának hányadosa:
Kd =

Aorg
Aaq

(3.1.)

ahol A org, illetve A aq az A komponens szerves, illetve vizes fázisbeli aktivitása.
Másként: a meghatározandó vegyület extrakciós százaléka (E) 4:

E=

c0 ⋅ V0
c0 ⋅ V0 + caq ⋅ Vaq

,

(3.2.)

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

K d ⋅V
1 + K d ⋅V ,

(3.3.)

ahol c 0 és c a q a meghatározandó vegyület szerves és a vizes fázisbeli koncentrációja, V 0 és
V aq a szerves és a vizes fázis térfogata és V a fázis-arány, V 0 /V a q. 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



1
E = 1− 

1 + K d ⋅ V  ,

(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.

D=

∑ c{org}
∑ c{aq} ,

(3.5.)

ahol Σc(org), illetve Σc(aq) az A vegyület összkoncentrációja az összes kémiai formát figyelembe véve.
Az extrakció szelektivitása és hatékonysága erősen függ a két, nem elegyedő oldószer
megválasztásától. Általában kis polaritású, nagy szelektivitású oldószereket használnak, szerves 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 célszerű
kinyerni a meghatározandó vegyületet. HPLC esetén a vizes fázisban érdemes összegyűjteni a
mintát, mert akkor a minta egy szilárd fázisú extrakciós dúsítási lépés után közvetlenül injektálható az oszlopra. Ha a további vizsgálati lépés gázkromatográfia lesz, akkor a szerves fázisba koncentráljuk a mérendő komponenst. Ez esetben bepárlással töményíthető a minta. A
folyadék-folyadék extrakció során a tisztítás és a dúsítás egyszerre történik.
Az egyensúlyi folyamatok nagyban befolyásolhatók különböző reagensekkel. Például a
pH megfelelő beállításával visszaszorítható a savak vagy bázisok ionizációja. Az extrakcióhoz
javasolt pH savas típusú anyagok esetén pK–2, míg bázikus anyagokra pK+2. Az ionizálódó
komponensek apoláris jellegű ionpárokká, a fémionok hidrofób komplexekké alakíthatók,
vagy pedig a vizes fázishoz semleges sókat adagolva csökkenthető a meghatározandó vegyület 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.
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3.9. ábra: Folyadék-folyadék extrakció rázótölcsérrel

Például analizálandó vízminta esetén a szakaszos extrakció elvégzése úgy történik, hogy
egy liter megfelelő pH-jú mintát kétliteres rázótölcsérben összeráznak 60 mL szerves oldószerrel, pl. diklór-metánnal. Lezárják, és intenzíven rázzák 1–2 percig kézzel vagy rázógéppel. Közben többször lelevegőztetik. Megfelelő ideig (pl. 10 percig) hagyják állni, leengedik a
szerves oldószert lombikba, és friss szerves oldószeradaggal megismételik a kirázatást. Körülbelül háromszor végzik el a kirázatást, és az egyesített szerves extraktumokat betöményítik.
Ha nagyon lassan áll be az extrakciós egyensúly a kis K d , vagy nagy térfogatú minta miatt, továbbá emulzióképzésre hajlamos minták esetében folyamatos folyadék-folyadék
extrakciót alkalmaznak. Ilyen esetben a friss szerves oldószert felforralják, hagyják lecsapódni és átszivárogni a mintán. A folyamatos folyadék-folyadék extrakciónál különbséget kell
tenni aközött, hogy a szerves oldószer sűrűsége nagyobb vagy kisebb a vízhez viszonyítva.
Az extrakciók órákat vesznek igénybe, de kb. 105-es dúsítási faktor érhető el velük. Például
extrakciós készülékbe, amely speciális desztilláló készülék, 1 L beállított pH-jú mintához
300–500 mL szerves oldószert, pl. diklór-metánt adnak, és vízfürdőn melegítik 18–24 órát.
Az extrakció befejezése, az oldat lehűtése után az oldószer elpárologtatható.
Hibalehetőség a folyadék-folyadék extrakció során, ha emulzióképződés jön létre felületaktív vagy zsíros anyagok vizsgálatánál. Az emulzió gyakran megszűntethető centrifugálással, üveggyapoton való szűréssel, hűtéssel, kisózással, vagy kis mennyiségű szerves oldószer
hozzáadásával. Az extrakció sebessége ugyanarra a vegyületre különböző lehet a mátrixtól
függően. Különösen nehéz a szennyeződést elkerülni. Alaposan meg kell tisztítani az eszközt
használat előtt, természetesen nagyon tiszta extrahálószert kell használni, amelynek a szenynyezőit még bekoncentrálják a töményítési lépésnél. A lehetőségekhez képest kerülni kell a
mintaveszteségét, ami például az üvegedények falán történő adszorpció következménye.
A fémionok vizes oldatból kelátként vagy ionasszociátumként vihetők szerves fázisba. Kelátképzőnek alkalmas az oxin, ditizon és nátrium-dietil-ditiokarbamát (DDTC), míg
extraháló szerves oldószer lehet a kloroform, diizobutil-keton, izobutil-metil-keton. A művelet speciális szilárd fázisú oszlopokkal végezhető. Az elválasztani kívánt rész külön gyűjthető.
A legtöbb másodfajú fém nyomnyi mennyiségeinek extrakciójára alkalmas.
Fémorganikus vegyületekhez a folyadék-folyadék extrakció közvetlenül alkalmazható
szűretlen mintákhoz. Bizonyos esetekben a vizsgált elemforma átalakítás nélkül extrahálható
apoláris szerves oldószerrel, és ezt követően gázkromatográfiásan vizsgálható, pl. tetraalkilón NaCl-dal telített vizes oldatból 1/20 térfogatnyi hexánba extrahálható 100% hatásfokkal. A
kifejezetten kovalens karakterű ionos elemformák (trifenil-ón, tributil-ón, metilhigany) poláros, vízzel nem elegyedő oldószerekkel extrahálhatók. A kevésbé szubsztituált elemformák
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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 szerves Pb-, Sn-, Hg-formákat (pH=6–9), míg az ionos alkilólom formák átalakítására tetrametilditiokarbamátot használnak. Az extrahálószer mindkét esetben hexán.
A folyadék-folyadék extrakciót követően el kell párologtatni az oldószert. A legáltalánosabban használt módszer a rotációs vákuum bepárlás (3.10. ábra). Az oldószert csökkentett nyomáson, vízfürdőn melegítve, a mintát tartalmazó lombikot mechanikusan forgatva
távolítják el. A hulladék oldószert lekondenzáltatják, és összegyűjtik a megsemmisítéshez.
Hibalehetőség az illékony elemek vesztesége, adszorpció az edény falán, valamint hogy az
oldószergőzök magukkal ragadják a meghatározandó komponens egy hányadát.

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

A Kuderna-Danish 6 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 csövet, amelyben a betöményített minta összegyűlik. A szerves oldószert tartalmazó mintát (200–
300 mL) néhány forrkővel együtt elhelyezik a mintatartó lombikban, és vízfürdőn hevítik. A
vízfürdő hőmérséklete 15–20 ºC-kal nagyobb, mint a szerves oldószer forráspontja. A mintatartó cső részben merül bele a vízfürdőbe, a berendezés többi részét a vízgőz melegíti. Az
oldószergőzök felszállnak, majd a gőzök egy része lekondenzál és visszafolyik. A visszafolyó
oldószer beöblíti az esetleg a mintatartó falára tapadt komponenseket, a minta így veszteség
nélkül töményíthető be kis térfogatra. Az oldószer másik részét a Snyder-csőhöz csatlakozó
leválasztóval és gyűjtőeszközzel nyerik vissza. A berendezés 10–20 perc alatt 1–3 mL-re töményíti 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.
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3.11. ábra: Kuderna-Danish elpárologtató

A TurboVap 500 mintabepárló 7 gyors, kíméletes, oldószer eltávolításra alkalmas.
Beépített, nagy fordulatszámú miniventillátor biztosítja a gázáramot. Spirális gőztérkeverést
alkalmaznak. A minta az edény alján koncentrálódik. A minta szárazra párlódását optikai
szenzor akadályozza meg a keverőmotor leállításával. A szabályozott termosztálási
hőmérséklet maximum 90 ºC-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
oldattól, majd valamilyen oldószerrel mossák, hogy eltávolítsák az esetleg jelen lévő mátrixkomponenseket. Végül egy oldószer eleggyel (eluenssel) szelektíven deszorbeálják a meghatározandó komponenst. Az előbbi eljárást, mikor a mérendő alkotókat megkötő anyagot az
oldatba teszik, majd az egyensúly beállta után szűréssel vagy dekantálással távolítják el, statikus szorpciónak nevezzük. Nyomelemek vizsgálatánál az analízis történhet szilárdpróbá7 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 roncsolás után atomabszorpcióval vagy atomemissziós módszerekkel.
A legegyszerűbb állófázisok 20–50 µm közötti átmérővel jellemezhető szilikagél részecskékből állnak. A szilikagélt eredeti formájában ritkán használják, általában annak 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
teszik a meghatározandó vegyülettel való kölcsönhatást. A probléma enyhíthető azzal, hogy
továbbreagáltatják a maradék szilanolcsoportokat rövid szénláncú alkilcsoporttal (endcapping). Használhatunk még a szilikagélen kívül más szorbenseket: fluoriszilt, alumíniumoxidot és térhálós polimereket.
Az SPE szorbensek lehetnek normál fázisú, fordított fázisú, ioncserélő töltetek és
makropórusos szemcsék. A normál fázisú szorbens lehet módosítatlan szilikagél (Si-OH),
vagy más poláris funkciós csoportokkal, pl. ciano-propil (Si-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CN), diol- (SiCH 2 -CH 2 -CH 2 -O-CH 2 -CHOH-CH 2 -OH) vagy aminocsoportokkal rendelkezik. A fordított
fázisú töltetnek szilikagélen vagy szintetikus vázon, apoláris funkciós csoportjai vannak, mint
pl. oktadecil [Si-(CH2) 17 -CH 3 ], oktil [Si-(CH2) 7 -CH 3 ], és metil [Si-CH 3 ]. A normál fázisú
töltetes oszlopok a poláris komponensek (pl. fenol), a fordított fázisú töltetek az apoláris vegyületek (pl. policiklikus aromás szénhidrogének) megkötésére használhatók. Az ioncserélő
szorbensek kationos vagy anionos funkciós csoportokat, vagyis anioncserélőket [Si-CH 2 CH 2 -CH 2 -N+-(CH 3 ) 3 ] vagy kationcserélőket tartalmaznak (Si-CH 2 -CH 2 -CH 2 -C 6 H 4 -SO 3 -)
háromdimenziós polimer molekulákon. A legtöbb ioncserélő gyantához használt alapváz sztirol és divinilbenzol kopolimerje, amelyeket vizes szuszpenzióban reagáltatnak egymással.
Ezután kémiai reakciókkal viszik fel a funkciós csoportokat a polimermátrixra. A negatív töltésű funkciós csoportokat tartalmazó kationcserélők pozitív töltésű ionokat kötnek meg, míg a
pozitív töltéssel rendelkező anioncserélők negatív töltésű ionokat tartanak vissza. Léteznek
speciális gyanták, mint például a kelátképző gyanták, amelyek kelátképző funkciós csoportjukkal megkötik a különböző fémionokat. A fémionok ezután savakkal, például sósavval és
kénsavval nyerhetők vissza a gyantáról. Speciális, fémspecifikus gyanták kaphatók bizonyos
kémiai elemek elválasztására. Az Eichrom Technologies 9 Re resin gyantája ritkaföldfémek
extrakciós kromatográfiájára szolgál, amely 1 M oktil(fenil)-N,N-diizobutil-karbamoil-metilfoszfin-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 jelű gyantát (Eichrom LTD),
majd ólomra a Pb-SpecTM 10gyantát. Mindkét gyanta hatóanyaga a 3.13. ábrán bemutatott
szerkezeti képlettel jellemezhető 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.
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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
kisebb koncentrációban, és hosszabb szénláncú alkohol hígítószerrel, amely elősegíti az
ólomgyantáról történő leválását. A Pb-SpecTM gyantaoszlopot 1 M HNO 3 -mal kondicionálják,
1M HNO 3 -as közegben viszik fel a mintát, majd 1 M HNO 3 -mal és ezután 0,1 M HNO 3 -val
mossák. Az ólom eluciója történhet 0,05 M (NH 4 ) 2 C 2 O 4 oldattal. Az Eichrom speciális nikkelgyantája a hagyományos dimetil-glioximos (DMG) csapadékképzéses kémiai reakción
alapul. A nikkelgyanta DMG-ot tartalmaz a polimetakrilát gyanta pórusain belül. A nikkelDMG 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 összetételű, majd a DMG komplexet kis mennyiségű 1,5–3 M salétromsavban oldják, illetve
eluálják.

3.14. ábra: A Ni-dimetil-glioxim komplex képződése

A szintetikus adszorbensek oldhatatlan, háromdimenziós, térhálós, makropórusos polimerek. Ezek nem mindig rendelkeznek funkciós csoporttal, sokféle pórusméretben kaphatók,
nagy fajlagos felületük miatt képesek sokféle szerves vegyületet adszorbeálni van der Waalserőkön keresztül. A gyantákon adszorbeálódott anyagok eluálhatók különböző szerves oldószerekkel, savakkal és bázisokkal. A pH-t úgy kell szabályozni, hogy felvitelkor ne
disszociáljon a meghatározandó anyag. Az eluciót megelőzően a pH beállításával disszociált
formába kell hozni a mintát. Ezért lehetséges, hogy savakkal és bázisokkal egyaránt elvégezhető az elució. A proteinek elválasztására speciális metakrilát észter szerkezetű gyanta kifejlesztésével nyílt lehetőség (pl. Sepabeads FP a Mitsubishi Chemicaltól).
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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) belépőnyílása széles, a másik vége pedig lekeskenyített. Az oszlop két, 20 µm-es pórusméretű polietilén, teflon-, vagy rozsdamentesacél-szita közt tartalmazza a célnak megfelelően a szorpciós, anion- vagy kationcserélő, vagy kelátképző dúsító töltetet. A felső szűrő
kiszűri a lebegő részecskéket, az alsó pedig visszatartja a töltetet. Az oszlop töltőanyaga kémiailag ellenálló, megfelelő mechanikai stabilitású kell, hogy legyen. Megfelelően kis áramlási sebességgel felvisszük a mintaoldatot a kis oszlopra. A szorbens helyes megválasztásával
elérhető, hogy a meghatározandó anyagot a szorbens erősebben kösse meg, mint az egyéb
mintabeli anyagokat.
Mostanában már kapható a szorbens kerek, lapos lemez formájában, amely behelyezhető
egy szűrő berendezésbe. Az 5–10 µm-es szorbens részecskéket finom teflonszálakkal összedolgozva 0,5 mm vastag, 47 vagy 70 mm átmérőjű korongokat állítanak elő.
A szűrő alakjától függetlenül a mintát tartalmazó oldószert átpréselik a szorbensen megfelelő nyomást alkalmazva, vagy átszívatják vízlégszivattyú segítségével. A 3.16. ábrán látható
állvány segítségével egyszerre több oszlop is kezelhető. Gyakorlatilag egy üvegkád légmentesen záró, kémiailag ellenálló (teflon-) tetején vannak kiképezve a kis csatlakozók, melyekre
az oszlopok rányomhatók. Az üvegkád belsejében van egy szintén inert anyagból készült állvány a gyűjtőcsövek pozícionálására. Vízlégszivattyú vagy vákuumpumpa csatlakoztatható az
állvány üvegkád részéhez nyomásmérőn keresztül. Mindegyik pozícióban külön-külön állítható 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
nagy felületű, vékony tárcsán tízszer gyorsabban halad át a mintaoldat, mint egy kis oszlopon,
és így rosszabb a visszanyerés a rövidebb szorbens-minta kölcsönhatási idő miatt.

3.16. ábra: Állvány szilárd fázisú extrakcióhoz
www.tankonyvtar.hu
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3.17. ábra: A szilárd fázisú extrakció fő lépései:
1. nedvesítés és kondicionálás, 2. felvitel, 3. mosás, 4. elució

A 3.17. ábrán látható módon az SPE oszlopot először nedvesítik, kondicionálják, a mintaoldatéhoz hasonló oldószert vagy puffert vezetve át a tölteten. 11 Az első, nedvesítő lépésre
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 láncok szolvatálódnak, kiterjednek és beborítják a felületet. Így lehetséges a megfelelő
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 körültekintő megválasztásával elérhető, hogy a felvitel közben elsősorban az analizálandó komponens kötődjön meg
az oszlopon. A valóságban viszont általában a hozzá hasonló tulajdonságú vegyületekkel
együtt kötődik meg a számunkra fontos vegyület, miközben a szennyezők egy része már a
felvitel alatt távozik az eluenssel. Ezért nagyon fontos a következő, mosási lépés, amely során
megfelelően választott oldószerrel el kell távolítanunk a minta egyéb komponenseit, úgy hogy
közben a meghatározandó komponens maradjon az oszlopon, ezért különösen nagy gondot
kell fordítani az oldószer megválasztására. Végül a szükséges minimális mennyiségű oldószerrel leoldjuk (eluáljuk) az oszlopról a meghatározandó vegyületet. Ha megfelelően kis oldatmennyiséggel sikerül leoldani a komponenst az oszlopról, akkor megfelelő mértékű dúsítás
érhető el.
Az alkalmazott oldószerek megválasztásánál fontos, hogy a nagyobb oldószererősségű
oldószerek kisebb térfogatban tudják leoldani a mintát az elució során, mint a kisebb
oldószererősségűek. Például fordított fázisú szorbens alkalmazása esetén az oldószerek erőssége a következő sorrendben nő: víz < metanol < izopropil-alkohol < acetonitril < aceton <
etil-acetát < etil-éter < tetrahidrofurán < diklórmetán < kloroform < toluol < izooktán < hexán. Normál fázisú töltet esetén a sorrend éppen fordított. Fordított fázisú töltet esetén az alkalmazható oldószerek a leggyengébbek: a víz, a metanol, izopropil-alkohol és az acetonitril.
Ioncserélő szorbens esetén más a helyzet, ott az oldószer pH-ja és az ionerősség a meghatározó. Az SPE oszlopok alkalmazására a másik lehetőség, hogy a szennyező komponensek kötődnek az állófázishoz, és a meghatározandó alkotó felvitel közben áthalad.
11 http://www.biotage.com/DynPage.aspx
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Az SPE módszer alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a szorbensen lévő 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 biztosítja a kellő időt a minta-szorbens kölcsönhatásra, ezért nem célszerű túllépni kis oszlop esetén a
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 módszer nagy dúsítási faktorral, kis oldószerigénnyel jellemezhető, kicsi a szennyeződés veszélye, könnyen automatizálható.
A szilárd fázisú extrakció automatizálására két lehetőség van. Az egyik az off-line módszer, amikor számítógép-vezérelt berendezéssel programozottan elvégzik az eddig ismertetett
műveleti lépéseket. Vagyis nedvesítik a töltetet, kondicionálják, felviszik a mintát, mossák az
oszlopot, eluálják és összegyűjtik a mintát megfelelő oldószerben. Az így keletkező minta
kromatografálható. Az automatikus szilárd fázisú extrakció időigényes módszerfejlesztése
után lehetőség van sok extrakció elvégzésére jobb precizitással. Az on-line SPE 12 esetén az
SPE adszorbensről eluált vizsgálandó anyag közvetlenül a HPLC oszlopra vezethető, ezt oszlopkapcsolásnak is szokták nevezni. Egy kis hatékonyságú szorbenssel végeznek
előelválasztást, majd erről nagy hatékonyságú oszlopra kerül az oldat, a meghatározandó
komponens szétválasztására és meghatározására. A szorbens nedvesítésére és kondicionálására az oldószert átpumpálják az előtétoszlopon, majd a hulladékba vezetik. Ezután megtörténik
a felvitel az előtétoszlopra, a mosás megfelelő oldószerrel. Ezután az előtétoszlopról való
elució következik, a nagynyomású szelep elforgatásával az eluenst áramoltatják át az előtétoszlopon, és ráöblítik a mintát a HPLC oszlopra. Amíg az analitikai elválasztás történik, addig
újrakondicionálják az előtétoszlopot.
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, folyadék vagy gázfázisban. A megkötődött vegyületek deszorpciót követően kerülnek be az elválasztására és meghatározására alkalmas műszerbe. Az eljárás lényege a 3.7. összefüggés, mely
szerint a szorbenssel bevont kvarcszálon adszorbeálódott meghatározandó komponens menynyisége egyenesen arányos a mintabeli koncentrációjával.

n = K ⋅ V2 ⋅ c0 ⋅ V1 / K ⋅ V2 + V1 ,

(3.7.)

ahol n a meghatározandó komponens szilárd fázison adszorbeálódott móljainak száma, K a
megoszlási koefficiens a szilárd fázis és a vizes fázis között, c 0 a komponens eredeti koncentrációja a mintában, V 1 a vizes fázis és V 2 a szilárd fázis térfogata. Mivel az adszorpció egyensúlyi folyamat, az extrakció nem lesz teljes. Emiatt megfelelő kalibráció elvégzésére van
szükség.
Ha V 1 nagyon nagy, akkor az összefüggés egyszerűbb alakra hozható:

N = K ⋅V2 ⋅ c0 ,

(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.
A szorbensnek erős affinitással kell rendelkeznie a meghatározandó alkotóhoz annak érdekében, hogy a dúsítás megvalósuljon híg vizes oldatokból vagy gázfázisból. A különböző
bevonatú és vastagságú mikroszálak különböző vegyületek elválasztására alkalmasak, mechanikailag ellenállóak, és 300 °C-on is használhatóak. A leggyakrabban használt állófázis az
apoláris jellegű poli(dimetil-sziloxán) (PDMS), melyet számos apoláris vegyület, pl. benzol,
toluol és xilol (BTEX) extrakciójára használtak már vízből és levegőből. Poláris és apoláris
vegyületekhez (peszticidekhez és fenolokhoz) is javasolják a poliakrilát szorbenst. A 3.18.
ábrán látható módon a szilárd fázisú mikroextrakciós eszköz 13 kb. 1 cm hosszú ömlesztett
kvarccsövét acélcsőhöz rögzítik a mechanikai ellenálló képesség növelésére. Mikor a szál
nincs használatban, a szál védelmére ezt a kiegészítőt visszahúzzák a fecskendőbe. A fecskendőszerű tartó azért is előnyös, mert a gázkromatográfiánál alkalmazott fecskendős mintabevitelhez hasonló lehetőségeket nyújt. A szilárd fázisú mikroextrakcióhoz a fecskendő tűbe
visszahúzott szálat, a folyadék vagy gáz halmazállapotú mintát tartalmazó mintatartó edénybe
helyezik, és beeresztik a szorbenst a mintába a szelepzár lenyomásával előre meghatározott
időre. Folyadékminta vizsgálata esetén a bevont kvarcszál teljesen belemerül a mintába
(3.19.a. ábra). A minta fölötti gőztérből történő extrakció esetén a szál lezárt tartóban a minta
feletti gőztérbe (headspace) merül (3.19.b. ábra). Az is lehetséges, hogy az SPME szálat
membrán választja el a mintaoldattól (3.19.c. ábra). Ezután visszahúzzák a szálat a védő fecskendő tűbe és kihúzzák a mintatartóból. Az adszorpciót követően a meghatározandó vegyületet el kell távolítani (deszorpció) a szálról, és bejuttatni az elválasztásra és meghatározásra
alkalmas berendezésbe. A szálon megkötődött komponenseket termikus deszorpcióval (GC),
vagy szerves oldószeres leoldással nyerik vissza a további analízishez. A deszorpcióhoz szükséges hőt a gázkromatográf fűtött injektora szolgáltatja. HPLC vizsgálatoknál külön interfészre van szükség a deszorpcióhoz. Mielőtt a szálat átviszik a deszorpciós kamrába, az injektort
„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
injektort „injektálási” módba állítják, és kezdődik a deszorpció. A HPLC pumpával továbbított oldószerek áthaladnak a deszorpciós kamrán, miközben a szálon adszorbeálódott vegyületek 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,
b.) folyadékminta gőzteréből, c.) folyadékmintából membránon keresztül

Ügyelni kell arra, hogy minimális idő teljen el a szálon való adszorpció és a készülékben
végzett deszorpció között. A szál ugyanis a laboratórium légköréből ugyanúgy adszorbeálja
az összetevőket a tárolás során, mint előzőleg a mintából. Ugyanakkor deszorpció miatti veszteség is lehetséges. A legjobb megoldás az automata berendezés használata. Fontos, hogy mielőtt a szál felhasználásra kerül, le kell futtatni a deszorpciós lépést a szennyezések eltávolítása érdekében. A módszerrel gyakorlatilag teljesen szeparálják a meghatározandó komponenst
a mintamátrixtól, ezért a mátrix zavaró hatásával a továbbiakban nem kell számolni. A módszer oldószermentes lehetőséget biztosít a szerves vegyületek extrakciójára. Ultranyomnyi
mennyiségek meghatározására alkalmas nagy dúsítási faktora miatt.
3.2.3.3.3. Keverőbabás extrakció (SBSE)
A keverőbabás extrakció (Stir Bar Sorptive Extraction – SBSE) szintén oldószermentes
eljárás, mint az SPME. Felhasználásával tovább javítható a szilárd fázisú extrakcióval nyomszennyezésnél elérhető visszanyerés. Először vizes fázis megmintázására használták az üvegbevonatú mágneses keverőrúdra felvitt, nagyon vékony poli(dimetil-sziloxán) (PDMS) réteget (Twister, Gerstel GmbH, Muelheim, Germany). A PDMS bevonatú keverőbabával
(3.20.a. ábra) meghatározott ideig kevertették a mintaoldatot, majd termikus deszorpciót követően a gázkromatográfba vagy gázkromatográf-tömegspektrométer rendszerbe vezették a
megkötött anyagot a kémiai analízis elvégzésére. Később az oldószeres deszorpciót is megoldották a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás méréshez.
Kiindulva abból a közelítésből, hogy a meghatározandó komponens és a PDMS közti
megoszlási hányados arányos az oktanol-víz megoszlási hányadossal (K o/v ); az elméleti viszszanyerés a következő egyenlet szerint számítható: 14
R elméleti = m PDMS /m 0 = α/1 + α,

(3. 9.)

ahol α = K o/v /β és m PDMS a PDMS-ben jelen lévő komponens tömege, m 0 az eredetileg jelen
lévő komponens össztömege, és β a víz térfogatának és a PDMS fázis térfogatának az aránya.
Az SBSE alkalmazását kiterjesztették gőzfázis mintázására is, 15, 16 az új technika a Headspace Sorptive Extraction (HSSE) elnevezést kapta. A HSSE technikánál a mintavétel stati14 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 egyensúlyban lévő gőzfázisban. A komponens visszanyerése termikus deszorpcióval történik, online összekötve a GC-vel vagy GC–MS rendszerrel az analízishez.

3.20. ábra: Keverőbabás extrakcióhoz használt
a.) PMDS bevonatú keverőbaba, b.) kétfázisú SBSE eszköz

Az SBSE és HSSE könnyen használható és automatizálható. A legfőbb hiányossága volt a
módszernek az utóbbi évekig, hogy csak PDMS szorbenst alkalmaztak, amely közepes és
nagy illékonyságú, valamint közepes és nagy termostabilitású komponensek vizsgálatát
tette lehetővé GC meghatározás esetén. Ugyanakkor csak néhány oldószer volt alkalmas a
deszorpcióhoz, ha HPLC-vel végezték a mérést.
Jelenleg a kis illékonyságú komponensek meghatározásánál folyadékdeszorpciót, majd
HPLC technikát alkalmaznak. Általában poláris oldószereket, elsősorban acetonitrilt, ritkábban metanolt, acetont, és etil-acetátot használnak, fontos követelmény, hogy a választott oldószer 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
mátrixban való oldhatóságát az ionerősség, a pH változtatásával és kisózással, módosítják a
PDMS polaritását vagy helyettesítik a PDMS-t hasonló tulajdonságú, poláris polimer
szorbenssel. A származékképzéssel módosítják a vegyület polaritását, megnövelve a PDMShez való affinitását, és megnövelik az illékonyságát, hogy a GC analízisüket leegyszerűsítsék.
Erre példa, hogy a fenolvegyületek ecetsavanhidriddel a megfelelő acetátokká 17, 18 alakíthatók; az aminokat etil-karbamátokká 19 alakítják; a savakat etil-kloroformáttal az
etilészterré; 20, 21; és a szerves fémvegyületeket (Sn, Hg) nátrium-tetraetil-boráttal a megfelelő
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-kokká 22 23 vagy nátrium-tetra(n-propil)boráttal a megfelelő propilszármazékokká
alakítják a természetes etil-higany24 vegyületek speciációjához.
Az SBSE módszer alkalmazható nagyon különböző vegyületeket tartalmazó mintából, a
komponensek egyidejű megkötésére (multi SBSE 25 módszer), majd mindegyik komponens
más előkezelésre, vagy származékolásra kerül, és egyszerre történik az összes származékolt
komponens termodeszorpciója ugyanabból az üvegcsövecskéből. Ez a módszer alkalmazásra
került vízmintákban lévő fenolok, aminok és savak, szerves ónvegyületek, apoláris hormonhatású vegyületek (EDCs) és gyógyszerek meghatározására ppt szinten. 26
Szekvenciális SBSE alkalmazható az ultranyomszennyezők szorbensen való megkötésének optimálására. Nyolcvan peszticid meghatározásához 27 az SBSE megkötés két keverőbabával történt, egymás után, ugyanabban az oldatrészletben. Az első lépést az első keverőbabával az eredeti oldatból adalék nélkül végezték, míg a második keverőbabát kisózás után (30%
nátrium-klorid) helyezték bele ugyanabba a mintarészletbe. Az extrakció után a két keverőpálcát ugyanabban az üveg deszorpciós egységben helyezték el, egyszerre végezték a deszorpciót és az ezt követő GC-MS analízist. Ezzel a módszerrel főleg az első lépésben történt
a nagy megoszlási hányadossal jellemezhető komponensek adszorpciója (log K O/W >4,0), míg
a log K O/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 kifejlesztéséhez két vagy több különböző mechanizmussal rendelkező mintamegkötő anyag (pl. szorpciós és adszorpciós) dúsítási képességeit kombinálták. Az 1–2 cm hosszú PDMS cső végeit
két mágnes zárja le, belső üreget képezve, amelybe különböző típusú szorbensek helyezhetők.
A módszer lényege, hogy az anyagok először megkötődnek a PDMS csövön, majd azon átdiffundálva a belső fázison. A duplafázisú SBSE hatékonysága függ a külső PDMS réteg áteresztőképességétől, a belső anyag adszorpciós képességétől és a meghatározandó komponensnek a belső anyagon való adszorpciós képességétől. Belső anyagként alkalmasak a Carbopack
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 EndocrineDisrupting Chemicals and Pharmaceuticals in aqueus samples by Multi-Stir Bar Sorptive EXtraction-Single DesorptionCapillary 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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polaritását. A meghatározandó vegyületek rövid PDMS csövön keresztül bediffundálnak a cső
belsejében elhelyezett szerves oldószerbe, ahol feldúsulnak. Meghatározott idő után a mintát
tartalmazó oldószer HPLC vagy GC analízisre kerül. Ez a módszer alkalmazásra kerül 26
peszticid meghatározására ppb koncentrációtartományban 30 acetonitril módosítóval GC-MS
technikával. Van Hoeck 31 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 a PDMS helyettesítésére, a keverő rúd
bevonataként még nem áll rendelkezésre. Eddig csak bizonyos anyagfajtákhoz találtak megfelelő szorbenseket. Például PAH-ok meghatározásához oktil-metakrilát és etilén-dimetakrilát
kopolimerizációjával 32 készítettek bevonatot a keverőpálcikára. Erősen poláris fenolok meghatározására polivinil-piridine-etilén-dimetakrilátot 33 használtak. Poliuretán hab bevonat alkalmas atrazin, 2,3,4,5-tetraklórfenol és fluorén, 34 herbicidek 35 és gyógyszermaradványok 36
extrakciójára.
3.2.4. Szilárd-folyadék fázisátmenetek
3.2.4.1. A szuperkritikus fluid extrakció
A szuperkritikus fluid extrakció alapja, hogy ha a kritikus hőmérséklete fölé hevített anyagot
a kritikus nyomásnál nagyobb nyomással nyomják össze, az anyag homogén marad, fluid
állapot jön létre. A fluid állapotnak megfelelő nyomás- és hőmérséklettartomány a széndioxid 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 között vannak. A folyadékokhoz hasonló sűrűséggel jellemezhetők, de a gázokhoz hasonló a
viszkozitásuk és a kompresszibilitásuk, ugyanakkor jobban diffundálnak, mint a folyadékok.
Polaritásuk és viszkozitásuk nagymértékben változik a folyamat során a hőmérséklet és a
nyomás változtatásával. A szuperkritikus fluid állapotú anyagok nagyon jó oldószerek. A
szuperkritikus fluid extrakcióval a szerves vegyületek nyomnyi szennyezőit nyerik ki. A szuperkritikus extrakció számos normál állapotban gáz, illetve folyékony halmazállapotú anyaggal megvalósítható. Az általánosan használt szuperkritikus oldószerek a szén-dioxid,
dinitrogén-oxid, etilén, propilén, propán, n-pentán, etanol, ammónia és víz. Az extrakció körülményeit (nyomás, hőmérséklet) az oldószer kritikus adatai határozzák meg. Néhány vegyület kritikus hőmérsékletét, nyomását és sűrűségét a 3.2. táblázat tartalmazza.
Tc, K

p c , MPa

ρ, 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

Vegyület

3.2. táblázat: Néhány oldószer kritikus hőmérséklete (T c ),
nyomása (p c ) és ezen paraméterekhez tartozó sűrűsége (ρ)
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A hagyományos extrakció oldószer-kiválasztásának általános szempontjai itt is érvényesek (legyen jó oldó hatású, könnyen hozzáférhető, olcsó, de ne legyen mérgező, a termékre,
környezetre káros hatású és tűzveszélyes).
Például a szén-dioxid kedvező tulajdonsága, hogy nem ártalmas az egészségre és nagy a
sűrűsége, így viszonylag sok anyagot tud oldani, nem lép reakcióba a kezelt anyaggal, alacsony a kritikus hőmérséklete (31 °C) és kritikus nyomása (7,29 MPa). Ezért alacsony hőmérsékleten lehet vele dolgozni, nem károsodik a kezelt anyag, nem tűzveszélyes és nem korrozív, könnyen beszerezhető, nem szennyezi a környezetet, a nyomás és hőmérséklet megfelelő
változtatásával lehetőség van a szuperkritikus állapotú oldószer oldóképességének kedvező
irányba való változtatására. Az apoláris szén-dioxid fluidumban főleg apoláris molekulák oldódnak, ezért elsősorban apoláris vegyületek extrakciójára alkalmas (pl. szénhidrogének, zsírok). Az oldóképesség javítható keverék oldószer vagy kisegítő oldószer alkalmazásával (pl.
etanol). A 3.22. ábrán egy szuperkritikus fluid extrakciós berendezés (SFE) sematikus felépítése 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 extrakciós edényhez, és megfelelő gyűjtőedényt az anyagok kvantitatív visszanyerésére.
Az extrakció nyomásálló edényben játszódik le, amelyet kívülről melegítenek. Az extrahálandó vegyülettel telített szuperkritikus oldószer ezután nyomáscsökkentő szelepen és hőcserélőn
keresztül jut a szeparátorba, ahol az oldott anyag és az oldószer elválik egymástól. A tiszta
szén-dioxidot lehűtik és újra felhasználják. Üledékminták gyors és automatizálható speciáció
analízisében játszik jelentős szerepet. Alkalmazzák pl. talaj- és üledékminták PCB tartalmának, 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
gömblombikban lévő oldószert folyamatos melegítik, melynek gőzei kondenzálódnak és ráfolynak a mintára. A meleg oldószer az anyag egy részét kioldja, az oldószer feltölti a közlekedőedényt, és visszafolyik az alsó gömblombikba. A folyamatos melegítés miatt ez újra és újra
ismétlődik, míg végül az extrahálandó anyag megfelelő hatásfokkal átkerül a gömblombikba.
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3.23. ábra: Soxhlet extrakció

3.2.4.3. Mikrohullámú sugárzással elősegített extrakció
Mikrohullámú sugárzással elősegített extrakció során a poláris vegyületek viszonylag rövid
idő alatt jó hatásfokkal apoláris vagy gyengén poláris oldószerekbe extrahálhatók. A mikrohullámú energiaközlés gondos optimálásával elérhető, hogy a fémorganikus vegyületek összetétele az extrakció során ne változzék meg, a szén-fém kötés érintetlen marad. A talajból, üledékből való kinyerés időigénye csökken, megnövekszik a nehezen kinyerhető elemformák
extrakciós hatásfoka. A biológiai anyagokból történő kioldást is elősegíti, ha alkalmas reagenst használunk (pl. tetrametil-ammónium-hidroxid). Jól fókuszált, kis energiájú mikrohullámú teret célszerű alkalmazni. A 3.24. ábrán a Milestone cég Ethos EX típusú mikrohullámú
sugárzással elősegített extrakciós berendezése látható, melyhez a 3.6. ábrán bemutatott mikrohullámú sugárzással támogatott feltáróhoz hasonlóan, többféle rotor választható. Az ábrán a
készülékben látható a közepes vagy nagy nyomású rotor, melyben 12, illetve 10 zárt edény
helyezhető el. Kis koncentrációban jelen lévő komponensek mérésére ajánlott a húsz nagy
tisztaságú kvarcedényt tartalmazó rotor. Létezik nagy teljesítményű, 41 edényes, és nagy térfogatú, 6 bombát tartalmazó rotor.

3.24. ábra: Milestone Ethos EX mikrohullámú sugárzással elősegített extrakciós berendezés
(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
egyik fő csoportját képezi. Ezen vizsgálati módszerek esetében az elektromágneses sugárzás
röntgen, ultraibolya és látható hullámhossztartományában hozunk létre emissziós vagy abszorpciós jeleket, megváltoztatva az atomok elektronhéjain lévő elektronok energiaállapotát.
Az elektromágneses spektrum tartományait hullámhosszal (λ), vagy frekvenciával (ν) jellemezhetjük (4.1. ábra).

4.1. ábra: Az elektromágneses spektrum tartományai

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

λ=

c

ν,

(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 jellemezhető.
E = h ⋅ν ,

(4.2.)

ahol h a Planck-féle állandó, melynek értéke 6,626×10–34 Js.
Energiaközlés hatására az elektron alacsonyabb energiájú szintről (pl. alapállapotból) magasabb energiájú szintre kerül (gerjesztett állapot – 4.2. ábra). Amennyiben a gerjesztés fotonok 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,
és egyidejűleg egy, az illető atomra jellemző energiájú foton emittálódik. Ez az emisszió jelensége. Mind az abszorpció, mind az emisszió egy adott elem energiaszintjei által meghatározott 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. A következő fejezetekben az atomemissziós (AES), atomabszorpciós (AAS) és atomfluoreszcens spektrometriás (AFS) módszereket tárgyaljuk. Az AES, AAS és AFS elemanalitikai módszerek közös
vonása, hogy ún. gőzfázisú technikák, amelyeknél a kondenzált állapotú mintákat (szilárd,
folyadék, illetve oldott anyag) nagy hőmérsékletű térrészben (lángban, plazmában vagy gázkisülésben) szabad atomokból álló gőzzé alakítjuk, és a vegyértékelektronok energiaváltozásait követő sugárzási folyamatokat hasznosítjuk. A fázisátmenet fő lépései az oldat porlasztása (d<5 µm), a cseppek deszolvatálása, a cseppek száraz maradékának elpárologtatása, és végül a molekulák disszociációja szabad atomokká, az atomok részbeni ionizácójával. A gőzfázisbeli elemkoncentráció egyenesen arányos a kondenzáltfázisbeli elemkoncentrációval. Ideális lenne, ha az arányossági tényező értéke valamennyi elemnél azonos lenne, és független a
minta összetételétől. Az atomos, illetve ionos állapotban levő, viszonylag kis sűrűségű világító gázok, illetve gőzök vonalas színképet sugároznak ki.
Az atomemissziós spektrometria (AES) esetén a termikusan gerjesztett atomok által
spontán kibocsátott fény intenzitását mérjük a mérendő elemre jellemző színképvonalon. Az
atomabszorpciós spektrometriás (AAS) módszernél az alapállapotú atomokat a vizsgálandó
kémiai elem rezonáns színképvonalának megfelelő hullámhosszú fénnyel világítjuk meg,
amely részben elnyelődik. A mintabeli koncentráció számításához a megvilágító és az áthaladt fénysugár intenzitásarányának logaritmusa (abszorbancia) használatos. Az atomfluoreszcens spektrometriás (AFS) módszer esetén a minta híg atomi gőzét meghatározott
hullámhosszúságú fénnyel gerjesztjük, és a keletkező fluoreszcens fény intenzitásának mérése
alapján következtetünk az elemkoncentrációra.
4.1. Az atomszínkép keletkezése
A kémiai lángban vagy plazmában a mérendő komponensek atomizációját követően a keletkezett atomok termikusan vagy nagy energiájú részecskékkel – elsősorban gyors elektronokkal – való ütközések révén gerjesztődnek. Mivel a gerjesztett atomok élettartama rövid, a felvett energiát 10–8 s-nál rövidebb idő után leadják, elektromágneses sugárzás kibocsátása közben, vagyis foton keletkezése mellett visszatérnek az alapállapotba vagy alacsonyabb energiájú állapotba (emissziós színképvonal keletkezése). Az egyes elemek energiaszintdiagrammja 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-sorozatokba (szériákba) rendezhetők. Ugyanabba a
színképvonal-sorozatba tartoznak azok a vonalak, amelyeknél az alsó (végső) energiaszint
azonos. Az azonos szériához tartozó vonalak a hullámhosszúság csökkenésével egyre sűrűsödnek, míg végül elérik az ún. szériahatárt. Egy színképvonal-sorozaton belül mindig az a
vonal a legintenzívebb, amelyiknél a legkisebb az energiaváltozás. A különböző sorozatok
közül pedig annak az első vonala a legintenzívebb, amelynek az alapállapot a végső energiaszintje (alapvonal). Az abszorpciós és emissziós színképvonalak azonos hullámhossznál jelentkeznek, mivel az átmenetek ugyanazon energiaszintek között történnek.
A emissziós spektrumok a színképvonalakon kívül tartalmaznak sávokat és folytonos
spektrumot is. A sávos színkép a molekulák gerjesztéséből származik. A lángban jelen levő
molekulák gyakran kétatomosak. Számolni kell például az OH-gyökök, és szerves oldószer
felhasználása esetén, a C 2 -gyökök zavaró hatásával. Annak érdekében, hogy el tudjuk különíteni ezeket a molekuláris specieszeket az atomoktól, nagy felbontású spektrométereket kell
használni. Folytonos spektrumot bocsát ki az izzó szilárd test, de folytonos sugárzás keletkezik rekombináció esetén is. Például rekombinációs sugárzást okoz a plazmákban, mikor
elektronok és ionok kölcsönhatása révén semleges atomok keletkeznek, és egyidejűleg a kölcsönható részecskék energiájától függően különböző energiájú fotonok emittálódnak, megnövelve a háttérintenzitást.
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4.1.1. Alapvető összefüggések
4.1.1.1. Atomemisszió
A színképvonal-intenzitás függ az alap vagy alsó (p) és a felső (q) energiaállapot relatív populációjától, ami a Boltzmann eloszlási törvénnyel fejezhető ki az alábbiak szerint:
N q / N p = g q / g p ⋅ exp(−∆E / kT )

,

(4.3.)

ahol N q , illetve N p az atomok száma a gerjesztett, illetve alap- vagy alacsonyabb állapotban,
g q , illetve g p az energiaszintek száma, amelyek azonos energiát tartalmaznak a felső (gerjesztett), illetve alsó (alap) energiaszintekre, ∆E az alsó és felső energiaszintek energiájának különbsége, k a Boltzmann-állandó (8,314 J K-1mol-1) és T a hőmérséklet.
A spontán emisszióra felírható:
dN qp = Aqp ⋅ N p

,

(4.4.)

ahol A qp az Einstein-féle spontán emissziós átmeneti valószínűség, amely megadja, hogy a
q→p átmenet hányszor következik be másodpercenként. A qp reciproka a gerjesztési szint élettartamának felel meg (τ q ). Intenzív rezonáns vonalak átmeneti valószínűsége 108 s-1 nagyságrendű, a megfelelő élettartam 10–8 s.
A megfelelő színképvonal elméleti intenzitása pedig:
I qp = h ⋅ν qp ⋅ dN qp = h ⋅ν qp ⋅ Aqp ⋅ N p

,

(4.5.)

ahol h a Planck-féle állandó, melynek értéke 6,626×10–34 Js.
Az abszolút vonalintenzitás értéke
I abs = Aqp ⋅ N p ⋅ hν qp ⋅

d
4π [Jcm-2sr-1s-1],

(4.6.)

ahol d a fényforrás mélysége az észlelés irányában és 1/4π a teljes térszög reciproka egységsugarú gömb esetén. A térszög a megvilágított gömbfelületnek és a gömbsugár négyzetének
aránya, amelynek egysége a szterradián (sr). Az analitikai spektroszkópiában az elméleti intenzitással arányos önkényes egységű intenzitást mérünk.
Emissziós színképelemzésnél számolni kell az önabszorpció jelenségével, ami azt jelenti,
hogy a fényforrásban lévő szabad atomok és ionok részben elnyelik az ugyanazon fényforrásban emittált sugárzást. A jelenség a rezonáns atomvonalakra a legerőteljesebb, de jelentős
lehet az olyan ionvonalak önabszorpciója is, amelynek alsó szintje az ion alapállapota. A
meghatározandó elem koncentrációjával növekszik az önabszorpció mértéke, emiatt a koncentráció 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
elő. Az atomokat tartalmazó téren fényt bocsátunk át, és mérjük az elnyelődés következtében
jelentkező intenzitáscsökkenést. Az atomok által okozott fényabszorpcióból következtetünk
az atomkoncentrációra. A berendezés segítségével abszorbanciát mérünk, melyet a következő
összefüggéssel definiálunk:
A = lg

I0
I ,

(4.7.)

ahol I 0 a megvilágító és I az áteresztett fény intenzitása.
Az abszorbancia lineáris összefüggésben van az abszorpciós átmenet alacsonyabb energiaszintjén lévő (pl. alapállapotú) atomok koncentrációjával az atomforrásban, a következő
összefüggés szerint:

A = K A ⋅ λ2 ⋅ f pq ⋅ L ⋅ n p

,

(4.8.)

ahol L az abszorpciós úthossz, n p az abszorpciós átmenet alacsonyabb energiaszintjén lévő
atomok koncentrációja, λ a hullámhossz, K A és f pq első közelítésben állandó.
A 4.8. egyenletből bizonyos egyszerűsítésekkel adódik a régóta használatos Lamber–
Beer-összefüggés, mely szerint az abszorbancia egyenesen arányos a fényút hosszával és a
mért elem mintabeli koncentrációjával.
A = ε ⋅c⋅ L ,

(4.9.)

ahol az ε arányossági tényező, 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 fluoreszcens fény intenzitását. Itt nem tárgyalt alapfeltételek érvényesülése mellett is csak a kis
koncentrációk tartományában adódik lineáris összefüggés az analitikai jel és a forrásban érvényes atomkoncentráció között. Kis vonalszélességű megvilágító forrás esetén a fluoreszcens
fény intenzitása a 4.10. összefüggés szerint:
IF = εF ⋅

ωA
⋅ K F ⋅ f pq ⋅ L ⋅ I 0 ⋅ n p
4π
,

(4.10.)

ahol ε F az emittált fluoreszcens fényenergia és az abszorbeált fényenergia aránya, ωA az a
térszög, amelyben a fluoreszcenciás fény gerjesztése végbemegy, K F bizonyos fizikai állandókon kívül mind az emissziós spektrum, mind az abszorpciós spektrum vonalszélességi adatait tartalmazó faktor, f pq az abszorpciós oszcillátor erősség, L az atomforrás mélysége az észlelés irányában, I o a megvilágító fény intenzitása, n F az abszorpcióval gerjeszthető atomok
koncentrációja.
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4.1.2. Színképvonalak kiszélesedése
A színképvonal félértékszélessége a csúcsmagasság felénél mérhető szélesség, hullámhosszkülönbség. A színképvonalak szélességét egyrészt a spektrométer optikai sajátságai és paraméterei (instrumentális szélesség, kb. 10–20 pm) másrészt, a többnyire nagyságrendileg kisebb értékű, kiszélesedési hatások és izotóp-felhasadás (együtt fizikai szélesség) határozzák
meg.
4.1.2.1. Természetes kiszélesedés
A természetes kiszélesedés (0,01 pm nagyságrendű) a gerjesztési szintek véges élettartamának következménye (10–8 s). A Heisenberg-féle bizonytalansági elv felhasználásával számolva a természetes vonalszélesség a következő összefüggéssel jellemezhető.
1
1 
2
∆λ N = (λ0 / 2 ⋅ π ⋅ c) ⋅  + 

τ
 q τp ,

(4.11.)

ahol λ 0 az emissziós színképvonal hullámhossza, c a fénysebesség, τ q és τ p a felső és alsó
szintek élettartama.
A gyakorlatban megfigyelhető félértékszélességek az előbbi alapján számítottnál legalább
egy nagyságrenddel nagyobbak, ami egyéb kiszélesedési effektusokkal, mint például a Doppler-effektussal és a nyomás kiszélesedéssel magyarázható.
4.1.2.2. Doppler-effektus
A Doppler-kiszélesedés az emittáló vagy abszorbeáló atomok hőmozgásával kapcsolatos.
A mozgó fényforrás által emittált fotonok hullámhossza megváltozik a fényforrás sebességével arányosan, ha a fényforrás a detektor irányában, illetve ellentétes irányban mozog. Az
eltérő irányú és sebességű részecskék eltérő hullámhosszú fénysugarakat bocsátanak ki. A
Doppler-kiszélesedés a 4.12. összefüggéssel jellemezhető:

∆λ D =

2 ⋅ λ0 2 ⋅ R ⋅ T
⋅
c
M ,

(4.12.)

ahol λ 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 a hőmérséklet és M a relatív atomtömeg.
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 következtében a színképvonal hullámhosszában is. A kiszélesedés arányos a forrásban uralkodó
összes nyomással, és fordítva arányos a hőmérséklet négyzetgyökével.
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4.1.2.4. Stark-kiszélesedés
A Stark-effektus az atomok J szintjeinek∗ elektromos erőtérben végbemenő felhasadása.
Elektromos fényforrásokban (pl. nagyfeszültségű szikra) az elektromos erőtér inhomogén
jellegű, mely esetben a felhasadás vonalkiszélesedésként és vonaleltolódásként jelenik meg.
4.1.3. Háttérszínképek
4.1.3.1. Emissziós háttérszínképek
A színképvonalak a színképháttérre szuperponált módon jelennek meg, mely háttér lehet folytonos vagy kvázifolytonos jellegű.
Folytonos fényt izzó szilárd vagy cseppfolyós anyagok bocsátanak ki, melyeknek spektrális eloszlása csak azok hőmérsékletétől függ (Planck-féle sugárzási törvény). A szénhidrogén lángokban az égés során keletkező hőstabil molekulák, illetve gyökök (pl. OH, CH, CO,
NO, C 2 , CN) sugárzása az égési zónában különösen erőteljes, de jelentős az analitikai zónában is. A szűkebb hullámhossz intervallumokban megjelenő sávok strukturált háttérként
zavarják az atomoktól származó színképvonalakat. Az oxigén- és nitrogéntartalmú molekulák
sávos sugárzásával kell számolni a levegő atmoszférában működő sugárforrásokban, például
szikrakisüléssel vagy lézerekkel keltett plazmákban. Az OH-sávok jelentősek ICP-AES technikánál vizes oldatok porlasztásos bevitele esetén is.
A háttérsugárzás másik összetevője az elektronkontinuum, melynek legnagyobb része
az elektronok és ionok (pl. Ar+) rekombinációs sugárzásától származik. Ebben az esetben az
ütköző elektronok kinetikus energiája nagyobb, mint az Ar ionizációs energiája. Az energiakülönbség foton alakjában sugárzódik ki. A rekombinációs sugárzás intenzitása az elektronkoncentráció négyzetével arányos. Az elektronkontinuum másik összetevője a fékezési sugárzás, amely azáltal keletkezik, hogy az elektronok az ionok közelében lefékeződnek és az
energiakülönbség fotonok formájában kisugárzódik.
4.1.3.2. Abszorpciós háttérszínképek
Grafitkemencés atomabszorpciós módszernél (GF-AAS) igen jelentős a minta mátrixkomponenseinek molekulaabszorpciós zavaró hatása, a gőztér sokkal nagyobb mintagőzkoncentrációja miatt. Igen erős ennél a technikánál az alkálifém-halogenidek háttérzavarása,
amely e molekulák disszociációs kontinuumától származik. E folyamatnál az abszorbeált foton energiája a molekula disszociációját okozza egyetlen lépésben.
Az abszorpciós forrásban keletkező kisméretű szilárd-olvadék részecskék által okozott
fényszóródás, a háttérzavarás egyik formája látszólagos abszorpciós jelként észlelhető, amely
szintén a GF-AAS módszernél jelentős. Ha a részecskék mérete összemérhető a megvilágító
fény hullámhosszával, akkor Rayleigh-szóródásról beszélünk, amikor is a fényszórás a részecsketérfogat növekedésével négyzetesen növekszik, és a hullámhossz negyedik hatványával csökken.

∗ A belső kvantumszám (j) a mellékkvantumszámnak (l) és a spinkvantumszámnak (s) az összege.
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4.2. Atomspektroszkópiai mérőberendezésekben alkalmazott fényfelbontó
rendszerek
Mindhárom esetben (emisszió, abszorpció, fluoreszcencia mérése) szükség van fényfelbontó
egységre, amely a megfelelő hullámhosszú fényt szeparálja. Bizonyos speciális esetekben ez
a fényfelbontó egység lehet egy interferenciaszűrő, de általában megfelelő felbontás monokromátorral, vagy polikromátorral érhető el. A monokromátorok általában egy belépőrésből, két homorú tükörből, optikai rácsból vagy prizmából és egy kilépőrésből állnak. A
Cherny-Turner monokromátor (4.4. ábra) tengelye körül elforgatható fényvisszaverő síkrács segítségével végzi a fény felbontását. A sugárforrást a belépőrésre képezzük le. A belépőrésen átjutó fényből a kollimátortükör párhuzamos sugárnyalábot állít elő, melyet a síkrácsra
vetít. Az optikai rács által eltérített sugárnyalábot a másik homorú tükör, a kamaratükör egyesíti a kilépőrésre. A kilépőrés izolálja a kívánt hullámhosszú sávot, úgy hogy kizárja az összes
nem kívánt hullámhosszú fényt. A kilépőrésről a fény a detektorba jut. A monokromátorral
egyidejűleg egy hullámhosszon végezhetünk mérést, de ez az adott hullámhossztartományon
belül tetszőlegesen választható az optikai rács elforgatásával. Szekvens mérés végezhető vele,
vagyis egymás után mérhetünk többféle hullámhosszon, ami időigényes, a berendezés ára
viszont alacsony. A polikromátorral (4.5. ábra) ezzel szemben egyidejűleg több hullámhosszon lehet mérni, vagyis szimultán mérést tesz lehetővé, ami a mérést gyorsabbá, bizonyos esetekben pontosabbá teszi. A berendezés egy belépőrésből, egy homorú rácsból és
igény szerint választott számú kilépőrésből és ehhez kapcsolódó detektorokból áll. A
Rowland rendszerű polikromátor esetén az említett elemeket az ún. Rowland-körön kell elhelyezni, amelynek a sugara a homorú rács sugarának fele.

4.4.ábra: A Cherny-Turner monokromátor felépítése

4.5. ábra: A Rowland rendszerű polikromátor 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). Ez az eszköz úgy működik, hogy a beeső foton a fényérzékeny elektródfelületből elektront tesz szabaddá, amely a szabályozható potenciálkülönbség
hatására felgyorsul, és az első görbült elektródba (dinóda) ütközik. A dinóda speciális bevonattal van ellátva (BeO, GaP vagy CsSb), mely számos elektront bocsát ki, ha nagy energiájú
elektron ütközik a felületéhez. A kibocsátott elektronok a következő dinódára érkezve számos
újabb elektront váltanak ki. Ez az elektronsokszorozó lépés ismétlődik az egymást követő,
egyre magasabb potenciálú dinódák sorozatán, valóságos elektronlavinát létrehozva: az erősítés elérheti a 108 értéket, míg végül eljut az anódra. A keletkező áram további erősítése lehetséges.

4.6. ábra: A fotoelektron-sokszorozó cső működésének sematikus ábrázolása

Az utóbbi időben egyre fontosabb szerepet töltenek be a fotodióda detektorok. A fotodióda detektor egy felső p-rétegből és egy alsó n-rétegből áll. A felső felületét bevonják nagyon
nagy ellenállású védő SiO 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 optikailag aktív felületet. Egy fotonnak el kell érnie az aktív felületet, ahhoz hogy
áram folyjon a külső körben. Mikor a fotonok kölcsönhatásba lépnek a diódával, az elektronokat felemelik a vezető sávba, ahol úgy funkcionálnak, mint töltéshordozók. Így a keletkező
áram arányos a ráeső fény intenzitásával. A legtöbb eszköz csak a látható és a közeli infravörös sugárzást detektálja. A fotodiódák nagyon kisméretűek és az optikai jelet lencsével vagy
üvegszáloptikával juttatják el a detektorhoz. Sok kis fotodiódát lehet összekapcsolni lineáris
vagy kétdimenziós elrendezésbe, és mindegyik dióda folyamatosan gyűjti a jelet. Léteznek
128–4096 tagú lineáris diódasoros detektorok, ezek mérete lehet 13×2,5 µm. Mindegyik diódához tartozik egy kis kondenzátor, melyet feltöltenek, mielőtt megvilágítanák a diódát. A
dióda megvilágításakor a töltés egy része kiáramlik a kondenzátorból. Miután megtörtént a
megvilágítás, az összes kis diódát ellenőrzik, feljegyzik a töltésveszteséget, és újratöltik a
kondenzátorokat. A diódasoros detektorok nagyon jó stabilitással rendelkeznek.
4.4. Az atomspektroszkópiában alkalmazott kiértékelési módszerek
Az előzőekben tárgyalt atomspektroszkópiai analitikai kémiai módszereket a kémiai elemek
mennyiségi meghatározására használják. A mennyiségi elemzés alapját az adott hullámhoszszon mért analitikai jel és a koncentráció közötti összefüggés adja meg, amely a tárgyalt módszereknél nem abszolút, ezért kísérletileg kell meghatározni. Használható a 2.2. alfejezetben
(18. oldal) részletesen tárgyalt kalibrációs módszer (hitelesítő görbe módszer), ha a minták és
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a kalibráló oldatok viselkedése teljesen azonos, zavaró hatás nem lép fel. A növekvő koncentrációjú kalibráló oldatok mérésével elkészítjük az analitikai jel-koncentráció függvényt, a
kalibráló görbét, majd a minta mért analitikai jeléből kiszámítjuk a koncentrációját. Ha nem
biztosítható, hogy a kalibráló minták összetétele minél inkább megközelítse a minta összetételét (például biológiai minták esetén), az addíciós módszer javasolható. Oldatos elemzés esetén a módszer lényege, hogy a mintaoldat állandó mennyiségét tartalmazó oldatsorozatot készítünk, melyhez a mérni kívánt komponens standard oldatát adjuk hozzá, ismert növekvő
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 mátrixillesztéses és a belső standard 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, melyek hullámhosszát Fraunhofer, J. határozta meg. Kirchhoff, G. R. és Bunsen, R. W. 1860-ban
kimutatták, hogy a nátrium Fraunhofer szerinti D-vonalának van emissziós megfelelője. Felismerték az emissziós és az abszorpciós spektrumok vonalainak atomi eredetét és a spektrumok vizsgálatában rejlő analitikai lehetőséget. Ezt követően az atomemissziós spektroszkópia
gyors fejlődésnek indult. Megszülettek a fényabszorpciót leíró elméleti összefüggések, 1 kifejlesztették az üregkatódlámpát, a pneumatikus porlasztót, a levegő-acetilén lángot és ködkamrás mintabeviteli rendszert. 2 Az atomabszorpciós spektrometria 1955-ös születése Walsh, A.
nevéhez kötődik. Megállapította, hogy vonalas spektrumú fényforrással az atomok fényabszorpciója érzékenyen vizsgálható. Walsh, A. 3 az elvet analitikai módszerként szabadalmaztatta. Az első kereskedelmi forgalmú készülék 1961-ben jelent meg (Perkin Elmer). Az AAS technika létrejöttének, fejlődésének történetével részletesen foglalkozik Szabadváry, F., 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 kezdetben csak lángatomizálást alkalmazó technika L’vov, B. V. és Massmann, H. kutatásainak
eredményeként az elektrotermikus atomizálással jó analitikai teljesítőképességű módszerré vált,
amelyben Holak, W. munkája nyomán még további eredményeket sikerült elérni a hidrid kifejlesztéses módszerek felfedezésével. A módszerrel mintegy hetven elem határozható meg.
A módszer lényege, hogy egy elem szabad atomjai megfelelő energiájú fotonokat abszorbeálva magasabb energiaállapotba jutnak. Az abszorpcióval járó fényintenzitás-csökkenést a
vizsgált elem szabad atomjainak száma – végül is oldatbeli koncentrációja – szabja meg a
következő egyenlet szerint.
A = lg

I0
= ε ⋅c⋅ L
I
,

(5.1.)

ahol A az abszorbancia, I 0 a megvilágító és I az áteresztett fény intenzitása, ε az arányossági
tényező, c a mért elem mintabeli koncentrációja, és L a fényút hossza. A megvilágító fény
hullámhossza meg kell egyezzen a vizsgálandó kémiai elem valamelyik rezonáns színképvonalának hullámhosszával, hiszen alapállapotú atomokat gerjesztünk magasabb energiájú
pályákra a megfelelő energiájú fotonokat felhasználva.
Az ideális analitikai mérőgörbe lineáris összefüggést biztosít a koncentráció és az
abszorbancia között. Az analitikai mérőgörbét kísérleti úton határozzuk meg az ismert összetételű kalibráló oldatok felhasználásával. A mintából hígított oldatot készítünk, úgy hogy a
mérendő elem koncentrációja az analitikai mérőgörbe lineáris tartományának lehetőleg a kö1 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 lángfotometria újabb fejlődése, 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 figyelembe tudjuk venni, úgy hogy a vakra mért értékeket levonjuk a minták és a kalibráló oldatok mérési eredményeiből. A kalibráló és vakoldatokban, valamint a hígított mintákban
felhasznált savak – és egyéb adalékanyagok – minősége és koncentrációja meg kell, hogy
egyezzen, és ezeket egymás után azonos felvételi paraméterekkel mérjük.
Az AAS berendezés fő részei a fényforrás, az atomizáló, a mintabeviteli és a fényfelbontó
egység, a detektor és a kiértékelő egység (5.1. ábra).

5.1. ábra: Az atomabszorpciós berendezés folyamatábrája

Az atomizálás általában lángban 12 vagy elektromos árammal fűtött kemencében termikus
energiával hajtható végre. A meghatározandó elem bizonyos hányada szabad atomként rövid
ideig megjelenik a fényútban. A fényútban levő alapállapotú atomok a speciális fényforrás
fényét elnyelik, ezért a fény intenzitása csökken. A mérés hullámhossztartományának kiválasztása 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
közül az előbbi jóval elterjedtebb. A vonalas sugárforrások közül az üregkatódos lámpa 13 14
és az elektród nélküli kisülési lámpa 15 használatos. A félvezető diódalézer 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 henger alakú, üreges katódja abból a kémiai elemből (vagy annak ötvözetéből) készül, amelynek rezonáns színképvonalait hivatott kibocsátani. Az anód
anyaga wolfram. A katód és az anód kvarcablakkal rendelkező üveghengerben van elhelyezve, légritkított térben (100–200 Pa), nemesgáz atmoszférában. (Azért van szükség a kvarc
kilépőablakra, mert az ultraibolya sugarakat az üveg elnyelné, a kvarc viszont átereszti.) A
lámpa bekapcsolásakor 100–400 V feszültséget kapcsolnak az elektródokra, ami 2–30 mA
áramnak felel meg. Az áram áthaladása a töltőgáz ionizációját okozza. A pozitív nemesgázionok a katódnak ütközve, abból fématomokat szakítanak ki (katódporlás), melyek gerjesztésével a katód anyagára jellemző hullámhosszú fotonok keletkeznek, amelyek a kvarcablakon
hagyják el a sugárforrást. A speciális fényforrás fénye kis félértékszélességű, vonalszélessége
néhány ezred nanométer, míg a tipikus abszorpciós vonalszélesség mintegy 0,001 nm. Üregkatódos sugárforrást alkalmazva az AAS főleg egyelemes módszernek tekinthető, minden
mérendő kémiai elemre külön lámpát kell beszerezni, a készülékbe behelyezni és megvárni a
felmelegedési időt. A modern készülékekben egyszerre nyolc lámpát lehet elhelyezni, és
ezekre ráadható a fűtőáram egy másik elem mérése közben. Léteznek több elem szimultán
vizsgálatára használható lámpák, melyeknek az adott elemek ötvözetéből készül a katódja,
ezeknek az élettartama kicsit rövidebb, mint az egyelemeseké. Az elektród nélküli kisülési
lámpák kvarccsőbe forrasztva, nagyfrekvenciás tekerccsel körülvéve tartalmazzák a kémiai
elemet, amelynek a színképvonalait hivatottak kisugározni. Az anyagot mikrohullámú vagy
rádiófrekvenciás generátorral létrehozott kisülés alakítja gőzzé és gerjeszti. Külön nagyfrekvenciás tápegységet igényelnek, ezért elsősorban csak olyan elemeknél használják, amelyek
esetén az üregkatódos lámpa nem nyújt megfelelő fényintenzitást (As, Sb, Bi, Se, Te).
A sugárforrás- és detektorfejlesztések terén elért eredmények megteremtették az AAS
többelemessé válásának lehetőségét. Az 5.3. ábrán az Analytik Jena (Jena, Németország)
által kifejlesztett Xe mikro-ív lámpa folytonos sugárforrást láthatjuk, mely a teljes spektrumtartományban százszoros fényintenzitást bocsát ki a hagyományos üregkatódlámpához
képest. Az ív kiterjedése kisebb, mint 1 mm, átmérője 0,2 mm, a xenon töltőgáz nyomása
hidegen 1,7 MPa, amely üzem közben a négyszeresére növekszik. A sugárforrás nem igényel
bemelegedési időt, bekapcsolás után azonnal alkalmas a mérésre. Az utóbbi években kifejlesztett nagy felbontású, folytonos sugárforrású atomabszorpciós spektrométer (HighResolution Continuum Source AAS – HR CS AAS) készülékben (5.4. ábra) ezt az egy Xe
lámpát alkalmazzák fényforrásként valamennyi kémiai elemre és hullámhosszra, ideális sugárforrásként. A mérendő elemek tetszőlegesen válaszhatók, a készülék azonnal alkalmas a
mérésre, hiszen a mérési hullámhossz tetszőlegesen választható, mindegyik abszorbeáló
atomvonal használható. A kedvezőbb jel/zaj viszonyok miatt e módszer esetén a kimutatási
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 exoterm gázreakció színhelye, mely a mintaoldatból előállított aeroszolból a
méréshez szükséges atomgőzt létrehozza. Általában előkevert, lamináris lángot használunk. A
lángot kémiailag ellenálló fémből (általában titánból) készült több réssel ellátott égőfejjel állítják elő (5.5. ábra). Előállításához valamilyen éghető gázt, legelterjedtebben acetilént (de
lehet hidrogén, propán, bután) égetünk valamilyen égést tápláló gáz segítségével, amely legygyakrabban levegő, dinitrogén-oxid (N 2 O), esetleg oxigén. A különböző lángtípusok hőmérsékletét az 5.1. táblázatban adjuk meg.
Gázkeverék
Égést tápláló gáz
Éghető gáz
Levegő
Metán
Levegő
Propán
Levegő
Hidrogén
Levegő
Acetilén
Dinitrogén-oxid
Acetilén
Oxigén
Hidrogén
Oxigén
Acetilén

Égési sebesség,
cm/s

Hőmérséklet,
°C

70
80
440
160
180
1150
2480

1875
1930
2045
2300
2750
2660
3100

5.1. táblázat: A különböző lángtípusok hőmérséklete

Az acetilén-levegő láng hőmérséklete 2300 ºC, az acetilén-dinitrogén-oxid lángé 2700–
2800 ºC. Az éghető és égést tápláló gázok áramlási sebességének aránya alapján megkülönböztetünk sztöchiometrikus, redukáló és oxidáló lángokat. A redukáló lángoknál a kémiai
egyenlet alapján számítható arányhoz (sztöchiometrikus) képest túlsúlyban van az éghető gáz,
az oxidáló láng esetén pedig az égést tápláló gáz.
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5.5. ábra: Réses égőfej

5.6. ábra: A kémiai láng fő részei
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A réses égőfejjel előállított láng (5.6. ábra) fő részei a következők:
Előmelegedési zóna, ahol a gázkeverék eléri a gyulladási hőmérsékletet.
Elsődleges reakciózóna: a láng legintenzívebben sugárzó, kékeszöld része. Színképében főleg molekulasávok találhatók, melyeket az égés során képződő gyökök és molekulák sugároznak (CO-, H-, C 2 -, CH-, CHO- OH-, CN-, NO-, NH-). Vastagsága kisebb 1 mm-nél.
Közbenső lángzóna: analitikailag fontos tartomány. Nincs új reagens utánpótlás, emiatt közel
termodiamikai és termikus egyensúly van. A legnagyobb emisszió az OH-sávokból származik, de a CH- és C 2 -sávok, CN-gyökök emissziója is lehet erős. Itt a legkisebb a zaj.
Másodlagos reakciózóna: az égéstermékek a levegő oxigénjével újabb reakciókban vesznek
részt, ibolyáskék sugárzás képződése közben a következő egyenlet szerint:
CO + O → CO 2 + hv.
A lángban a vegyületek bizonyos mértékben elbomlanak, ennek mértéke jellemezhető az
atomizációfokkal. A 400 ºC-kal melegebb C2H2–N2O láng hőmérsékletén a kémiai elemek
atomizációfoka általában nagyobb, mint az acetilén-levegő láng esetén, ami az 5.2. táblázatból látható. Az ettől eltérő módon viselkedő elemek esetén az ionizáció csökkenti a szabad
atomok koncentrációját.
Elem
Alumínium
Bárium
Kalcium
Magnézium
Ezüst
Réz
Nátrium

Éghető/égést tápláló gáz
Acetilén/levegő
Acetilén/dinitrogén-oxid
-s
10
0,13
10–3
0,17
0,14
0,52
0,59
0,88
0,66
0,57
0,98
0,66
1,00
0,97

5.2. táblázat: Néhány elem atomizációfoka acetilén/levegő és acetilén/dinitrogén-oxid lángban

Kémiai lánggal folyékony halmazállapotú minták vizsgálhatók, amelyeket porlasztóval
juttatnak be a lángba. Az alkalmazott koncentrikus porlasztók esetén a mintaoldat a folyadékba nyúló kapillárison keresztül a gázárammal (égést tápláló gáz) létrehozott szívóhatás
révén a porlasztóba jut, majd a gázáram a folyadékot apró cseppekre bontja, aeroszol keletkezik. Indirekt porlasztás esetén a porlasztóhoz ködkamra kapcsolódik, amelyben a nagyobb
méretű cseppek (d>5 µm) kicsapódnak, és így közel homodiszperz aeroszol képződik. A porlasztási hatásfok (az elem lángba bejutó és a porlasztó által felszívott tömegáramaránya)
koncentrikus porlasztó atomabszorpciós alkalmazása esetén 6…10%. Az aeroszolképzés folyamata, és így a porlasztási hatásfok is, többek között függ a vizsgálandó oldat sűrűségétől,
felületi feszültségétől, viszkozitásától. Ez az egyik oka, hogy az eredmények reprodukálhatóságának feltétele, hogy a kalibráló- és mintaoldatok e jellemzői a lehető legjobban megegyezzenek 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
www.tankonyvtar.hu
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disszociáciálnak. A deszolvatálást követően az oldatból keletkező szilárd részecske összetétele függ az oldatban levő anionok és kationok minőségétől, mennyiségétől, az oldószertől a
porlasztó és a ködkamra tulajdonságaitól, a láng összetételétől és hőmérsékletétől.
A legegyszerűbb kémiai reakciót az alkálifém- és néhány átmenetifém-klorid tartalmú oldatnál tapasztaljuk, amikor az oldatból kivált szilárd fém-klorid elpárolog; gázfázisú termikus
disszociációban fématomokká bomlik. Ha a bepárlás során kristályvizes fém-klorid keletkezik, akkor az fém-oxiddá hidrolizál, ami nehezebben párolog és disszociál pl. a
Ca2+ + 2C1- + x H 2 O → CaC1 2 •x H 2 O → CaO
egyenlet szerint.
Ilyen átalakulás esetén nagy hőmérsékletű, redukáló lángot kell használni, ami lehetővé
teszi a kalcium-oxid atomizációját. Ca2+ meghatározáskor kerülendő a foszfátion jelenléte,
ami a rosszul disszociáló Ca 3 (PO 4 ) 2 keletkezése miatt zavarja a meghatározást. Másik fémion
jelenléte is zavarhatja valamilyen ion meghatározását, pl. Ca meghatározását az alumínium
zavarja a kalcium-aluminát képződése miatt.
Másik lehetőség a mintabevitelre, amikor a mintában lévő hidridképző elemeket illékony
hidridekké alakítják, melyek a mátrix nélkül vezethetők be a lángba vagy fűtött kvarccsőbe.
Ezt a technikát a 6.2. alfejezetben (87. oldal) tárgyaljuk részletesen.
5.2.2. Grafitkemence
A grafitkemence egyik elterjedt típusa egy ellenállásfűtésű, vízhűtéses, argongázöblítéses
elektromosan fűthető berendezés, mely kis furattal ellátott grafitcsövet tartalmaz (5.7. ábra).
A nemesgázöblítéssel a berendezés és az atomgőz oxidációját akadályozzák meg. A kis nyíláson az automata mintaváltó kapillárisával juttatják be a néhány mikroliter folyékony mintát,
vagy kis csónakon helyezik el a szilárd mintát, melyet oldalról tolnak be a grafitcsőbe.

5.7. ábra: Elektrotermikus atomizáló egység sematikus rajza
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5.8. ábra: Az elektrotermikus atomizálásnál alkalmazott fűtési program: (I.) szárítási szakasz,
(II.) hamvasztási, hőkezelési szakasz, (III.) atomizálási szakasz, (IV.) tisztítási szakasz

A minta hőmérsékletét ezután lépcsőzetesen emelik előre optimált hőmérséklet-program
szerint, amely tartalmazza az egyes lépcsőknek megfelelő hőmérsékleteket, időtartamokat és a
felfűtési sebességeket is. Az atomizálás részfolyamatai (5.8. ábra) időben egymás után játszódnak le a kemencében. Az első lépés, a szárítás a legidőigényesebb, és az oldószer forráspontja által megszabott hőmérsékleten történik (105–115 °C). A következő lépésben, 500–
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. Mindkét említett lépés során folyamatos argongázöblítésről kell gondoskodni, ami kiöblíti a csőből
a keletkező termékeket. Ezután gyors felfűtéssel biztosítják az atomizációs hőmérséklet elérését (1800–2800 °C), ezen a hőmérsékleten a mintából a kérdéses elem atomjainak gőze képződik, miközben szünetel az Ar-gázöblítés. Az így keletkező atomi gőzt néhány másodpercig
világítjuk át a speciális sugárforrás fényével, valamely rezonáns színképvonalnak megfelelő
hullámhosszon. Az atomgőzön átbocsátott fény intenzitáscsökkenéséből, vagyis a mért
abszorbanciából meghatározhatjuk a kérdéses elem koncentrációját. A felfűtés utolsó lépése a
kemence tisztítása, kb. 3000 °C-on való izzítással, szintén argonöblítést igényel. Kb. fél perc
hűlési idő után injektálható a következő minta. A hamvasztási és az atomizálási hőmérséklet
optimális értékének megállapítása úgy történik, hogy a készülék gépkönyvében javasolt hamvasztási hőmérsékleten mérjük az abszorbanciát, különböző atomizálási hőmérsékleteken. Az
így kapott abszorbancia-atomizálási hőmérsékletgörbe alapján megválasztjuk az optimális
atomizációs hőmérsékletet a nem görbülő szakaszról. A választott atomizációs hőmérsékletet
használva különböző hamvasztási hőmérsékletekkel megszerkesztjük a hamvasztási hőmérséklet-abszorbancia görbét, melynek egyenes szakaszán választható az optimális hamvasztási
hőmérséklet. Grafitkemencés atomabszorpciós módszernél is alkalmaznak adalékanyagokat,
pl. mátrixmódosítókat a párolgási folyamatok elősegítésére. Szilárd minták vizsgálatára kis
csónakba mérik be a mintát, és az automata mintaváltó azt helyezi a kemence grafitcsövébe.
Grafitkemencés atomabszorpció esetén néhány mikroliter beinjektált mintából keletkezett
atomi gőzök a megvilágítás teljes időtartamában a grafitcsőben tartózkodnak. A megvilágítás
időtartamához képest (1–2 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 grafitkemencés atomabszorpciónál legalább egy nagyságrenddel kisebb kimutatási határok érhetők
el (5.3. táblázat). A hidridképző elemek esetén a hidridképzéses mintabevitellel, lángatomizációval szintén egy nagyságrenddel kisebb kimutatási határok érhetők el, mint anélkül.
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Kimutatási határ, μg/L
Kimutatási határ, μg/L
Elem,
Elem,
hullámhossz, nm Láng-AAS GF-AAS Hidrid hullámhossz, nm Láng-AAS GF-AAS Hidrid
1
0,02
2
0,001
Ag 328,1
Na 589,0
22
0,01
5000
–
Al 309,3
Nb 334,4
As 193,7

150

0,2

Au 242,8

5

0,03

B 249,8

220

20

P213,6

Ba 553,6

10

0,3

Be 234,9

1

0,01

Bi 223,1

20

0,1

Ca 422,7

2

Cd 228,8

0,4

Co 240,7 0

0,05

Nd 463,4

2000

–

Ni 232,0

1,2

0,04

100000

100

Pb 217,0

5

0,03

Pd 247,6

10

0,04

Pr 495,1

4000

200

0,005

Pt

100

0,6

0,002

Rb

2

0,03

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

Gd 407,9

900

200

Sr 460,7

1

0,2

Ge 265,2

250

0,3

Ta 271,5

1600

–

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

0,1

Hg 253,7

0,5

5.3. táblázat: A nagy felbontású, folytonos sugárforrású AAS készülékkel elérhető kimutatási
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
szóródása a lángban lévő részecskéken, a molekulák, gyökök abszorpciója (pl. Ba/CaOHgyök) és az atomvonalak egybeesése. Az 5.4. táblázatban néhány példát mutatunk be a színképvonal-egybeesésre.
A mérendő elem
színképvonalának
hullámhossza, nm
Al 308,215
Ca 422,673
Cd 228,802
Co 252,136
Cu 324,754
Fe 271,903
Ga 403,298
Hg 253,652
Mn 403,307
Pr 492,495
Sb 217,023
Sb 231,147
Si 250,690
Zn 213,856

A zavaró elem
színképvonalának
hullámhossza, nm
V 308,211
Ge 422,657
As 228,812
In 252,137
Eu 324,753
Pt 271,904
Mn 403,307
Co 253,649
Ga 403,298
Nd 429,453
Pb 216,999
Ni 231,097
V 250,690
Fe 213,859

5.4. táblázat: Spektrális zavarások színképvonal-egybeeséssel

Mivel az AAS technikánál mindig rezonáns színképvonallal dolgozunk – mert ezek alkalmasak az alapállapotú atomok gerjesztésére – elemenként csak néhány színképvonallal kell
számolnunk, vagyis a színképvonal-egybeesés valószínűsége jelentősen kisebb, mint emissziós 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 analitikai módszertől függetlenül jelentkeznek az adott atomizáló egységen belül. Fizikai zavaró
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 tartalmaz szerves vegyületeket vagy oldott sókat. Ez a zavaró hatás kiküszöbölhető a mátrixillesztéses módszer (matrix matching) alkalmazásával (2.1.2. szakasz). Az elektrotermikus atomizálóknál az ilyen jellegű zavaró hatásnak kisebb jelentősége van.

www.tankonyvtar.hu

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

5.4. Fényfelbontó egység

69

5.3.2.2. Kémiai zavaró hatások
A kémiai zavaró hatások egyik fajtája a nehezen párolgó vegyületek képződése az atomizáló
cellában lejátszódó kémiai reakció során, minek következtében a szabad atomok koncentrációja és így az analitikai jel is lecsökken. A legfontosabb a jelen levő anionok zavarása, például Ca2+ meghatározásakor foszfátion jelenlétében hőstabil Ca 3 (PO 4 ) 2 képződése miatt
csökken a szabad Ca atomok koncentrációja és az analitikai jel. Ez a zavaró hatás magasabb
hőmérsékletű láng alkalmazásával kiküszöbölhető. Hőstabil vegyület képződhet úgy is, hogy
szabad atomok más atomokkal új molekulákat képeznek, pl. a Ca meghatározását az alumínium zavarja kalcium-aluminát képződése miatt. És végül kémiai zavaró hatás, amikor könnyen
ionizálódó elemek megváltoztatják az ionizációs egyensúlyt, pl. a könnyen ionizálódó bárium
analitikai görbéje elhajlik a szabad atomok számának csökkenése miatt. A grafikemencében
gyakran fellépő kémiai zavaró hatás, a meghatározandó elem vesztesége illékony vegyületek
képződése miatt a hamvasztási vagy az atomizációs lépés során. A jelenség főleg
halogenidek jelenlétében tapasztalható, ezért kerülni kell sósav oldószer használatát, a jelen
levő halogenid pedig kiforralható tömény salétromsavval. Másik kémiai zavarás a karbidképződés (pl. Si, Ti,W), amely gátolja az adott elemek atomizációját.
A kémiai zavaró hatások kiküszöbölése
A kémiai zavaró hatások kiküszöbölése érdekében használhatók különböző adalékanyagok. A
nehezen párolgó sók képződése gyakran visszaszorítható felszabadító reagensek alkalmazásával. A hőstabil Ca 3 (PO 4 ) 2 képződését például visszaszoríthatjuk LaCl 3 hozzáadásával,
hőstabil lantán-foszfát képződése mellett. A másik lehetőség, hogy használhatunk
védőreagenseket, pl. EDTA-t vagy 8-hydroxykinolint, amelyek stabil, de illékony vegyületet
alkotnak a meghatározandó kémiai elemmel. Az ionizációs zavaró hatás csökkenthető kisebb
hőmérsékletű láng alkalmazásával és ionizációs puffer hozzáadásával. A nagy koncentrációban hozzáadott könnyen ionizálódó elem hatására ugyanis nagy elektronkoncentráció alakul
ki, visszaszorítva a meghatározandó kémiai elem ionizációját. Például bárium meghatározásához kálium-klorid ionizációs puffert használható. A hőstabil vegyületek képződése esetén a
nagyobb hőmérsékletű láng használata gyakran megoldást jelent.
Az elektrotermikus atomizációnál tapasztalható illékony vegyület formájában történő
veszteség csökkenthető mátrixmódosítók hozzáadásával, melyek a meghatározandó elemet
kevésbé illékony vegyületté alakítják, és ezzel lehetővé teszik a nagyobb hamvasztási hőmérséklet alkalmazását. Például az 500 °C-on illékony kadmium stabilizálható ammóniumfoszfáttal 1000 °C fölé, a higany meghatározásnál szulfiddal csökkentik az illékonyságot. A
karbidképződés eliminálása érdekében a grafitcső helyett wolframból vagy tantálból készített
atomizálót alkalmazhatunk.
5.4. Fényfelbontó egység
5.4.1. A hagyományos atomabszorpciós berendezés fényfelbontó egysége
A klasszikus atomabszorpciós berendezésekben sugárforrásként üregkatódos lámpát használnak, amely kis félértékszélességű vonalas színképet bocsát ki. A mérendő színképvonal kiválasztásához ezeknél a készülékeknél elegendő a Cherny-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 (üregkatódos) lámpa helyezhető
el, amelyeknek egymástól független áramellátásuk van két-két fűtőáramkörrel az előmelegítés
megoldásához. A monokromátor optimált Cherny-Turner elrendezésű, automata hullám© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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hosszválasztással, résszélesség-választással, kétszeres sugármenettel. Láng és hidrid üzemmódban szabadon választható az egyszeres vagy kétszeres sugármenet. Kétféle fókusztávolság van a maximális energiaátbocsátó képesség elérésére. Az optikai rács 1800 karcolás/mm
osztású holográfikus rács. A detektor széles tartományú, UV-érzékeny fotoelektronsokszorozó. 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) láng égőfej, (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
A ContrAA 700 nagy felbontású, folytonos sugárforrással rendelkező AAS készülék optikai
felépítését az 1. animáció szemlélteti. Ennél a készüléknél sugárforrásként folytonos spektrumú Xe-lámpát alkalmaznak, emiatt a fényfelbontó egységgel (1. animáció) szemben támasztott követelmények sokkal szigorúbbak. Hullámhossztartománya 185–900 nm. A monokromátor résének sávszélessége összemérhető kell, hogy legyen az atomabszorpciós vonal
szélességével. A szükséges, pikométer nagyságrendű sávszélesség eléréséhez az 50–150
rendbeli színképeket használják fel (a spektrális felbontás nő, minél nagyobb színképrendet
választanak).
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1. animáció: A ContrAA 700 nagy felbontású folytonos sugárforrással rendelkező
AAS készülék optikai felépítése (Analytik Jena, Jena, Németország; patented by ISAS)

Ahhoz, hogy az egyes elemző vonalak egyidejűleg detektálhatóak legyenek, echelle
prizmarács kombinációjú fényelbontást alkalmazták. A nagy felbontású, Echelle típusú dupla
monokromátor kvarcprízmás előmonokromátorral van összekapcsolva. A xenon ívlámpa fénye a belépőrésen keresztül a kollimátortükörre kerül, ahonnan a 30°-os kvarcprizmán keresztül a prizma síkjára merőleges, úgynevezett echelle rácsra esik. A rácson felbomló és visszaverődő színkép újból áthalad a prizmán, ahol a különböző színképrendek térben elkülönülnek
egymástól. Az így kialakuló kétdimenziós színkép homorú tükör segítségével élesen leképződik a CCD detektor síkjára. Miután az echelle fényfelbontó rendszer a színképet két dimenzióban jeleníti meg, adott a szimultán elemzés lehetősége az atomabszorpció spektrometriában
is. Az egyidejűleg mérhető vonalak számát a detektor geometriai méretei korlátozzák.
5.5. Detektor
5.5.1. A hagyományos atomabszorpciós berendezés detektora
A hagyományos, üregkatódlámpás sugárforrás esetén alkalmazott detektor fotoelektronsokszorozó (4.3. alfejezet,57.oldal, 4.6. ábra), mint ahogy ez a ZEEnit 700 berendezés ábráján 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 pixelt használ analitikai célokra. Az egyes pixeleket egyidejűleg világítják meg és olvassák ki
belőlük az adatokat, mind különálló detektorként működnek. Amikor a CCD detektorra színképvonalak esnek, ezek függőlegesen elhelyezkedő korlátozott számú pixelben hoznak létre
elektromos jelet. Az egyes oszlopok egy-egy hullámhosszat képviselnek, a függőleges pixelek
pedig a hagyományos spektrométerek résmagasságának felelnek meg. Így válik lehetővé a
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 deutériumlámpa folytonos sugárzásával. A fellépő intenzitáscsökkenés a folytonos háttérnek tulajdonítható. Míg ugyanis a vájtkatódlámpa kis félértékszélességű színképvonalainak az intenzitását mind az atomok elnyelése, mind a folytonos háttér csökkenti, a deutériumlámpa folytonos sugárzását csak a folytonos háttér csökkenti számottevően.

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 sugárforrás esetén (5–200 mA) az áramerősség növelésekor az emissziós vonal félértékszélessége nagymértékben megnő. Ezért a deutériumlámpás korrekcióhoz hasonlóan nagy lámpaáramerősség esetén az intenzitáscsökkenés a háttérintenzitásra utal, míg kicsi áramerősséggel
mérhetjük az atomok elnyeléséből és a háttérből együttesen származó intenzitáscsökkenést.
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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 atomforrást 1 (inverz
Zeeman-technika). A mágneses térben az energiaszintek felhasadnak két egymásra merőlegesen polarizált komponensre, egy π és két σ jelű komponensre. A π komponens hullámhossza
változatlan, míg a σ+ és σ- komponensé a mágneses tér mentes állapothoz képest nőtt, illetve
csökkent. Forgó polarizátor beiktatásával elkülönítve mérhetjük a kétféle komponenst. Ha a
forgó polarizátor párhuzamos a mágneses tér irányával, akkor a π komponens halad keresztül
az atomforráson és a teljes elnyelést határozzák meg (atomabszorpció és háttér együttesen).
Ha viszont a forgó polarizátor merőleges a mágneses tér irányára, akkor csak a σ komponensek 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 analitikai vonal mindkét oldalán önműködően kiválaszt a CCD diódasorból néhány pixelt korrekciós célokra. Minden változás a sugárzás erősségében, ami valamennyi korrekciós pixelen megjelenik, automatikusan korrekcióra kerül. Ezek között van pl. a xenon ívlámpa emissziós intenzitásának az ingadozása, de bármilyen folytonos háttérabszorpció is. A nem folytonos háttérabszorpció, pl. a közvetlen vonalátfedés mátrixelem vagy finom struktúrájú rotációs molekulaabszorpció, referenciaspektrum segítségével, matematikai úton küszöbölhető ki.
5.7. A módszer analitikai teljesítőképessége
Az 5.5. táblázat a láng és grafitkemencés atomabszorpciós technikával elérhető kimutatási 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

Hullámhossz,
nm

Hagyományos
láng-AAS

Al
As
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Se
Tl
Zn

309,3
193,7
422,7
228,8
240,7
357,9
324,8
248,3
766,5
285,2
279,5
589,0
232,0
217,0
196,0
276,8
213,9

30
150
2
1,2
10
5,4
3
4
2
0,3
3
2
4
13
60
60
1,4

Kimutatási határ, μg/L
HR-CS AAS
GF AAS
D 2 háttérk.
láng-AAS
GF AAS
22
0,01
0,34
150
0,2
0,4
2
0,005
–
0,4
0,002
0,007
1
0,02
0,33
5
0,01
0,1
1
0,02
0,19
1
0,01
0,1
3
0,001
0,001
0,1
0,001
0,0025
1
0,006
0,014
2
0,001
0,001
1,2
0,04
0,3
5
0,03
0,08
60
0,3
0,5
20
0,2
0,45
1
0,003
0,006

GF AAS
Zeeman h.k.
0,17
0,21
–
0,005
0,25
0,14
0,15
0,15
–
–
0,05
–
0,45
0,13
0,25
0,40
0,003

5.5. táblázat: A láng és grafitkemencés atomabszorpciós technikával elérhető kimutatási határok
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 viszonylag alacsony áron beszerezhető, csekély
karbantartási költségigényű, könnyen kezelhető. Kevés zavaró hatással kell számolni, amely
kontrollálható. Hátránya viszont, hogy egy elemes technika, elemenként más-más üregkatód
lámpára van szükség, viszonylag nagy a mintaigénye. Több elem meghatározása egy mintából
lassabban végezhető el. Karbidképző elemek (B, W, Ta, Zr) elemzésére lánggal nem biztosítható elég magas hőmérséklet 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 elemkoncentrációk meghatározására, a mátrixkoncentráció elérheti a 20 mg/L-t a kimutatási határ
romlása nélkül. Folyadék, szilárd és szuszpenzió minták egyaránt elemezhetők. A mátrixhatások kiküszöbölhetők (platform technika, mátrixmódosítók, háttérkorrekció). Kimutatási határok 10–100-szor kisebbek, mint láng-AAS-nál. (0,001–1 μg/L ). Ugyanakkor szintén
monoelemes technika, időigényes, képzett személyzetet igényel, és üzemeltetése (Ar gáz +
grafitcső) költségesebb, mint a lángatomizációs berendezéseké.
A HR CS AAS berendezésekben egyetlen nagy erősségű fényforrást használnak. A készülék alkalmas gyors, szekvenciális multielemes meghatározásra, a hagyományos technikához képest kisebb kimutatási határok mellett. Grafitkemencét alkalmazva szilárd minták is
vizsgálhatók.
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6. ATOMEMISSZIÓS SPEKTROMETRIA (AES)
6.1. Lángfotometria
A kémiai láng a legegyszerűbb emissziós sugárforrás, amelyet alkáli- (és alkáliföld-) fémek
rutinanalízisére alkalmaznak az ipari és klinikai gyakorlatban. A készülék felépítése a 6.1.
ábrán látható. Az alkálifémek analízisét általában kis hőmérsékletű, 1500–2000 °C-os lánggal
végzik. A kémiai láng előállítására éghető gázként valamilyen szénhidrogéngázt, például metánt, propánt, butánt vagy acetilént, míg égést tápláló gázként általában levegőt használnak. A
minta megfelelő mértékben hígított oldatát finom eloszlású aeroszollá alakítják a porlasztórendszer segítségével. A lángba betáplált aeroszolban található alkáli- és alkáliföldfém vegyületek a láng hőmérsékletén elbomlanak. A mintából származó szabad atomok gerjesztődnek,
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–Lomakin-összefüggés szerint.

I = a ⋅ cb ,

(6.1.)

ahol I az emittált fény intenzitása, c az oldat fémkoncentrációja, az a állandó a gerjesztési
paraméterektől, míg a b állandó elsősorban az önabszorpciótól függ. Az adott kémiai elemre
jellemző hullámhosszú (6.1. táblázat) kibocsátott fényt interferenciaszűrővel különítik el,
minden mérhető elemhez külön interferenciaszűrő áll rendelkezésre a készülékben. A fény
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
Nátrium
Kálium
Bárium
Kalcium
Lítium

Emissziós
hullámhossz, nm
589,0
766,5
553,5
622 (CaOH-sáv)
670,8

A láng színe
sárga
ibolya
zöld
narancssárga
vörös

6.1. táblázat: A lángfotometriás méréseknél alkalmazott színképvonalak hullámhossza

A lángból származó fényemisszió összetett, a láng alapsugárzásából és a lángban gerjesztett atomok és molekulák emissziós spektrumából tevődik össze. Ezek szerint a mérendő elem
kiválasztott emissziós hullámhosszán mért összes fényintenzitás is két részből, mégpedig a
láng alapsugárzás intenzitásából és az elemspecifikus sugárzás intenzitásából adódik össze.
Az alapsugárzás intenzitásértékét a készüléknek, az elemzett fémkomponenst nem tartalmazó
alapoldatra történő, beállításával veszik figyelembe.
Az intenzitás-koncentráció összefüggés egy koncentráció nagyságrenden belül lineáris. A
kis koncentrációknál észlelhető lineáristól való eltérés oka az ionizáció, vagyis a mérendő elem
atomjai részben ionizálódnak a lángban, így az emittáló atomok koncentrációja ennek megfelelő arányban csökken. Az ionizációs zavaró hatás mértéke csökkenthető kisebb ionizációs
potenciálú elemek, aránylag nagy koncentrációban történő, hozzáadásával (ionizációs puffer). A nagyobb koncentrációknál való elhajlást az asszociáció és az önabszorpció okozza,
melyek a lánghőmérséklet növelésével részben kiküszöbölhetőek.
A vizsgálható fémek kimutatási határa 0,001–1 mg/dm3 koncentrációtartományba esik.
Az elemzés általában 2–5% relatív szórással végezhető el.
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 szabadalmaztatta. Az önabszorpciómentes sugárforráshoz zsemle alakú plazmát alakítottak ki, amelynek
közepébe axiális irányból, a vizsgálandó mintából előállított, nedves vagy száraz aeroszol jó
hatásfokkal bejuttatható. Ugyanakkor a plazma analitikai csatornájában keletkező fotonok a
plazma külső, kisebb hőmérsékletű zónája felé haladva nem találkoznak a nagy számban jelen
lévő, őket abszorbeálni képes alapállapotú atomokkal (6.2. ábra). A kereskedelmi forgalomban kapható ICP-AES spektrométerek többsége 27,1 vagy 40,7 MHz frekvencián üzemelő,
kristályvezérelt generátorral működik.
Az induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometriás (ICP-AES) módszer napjainkban az egyik legelterjedtebben alkalmazott optikai emissziós spektrometriás, elemanalitikai 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-ben gerjesztődnek, és a gerjesztett állapot megszűnésével egyidejűleg az energiaváltozás nagyságának megfelelő frekvenciájú, illetve hullámhosszúságú fotonok keletkeznek. Az adott hullámhosszon mérhető fényintenzitás a meghatározandó kémiai elem mintabeli koncentrációjával arányos. A berendezés fő részei: az ICP
sugárforrás, a mintabeviteli egység, a fényfelbontó egység, a detektor és a kiértékelő egység.
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6.2. ábra: Az aeroszolbevitel útja a gyűrű alakú induktív csatolású plazma esetén

Az ICP sugárforrás tulajdonképpen három koncentrikus kvarccsőből áll, amelyekben
különböző gázokat – többnyire argont – áramoltatnak. A kvarccsöveket 2–3 menetes indukciós tekercs veszi körül, amely a nagyfrekvenciás (RF) generátor kicsatoló antennája. A mágneses tér erővonalai (H) elliptikusan veszik körül az indukciós tekercset. A mágneses tér által
indukált elektromos erőtér (I) erővonalai a H irányra merőlegesek. A sugárforrás sematikus
felépítését a 6.3. ábra szemlélteti. A külső gáz, amelyet az irodalomban hűtő- és plazmagázként is említenek, általában 10 L/perc térfogatáram mellett biztosítja, hogy a mintegy 10 000
K hőmérséklettel bíró elektron-örvényáram tartománytól néhány milliméter távolságra lévő
külső kvarchenger ne olvadjon meg. A közbenső térben mintegy 1 L/perc térfogatárammal
áramló gáz a plazma megemelésére szolgál.
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6.3. ábra: Az ICP sugárforrás sematikus felépítése

A sugárforrás közepén a minta plazmába juttatását biztosító aeroszol vivőgáz 0,5–1,0
L/perc gázárammal jellemezhető. Az aeroszol a fellépő fúvóhatás révén hatol be a plazmába,
felfelé kiszélesedő mintacsatornát (analitikai csatorna) képezve a plazma tengelyében. A mintacsatornát gyűrűszerűen nagy hőmérsékletű (10 000 K) zóna veszi körül, de a mintacsatornában a hőmérséklet körülbelül 6500 K. Az ICP sugárforrás jelentős hőmérséklet-gradienssel bír
axiális és radiális irányban egyaránt. Állandó elektromos teljesítmény mellett az aeroszol vivőgáz áramlási sebességének egyedüli megváltoztatása alapvető változást idéz elő a plazmaparaméterekben. A gázáram megnövelése például együtt jár az aeroszolcsatornában a hőmérséklet, és a plazmába juttatott anyagok tartózkodási idejének csökkenésével. Ezért ezen gázáram optimálása alapvető jelentőségű az analitikai kémiai módszer kidolgozásánál. A plazma
beindítása úgy történik, hogy Tesla szikrával ionizációt hozunk létre a külső gázban. Az így
keletkező elektronok és ionok ütköznek a semleges argonatomokkal és lavinaszerűen további
töltött részecskék keletkeznek. A töltéssel bíró részecskék a másodpercenként 106–107-szer
előjelet váltó, elektromágneses térben felgyorsulnak, és örvényáram alakul ki a gázban. Az
örvényárammal szembeni ellenállásnak köszönhetően a gáz felhevül, és amikor annak hőmérséklete a gáz ionizációs hőmérsékletét eléri, a plazma önfenntartóvá válik. Mivel az ICP sugárforrás jelentős hőmérséklet-gradienssel bír axiális és radiális irányban egyaránt, fontos
lépés a megfelelő plazmatérelem kiválasztása, ahol a vizsgálni kívánt elektronátmenet a legnagyobb valószínűséggel megvalósulhat. Ezért az ICP sugárforrás radiális irányú megfigyelésén alapuló spektrométereknél a megfigyelési magasság (az indukciós tekercs felső éle és a
spektrométer optikai tengelye közötti távolság) feltétlenül optimálandó. Szekvens spektrométereknél így választhatók ki a legjobb jel/háttér arányt és a legkisebb kimutatási határt biztosító plazmatérelemek. Szimultán spektrométereknél azonban kompromisszumot kell keresni a
vizsgálni kívánt elemek adott elektronátmeneteinek létrehozásához szükséges legkedvezőbb
plazmatérelem kiválasztásához.
www.tankonyvtar.hu
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6.2.2. Az ICP sugárforrásban lejátszódó alapvető fizikai folyamatok
Egy rendszer teljes termodinamikai egyensúlyban van, ha a benne végbemenő energiakicserélődési folyamatok pontosan egyensúlyban vannak az ellentétes irányban lejátszódó folyamataikkal. 2 Egy ilyen plazma esetében ez azt jelentené, hogy az elektronok, ionok és semleges
gázatomok kinetikus energiája egyetlen hőmérséklettel jellemezhető. Ha egy rendszerben az
ütközési folyamatok a dominánsak, vagyis felülmúlják a sugárzásos folyamatokat, akkor a
rendszer pontjaihoz tartozik egy adott hőmérséklet. Ez a lokális termodinamikai egyensúly.
Az Ar-ICP sugárforrás axiális és radiális keresztmetszetében nem beszélhetünk lokális
termodinamikai egyensúlyról, mivel a különböző mért hőmérsékletek a plazma különböző
térelemeiben különböznek egymástól. Analitikai szempontból különösen fontos, hogy az ionhőmérséklet (T ion ) a gerjesztési hőmérsékletnél (T gerj ) nagyobb, ami az ionvonalak nagyobb
érzékenységében nyilvánul meg. 3 Az elektronörvény tartományban az alábbi hőmérsékletsorrend áll fenn az ICP sugárforrások esetében: T gerj <T ion <T e , ahol T e az elektronhőmérséklet.
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 folyamatnak 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 foglaló 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 populációja 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: bizonyos gerjesztési szintről az alapállapotba való átmenet valamely kiválasztási szabály értelmében
tiltott, és ezért a gerjesztett állapot viszonylag hosszú ideig fennáll. A metastabil szintek élettartama nagyságrendekkel nagyobb, mint a spontán fényemisszióra képes gerjesztési szinteké. Nemesgázatomok esetén a metastabil szinteknek különösen
nagy gerjesztési energia felel meg, melyet többnyire ütközések révén adnak le. Ezen ütközések révén az ütköző atomok
ionizálódhatnak vagy gerjesztődhetnek.
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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
A másik lehetőség a vizsgálandó atomok gerjesztésére és ionizációjára a töltésátadás:
Ar+ + X → Ar + X+,
Ar+ + X → Ar + X+*,
ahol a vizsgálandó elem ionizációs és gerjesztési energiája együttesen kisebb, mint az Ar ionizációs energiája (15,76 eV).
Lehetséges a fordított folyamat is:
Ar + X+ → Ar+ + X.
Az ütközéses-sugárzásos plazmamodell 4 az alábbi négy folyamattal számol:
– elektronütközéssel gerjesztett állapotba kerülhet az Ar atom, a meghatározandó elem atomja
vagy ionja:
Ar(p)+e- ↔ Ar*(q)+e-,
– elektronütközés hatására ionizáció is történhet, ami visszafelé háromtestütközéses rekombináció:
Ar(p)+e- ↔Ar+ +2e-,
– spontán emisszió, amely ellenkező irányban az indukált abszorpció:
Ar(q) ↔ Ar(p)+hν,
– sugárzásos rekombináció:
Ar+ +e- ↔ Ar(p)+hν folyt ,
ahol Ar(p) a neutrális p energiaszinten lévő argonatom.
Az ICP-ben a vizsgálandó elemek atomjainak ionizációja elsősorban az elektronütközések
révén valósul meg, míg a Penning-ionizáció és a töltéscsere révén bekövetkező ionizáció csak
0,1, illetve 1,0% nagyságrendű.
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
A mintabeviteli módszer megválasztásánál alapvető szerepet játszik a vizsgálandó anyag halmazállapota, mennyisége, fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint a meghatározandó elemek
koncentrációja. Annak érdekében, hogy a minta komponenseinek disszociációja, atomizációja
és gerjesztése a plazmán való áthaladás során lehetőleg teljes mértékben megtörténjék, a folyadék és szilárd mintákat rendkívül finom eloszlásban (aeroszol) juttatják a plazmába.
6.2.3.1. Oldatok plazmába vitelére kidolgozott porlasztórendszerek
Az oldatokból történő aeroszolelőállítás során a cseppképződést és az aeroszolt jellemző
cseppméreteloszlást egyrészt a folyadék minősége (sűrűsége, belső súrlódása és felületi feszültsége), másrészt a porlasztórendszer tulajdonságai határozzák meg. A porlasztórendszerek
két alapvető egységből állnak, mégpedig a tulajdonképpeni porlasztóból és az ehhez csatlakozó ködkamrából. Az alkalmazott porlasztó működési elve szerint megkülönböztetünk pneumatikus, ultrahangos és nagynyomású hidraulikus porlasztórendszereket. Ezek értékelésénél
alapvető szerepet játszik a porlasztás hatásfoka (aeroszolként a plazmába juttatott folyadékmennyiség és a porlasztóba táplált folyadékmennyiség hányadosa), az időegység alatt a plazmába juttatható oldat mennyisége (aeroszolkoncentráció), a porlasztó rövid és hosszú idejű
stabilitása, a porlasztórendszer memóriaeffektusa (öblítési idő).
Pneumatikus porlasztók
A műszaki analitikai célokra kifejlesztett pneumatikus porlasztórendszerek jól ismertek. Az
ICP követelményeinek megfelelően azonban olyan porlasztókat kellett kifejleszteni, amelyekkel néhány µm átlagos cseppátmérőjű aeroszol állítható elő, ugyanakkor a plazmában
való tartózkodási idő legalább néhány msec. Ez utóbbi követelmény a porlasztórendszer
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 gázmennyiséggel szemben.
Az ICP-technikában a Meinhard-féle koncentrikus porlasztó, a keresztáramlásos rendszerű, a Babington típusú és az ún. üvegszűrős elrendezésű pneumatikus porlasztók nyertek alkalmazást, melyek elvi felépítését a 6.4. ábra szemlélteti. Ezen porlasztóknál az argongáz
kettős funkciót tölt be, egyrészt a porlasztást végzi, másrészt vivőgázként az aeroszol plazmába juttatását biztosítja. A Venturi-cső rendszerű koncentrikus és keresztáramlásos porlasztók
önfelszívó üzemmódban is működtethetők, míg a másik két porlasztó esetében az egyenletes
oldatadagolás perisztaltikus pumpát igényel. Az aeroszolt szállító argongáz térfogatárama 1
L/perc körüli. Ilyen körülmények között az átlagos cseppátmérő néhány mikrométer és a
plazmában való tartózkodási idő legalább néhány msec.
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6.4. ábra: Pneumatikus porlasztók elvi felépítése: a.) Meinhard-féle koncentrikus;
b.) keresztáramlásos; c.) üvegszűrős; d.) Babington típusú; e.) Babington elvű V porlasztó

6.2.3.1.1. Koncentrikus porlasztó
A mintegy 200 μm átmérőjű folyadékkapilláris körül nagy sebességgel áramló argongáz a
kapilláris végén a Bernouille-egyenlet értelmében szívóhatást hoz létre, amely a folyadék folyamatos kiáramlását, illetve porlasztását eredményezi. Az üvegből készített miniatürizált
Meinhard-féle koncentrikus porlasztó mintegy 1–2%-os porlasztási hatásfok mellett maximum 1% sókoncentrációjú oldat porlasztása esetén rendelkezik megfelelő stabilitással. Az
aeroszolkoncentráció mintegy 30–50 µl/L argon. A Meinhard-porlasztót ködkamrával együtt
alkalmazzák (lásd 6.7. ábra). Továbbfejlesztett változata a nagyhatékonyságú koncentrikus
porlasztó kapcsolt méréstechnikákhoz, melynél a kapilláris átmérőjét 80 μm-re csökkentették,
és a gáz kiáramlását biztosító körgyűrűt is leszűkítették. Így az aeroszol 90%-a 10 μm alatti
cseppátmérővel rendelkezik, és a porlasztási hatásfok 20% körül van. Ugyanakkor kevésbé
toleráns a nagyobb sókoncentrációjú oldatok porlasztására.
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6.2.3.1.2. Keresztáramlásos porlasztó
A teflontömbbe egymástól függetlenül bevezetett két kapilláris átmérője ugyancsak 200 μm.
Az ütközőgömb jelentősen lecsökkenti a 10 µm-nél nagyobb cseppek arányát az aeroszolban.
Porlasztási hatásfokuk átlagosan 3–5%, és maximum 2–3% sókoncentrációjú oldatok porlasztásánál rendelkeznek megfelelő rövid és hosszú távú stabilitással. Az aeroszolkoncentráció
mintegy 50–150 µl/L argon.
6.2.3.1.3. Babington típusú porlasztó
Míg a koncentrikus és keresztáramlásos porlasztók kis átmérőjű folyadékkapillárisuk miatt
könnyen eldugulnak, a Babington típusú porlasztók ezt a hátrányt kiküszöbölik. Az üveggömb felszínén egyenletesen adagolt folyadék vékony film formájában halad lefelé, és az
üveggömb oldalán lévő furaton (∅ 0,1–0,2 mm) kiáramló argongáz jó hatásfokkal porlasztja
ezt a folyadékfilmet. A folyadékot vagy szuszpenziót szállító kapilláris belső átmérője 0,5–1,5
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 mélyedésben lefelé áramló folyadékot egy 0,1–0,2 mm átmérőjű furaton kiáramló argongáz porlasztja
el. Porlasztási hatásfokuk átlagosan 3–8%, és maximum 20% sókoncentrációjú oldatok porlasztásánál megfelelő még a rövid és hosszú távú stabilitásuk, ami szuszpenziók porlasztását
is lehetővé teszi. Az aeroszolkoncentráció mintegy 60 µl/L argon. Az öblítési idő 25–30 s.
6.2.3.1.4. Üvegszűrős porlasztó
A perisztaltikus pumpával egyenletesen adagolt folyadék zsugorított üvegszűrőre folyik,
amelynek pórusátmérője 4–8 μm. A pórusokon nagy sebességgel kiáramló argongáz kíváló
hatásfokkal porlasztja az üvegszűrő felületén folytonosan megújuló folyadékfilmet. A jellemző cseppátmérő kb. 0,1 µm. Szerves oldószerek ICP vizsgálatánál a plazma szerves oldószerekkel szembeni toleranciája az üvegszűrős porlasztó alkalmazásával megnövelhető, ami a
HPLC-ICP kombinált eljárás esetén játszik alapvető szerepet.
6.2.3.1.5. Ultrahangos porlasztó
A 6.5. ábrán látható ultrahangos porlasztóban a folyadékot egyenletesen adagolják közvetlenül egy kémiailag ellenálló felülettel bíró hullámterelőre. Az ultrahanghullámok mechanikai
hatását a longitudinális és a folyadék-gáz határfelületen kialakuló ún. felületi hullámok eredményezik. A felületi hullám hullámhossza (λ) az ultrahang frekvenciájának (f) és a folyadék
fizikai tulajdonságainak (felületi feszültség, sűrűség) függvénye. Az aeroszol átlagos cseppátmérője híg vizes oldatok esetén a d≈0,34λ összefüggéssel kiszámítható. 1 MHz frekvenciájú
ultrahanggal híg vizes oldatból mintegy 0,4 μm átlagos cseppátmérővel jellemezhető aeroszol
állítható elő. Az ultrahangos porlasztó előnyei, hogy az aeroszolelőállítás folyamata független
az aeroszol vivőgáz sebességétől, egységesebb a cseppméreteloszlás, a frekvencia növelésével
finomabb cseppméretű aeroszol állítható elő. Az ajánlott maximális sókoncentráció 0,4–0,5%.
Az aeroszolkoncentráció mintegy 2–10-szerese a pneumatikus porlasztókkal előállított aeroszolokénak, ezért a kis teljesítményű ICP-k esetén (1–2 kW) az aeroszolból az oldószert el
kell távolítani, az ICP sugárforrás stabil működése érdekében deszolvatáló berendezéssel.
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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
nedves aeroszol fűtött üvegcsövön áramlik keresztül, amelyben a hőmérséklet 200–300 °C
között állítható. A fűtött szakaszon az aeroszol víztartalma gőzzé alakul. Az elpárolgott oldószer kondenzáltatása a hűtött, –20 – +5 °C hőmérsékletű szakaszon történik.
6.2.3.1.7. Nagynyomású hidraulikus porlasztó
A 6.6. ábrán látható nagynyomású hidraulikus porlasztó fő eleme egy korrózióálló anyagból
(platina, irídium vagy gyémánt) készített 10–30 µm átmérőjű fúvóka, amelyen keresztülpréselik a vizsgálandó oldatot 5–40 MPa nyomással, folyadékkromatográfiás használatra kifejlesztett nagynyomású pumpával. Az átpréselt folyadéknyaláb atmoszférikus nyomásra kerülve
ütközőgömbnek vezetve, valósággal szétrobban, melynek eredményeképpen rendkívül finom
aeroszol keletkezik. Az aeroszol plazmába juttatásához segédgázt kell alkalmazni. A porlasztás hatásfoka meghaladja az 50%-ot és a keletkező aeroszolcseppeknek csupán 1%-a nagyobb, mint 16 μm. A porlasztó alkalmas elemspeciációs analitikában a HPLC és az ICP AES
közötti közvetlen kapcsolat biztosítására. Tekintettel a porlasztó által előállított aeroszol nagy
koncentrációjára, az aeroszolból az oldószert el kell távolítani az ICP sugárforrás stabil működése 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) döntően befolyásolja. A ködkamrára jellemző levágási
cseppátmérőnél nagyobb cseppek az adott ködkamrában leválnak, és az ICP felé csak az
ennél kisebb átmérőjű aeroszolcseppek haladnak tovább. A levágási cseppátmérőnél nagyobb cseppek szeparációjában a gravitációs ülepedés, a tehetetlenségi leválás és a turbulencia játszik alapvető szerepet. Legelterjedtebben a Scott-féle kétutas és a ciklonrendszerű
ködkamrákat alkalmazzák, amelyeknél egyaránt lehetséges a ködkamra hűtése, és ezáltal,
illékony szerves oldószerek porlasztásánál a keletkező gőzök kondenzáltatása.

6.7. ábra: Scott-féle kétutas ködkamra vázlatos rajza

6.2.3.2. Szilárd minták közvetlen mintabeviteli módszerei
A szilárd minták (pl. talajok, kerámiák) közvetlen vizsgálatával elkerülhetők a munkaigényes
mintaelőkészítési eljárások. Szilárd minták közvetlen vizsgálatára három lehetőség kínálkozik: a minta közvetlen plazmába juttatása mintatartó tégelyben; szuszpenziók pneumatikus
porlasztása; valamint aeroszol előállítása szilárd mintákból elektrotermikus úton, lézerrel történő elpárologtatással vagy szikrakisüléssel.
6.2.3.2.1. A minta közvetlen plazmába juttatása mintatartó tégelyben
A mintát tartalmazó grafittégelyt vagy a grafitporral homogenizált pormintából préselt tablettát axiális irányban plazmába vezetik, és a plazma különböző hőmérsékletű zónáiba pozícionálják. Így a minta alkotói illékonyságuktól függően elpárolognak, és a plazma felsőbb régióiban a megfelelő ionizációs és gerjesztési folyamatok lejátszódhatnak. Ennél a módszernél az
elpárologtatott alkotók 100%-os hatásfokkal a plazmába kerülnek, nincs szállítási veszteség.
Karbidképző elemek meghatározásánál a beviteli eszközöket magas olvadáspontú fémekből
(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-féle ködkamrával. A különböző szilárd minták vizsgálatra történő előkészítése megfelelő őrlési műveletet igényel. Kedvező, ha a szemcseméret az 5 μm-t nem haladja meg. A szuszpenziók stabilizálása érdekében a pH-t az
izokinetikus potenciálra állítják be, és a porlasztás során a szuszpenziót mágneses keverővel
homogenizálják. Az optimális pH-érték kisebb 2-nél.
6.2.3.2.3. Aeroszol előállítása szilárd mintákból
Aeroszol előállítása szilárd mintákból elektrotermikus úton, lézerrel történő elpárologtatással
vagy szikrakisüléssel is lehetséges.
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6.8. ábra: Grafitkemencés elpárologtató ICP-vel való kapcsoláshoz 5, 6

A kis csónakban elhelyezett vizsgálandó minta elektrotermikus elpárologtatását ellenállásfűtésű, vízhűtéses elektrotermikus kemencében végzik (6.8. ábra). Az így keletkező gőzöket közvetlenül, vagy fűtött csövön keresztül vezetik a plazmába a kondenzáció megakadályozására (direkt technika). Az indirekt eljárásoknál viszont a szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson is jól szállítható aeroszol előállítása a cél, például a nagyhőmérsékletű gőzök hideg argongázzal végzett keverésével.
A szilárd minták lézerrel történő elpárologtatásánál (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 következtében történő porlasztásával is. A szilárd minták lézerrel történő ablációját és aeroszol előállítását a lézer, a lézerablációs cella 7 és a vizsgálandó anyag tulajdonságai együttesen befolyásolják. A lézerabláció (6.9. ábra) mint mintabeviteli módszer egyaránt alkalmazható az elemek
átlagos koncentrációjának meghatározására (a lézersugár átmérője nagyobb 100 µm-nél), és
mikroanalitikai feladatok megoldására (5–50 µm lézersugár átmérő). 8 Legelőnyösebb az ult5 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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raibolya hullámhossztartományban üzemelő lézerek alkalmazása, ami a transzparens anyagok
esetén is használható. A lézersugárral elpárologtatott anyagnak szobahőmérsékletű argongázzal való keveredése jól szállítható aeroszolt eredményez, ami a transzportgázzal közvetlenül a
plazmába vezethető. Porminták vizsgálatához tablettákat kell készíteni valamilyen kötőanyaggal való homogenizálást követően, préselést alkalmazva. A másik esetben a vizsgálandó
mintát megömlesztik többnyire ömlesztőszer, lítium- vagy nátrium-tetraborát jelenlétében.

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

Az áramot vezető mintákból szikrakisüléssel nagyon finom aeroszol állítható elő zárt cellában, és ezt az aeroszolt argongázzal folyamatosan ICP sugárforrásba továbbítják. A nem
vezető porokat grafit- vagy rézporral keverik, majd tablettát préselnek belőle.
6.2.3.3. Mintabevitel kovalens illékony hidridek formájában
Az atomspektroszkópiában széleskörűen alkalmazott 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 szobahőmérsékleten stabil hidrideket:
NaBH 4 + 3H 2 O + HCl = H 3 BO 3 + NaCl + 8H.
A hidridképzés hatásfoka és sebessége alapvetően függ az alkalmazott savtól, a sav és a
borohidrid koncentrációjától, továbbá a hidridképző elem oxidációs állapotától. Egy
előredukciós lépéssel biztosítják, hogy a vegyértékállapot azonos legyen (KI adagolásával).
Ha a hidridképző elem szerves vegyület formájában van, akkor azt a hidridképzés előtt el kell
roncsolni, pl. nagyintenzitású UV-lámpával. A keletkező hidridek gáz-folyadék szeparátorba
kerülnek, ahonnan argongáz öblítéssel közvetlenül az ICP-be juttathatók. A hidridképzési
technika alkalmazásával a mintabevitel 100%-os hatásfokkal jellemezhető, a mátrixtól való
elválasztás révén csökkennek a zavaró hatások és javulnak a jel/háttér arányok. Ezek végül a
kimutatási határ mintegy ezerszeres javulását eredményezik.
© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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6.2.4. Fényfelbontás, fényintenzitás mérés
Az ICP atomemissziós spektrometriás módszernél az induktív csatolású plazma mintacsatornájába bevitt mintaaeroszolból szabad atomok, majd ionok képződnek, melyek gerjesztődnek,
majd rövid idő után alacsonyabb energiájú állapotba kerülnek, és az energiakülönbséget megfelelő hullámhosszú fotonok formájában sugározzák ki. Az ICP-ből kibocsátott fény tehát a
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 analízisre, 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 fotoelektronsokszorozóval vagy CCD detektorral (5.5.2. alfejezet, 71. oldal).
6.2.5. Spektrális zavarások
A spektrális zavarás a vizsgálandó elem analitikai vonalának intenzitásnövekedésében nyilvánul meg. Lehetséges, hogy a meghatározandó elem analitikai vonala átfedésben van egy
másik, a mintában jelen lévő elem egyik színképvonalával, vagy előfordulhat, hogy az analitikai vonal egy szélessávú, nagyintenzitású háttérsugárzás tartományában található, vagy a
mérendő színképvonal egy szomszédos, nagyintenzitású színképvonal szárnyán helyezkedik
el. Az ICP-AES módszerrel vizsgálható mintegy 70 elem lehetséges elektronátmeneteit figyelembe véve, kb. tízezer lehetséges színképvonallal kell számolni a 180–850 nm hullámhossztartományban. Ezért nagy a valószínűsége a színképvonal-egybeesésnek. A színképvonalak
megválasztásához színképvonal-atlaszokat és számítógépes könyvtárakat érdemes használni.
Természetesen ennek a könyvnek a kereteit meghaladja, hogy részletesen bemutassuk valamennyi ICP-AES-sel meghatározható kémiai elem összes használható színképvonalát. Ezért a
6.2. táblázatban a teljesség igénye nélkül az elemek legérzékenyebb színképvonalának a hullámhossza, kimutatási határa és a zavaró kémiai elemek szerepelnek. Nyilvánvaló, hogy a
nagy felbontóképességű spektrométerek alkalmazása előnyös, mivel ezeknél a spektrális sávszélesség 0,001–0,01 nm, azaz azonos nagyságrendű az ICP optikai emissziós spektrumát
alkotó színképvonalak átlagos félértékszélességével (0,0014–0,006 nm).
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Elem

Hullámhossz nm

Ag
Al
As
As
Au
B
Ba
Be
Bi
C
Ca
Cd
Ce
Co
Cr
Cs
Cu
Dy
Er
Eu
Fe
Ga
Gd
Ge
Hf
Hg
Ho
In
Ir
K
La
Li
Mg
Mn
Mo

328,068
309,271
193,759
197,262
242,795
249,678
455,403
313,042
223,061
193,091
393,366
214,438
413,765
238,892
205,552
455,531
324,754
353,170
337,271
381,967
238, 204
294,364
342,247
209,426
277,336
194,227
345,600
230,606
224,268
766,490
333.749
670,784
279,553
257,610
202,030

Kimutatási
határ,
Zavaró elemek
mg/L
0,007
Fe, Mn, V
0,023
Mg, V
0,053
Al, Fe, V
0,076
Al, V
0,017
Fe, Mn
0,0057
Fe
0,0013
Cr, Ni, Ti
0,00027
V, Ti
0,034
Cu, Ti
0,044
Al, Mn, Ti
0,00019
V
0,0025
Al, Fe
0,048
Ca, Fe, Ti
0,0060
Fe, V
0,0061
Al, Cu, Fe, Ni
50
Cr, Fe, Ti, V, Ba
0,0054
Ca, Cr, Fe, Ti
0,010
Mn, V
0,010
Cr, Fe, Ni, Ti
0,0027
Ca, Cr, Fe, Ti, V
0,0046
Cr, V
0,046
Cr, Fe, Mn, Ni, Ti, V
0,014
Cr, Fe, Ni, Ti
0,040
Al, Ca, Cr, Fe, Ni, V
0,015
Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, V
0,025
Al, V
0,0057
Cr, Fe, Ti
0,063
Fe, Mn, Ni, Ti
0,027
Cr, Cu, Fe, Ni
0,060
Ti
0,010
Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ti, V
0,0018
V, Ti
0,00015
Fe, Mn
0,0014
Al, Cr, Fe, V
0,0079
Al, Fe

Elem
Na
Nb
Nd
Ni
Os
P
Pb
Pd
Pr
Pt
Rb
Re
Rh
Ru
Sb
Sc
Se
Si
Sm
Sn
Sr
Ta
Tb
Te
Th
Ti
Tl
Tm
U
V
W
Y
Yb
Zn
Zr

Hullám- Kimutatási
hossz, nm határ, mg/L
588,995
309,418
401,225
221,647
225,585
213,618
220,353
340,458
390,844
214,423
780,023
197,313
233,477
240,272
206,833
361,384
196,090
251,611
359,260
189,989
407,771
226,230
350,917
214,281
283,730
334,941
190,864
313,126
385,958
309,311
207,911
371,030
328,937
213,856
343,823

0,029
0,036
0,050
0,010
0,0004
0,076
0,042
0,044
0,037
0,030
0,150
0,006
0,044
0,030
0,032
0,0015
0,075
0,012
0,043
0,025
0,0004
0,025
0,023
0,041
0,065
0,0038
0,040
0,0052
0,250
0,0050
0,030
0,0035
0,0018
0,0018
0,0071
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Zavaró elemek
Ti (2. rend)
Al, Cr, Cu, Fe, Mg, V
Ca, Cr, Ti
Cu, Fe, V
Cr, Fe, Ni
Al, Cr, Cu, Fe, Ti
Al, Cr, Fe
Fe, Ti, V
Ca, Cr, Fe, V
Al, Fe
Ti
Al, Ti
Cr,Fe, Ni, Ti, V
Cr, Fe, V
Al, Cr, Fe, Ni, Ti, V
Cr, Cu, Fe, Ti
Al, Fe
Cr, Fe, Mn, V
Cr, Fe, Ti, V
Fe, Cr
Cr, Fe, Ti
Al, Fe
Cr, Fe, Ti, V
Al, Fe, Ti, V
Cr, Fe, Mg, Ni, V
Ca, Cr, Cu, V
Al, Ti
Cr, Ti, V
Ca, Cr, Fe
Al, Cr, Fe, Mg
Al, Cu, Ni, Ti
Ti, V
Cu, Fe, Ti, V
Al, Cu, Fe, Ni, Ti, V
Ca, Cr, Fe, Mn, Ti

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

A fentiek alapján hangsúlyozandó, hogy az analitikai vonalak megválasztása az ICP sugárforrást alkalmazó atomemissziós spektrometriai módszerek esetében kitüntetett figyelmet
igényel. Előnyös, ha az analitikus információval rendelkezik a vizsgálandó minta minőségi
összetételéről, sőt egyes zavaró elemek és a meghatározandó elemek közötti koncentrációará© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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nyokról. Az atomabszorpciós technikával összehasonlítva, AAS-nál az atomforrásban lévő
alapállapotú szabad atomokat a rezonáns színképvonalak hullámhosszának megfelelő frekvenciájú fotonokkal gerjesztik. Emiatt AAS-nál csak a rezonáns színképvonalak zavaró hatásával kell számolni, vagyis sokkal kisebb a potenciálisan zavaró színképvonalak száma.
6.2.6. Mátrixhatások
Alapvetően két különböző mátrixeffektust különböztethető meg: a mintabeviteli és a plazmabeli mátrixeffektus. A mintabeviteli mátrixeffektus alatt a mátrixnak az aeroszolképződésre
és az aeroszoltranszportra való hatását értjük. Az oldatokból történő aeroszolelőállítás során
az aeroszol cseppméreteloszlását és ezen keresztül a plazmába irányuló anyagtranszportot
alapvetően befolyásolja a vizsgálandó oldat sűrűsége, 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 hatása sokkal összetettebb, emiatt erre a kérdésre részletesen nem térünk ki. Megállapítható viszont, hogy a plazmabeli mátrixhatás mértéke alapvetően függ a vizsgált elektronátmenet gerjesztési mechanizmusától. Ebből adódóan ajánlott a kisebb gerjesztési energiájú atomvonalak
használata.
A mátrixhatás korrekciójához a belső standard módszer jó hatásfokkal alkalmazható. A
belső standard megválasztásánál olyan elemet, és annak azon színképvonalát kell kiválasztani,
amelynek gerjesztési energiája a lehető legközelebb van a vizsgálandó eleméhez és ezen túlmenően azonos gerjesztési mechanizmussal rendelkezik. További lehetőség a standard addíciós eljárás, továbbá a mátrixillesztéses technika (2.2.2. fejezet, 19. oldal), amelynél a kalibráló oldatokhoz a mátrixelemeket hozzáadjuk, amennyiben ismerjük azok átlagos koncentrációját.
6.2.7. Radiális és axiális irányú leképzést alkalmazó ICP-AES rendszerek analitikai
teljesítőképességének jellemzése
Az ICP sugárforrás bevezetése óta a legelterjedtebben a plazmaégő tengelyére merőleges,
oldalirányú optikai leképezést alkalmazzák. Ez a megfigyelési irány a legtöbb elemre ng/mL
nagyságrendű kimutatási határt 9 biztosít. A plazma axiális, azaz tengelyirányú megfigyelése
kereskedelmi készülékekben csak az 1990-es évek kezdetén jelent meg, ami feltehetően a
korábbi publikációkban leírt jelentős mátrixhatás számlájára írható. Az elmúlt évtizedben
megjelent számos összehasonlító tanulmány egyértelműen igazolta, hogy a jel/háttér arány, és
ebből adódóan a kimutatási határok lényegesen kedvezőbbek (kb. faktor 5) az axiális megfigyelés esetén 10, 11. Ez az eredmény két tényezőnek köszönhető, mégpedig az ICP analitikai
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 a leképző optikai védelme érdekében az optikai tengelyre merőleges irányból levegő, nitrogén vagy argon gázáram9 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 elhajlítják, vagy a plazmával szemben vízhűtésű interfészt helyeznek el,
amelyből a plazma felé nitrogént vagy argont áramoltatnak, mintegy széthajtva a hideg plazmaköpenyt. Ezen utóbbi megoldás kínálja a legjobb lehetőséget a jel/háttér arányt döntően
befolyásoló plazmaköpeny kizárására. A mintabevitel irányából történő megfigyeléshez a
plazmaégő alsó részét kellett módosítani, míg a leképző optika semmiféle védelmet nem igényel. Az ICP-AES módszer főbb teljesítményjellemzői a radiális megfigyelésről az axiális
megfigyelésre való áttérés révén a következőképpen alakulnak:
– A kimutatási határok a hagyományos pneumatikus porlasztáson alapuló mintabevitel mellett 2–20-as faktorral csökkennek (6.3. táblázat).
– Az analitikai görbék lineáris tartománya gyakorlatilag nem változik (négy-öt koncentráció 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 hosszú (pl. 10 s időtartamú) integrációs idő alkalmazása esetén.
– A könnyen ionizálható elemek által kiváltott mátrixhatás nagyobb lesz. A jelcsökkenés
a nagy ionizációs és gerjesztési potenciállal bíró ionvonalak esetén a legnagyobb mértékű.
Az axiális megfigyelés esetén tapasztalt nagyobb mátrixhatás csökkentése érdekében a
plazmaparaméterek és a mintabeviteli rendszer optimálása alapvető jelentőségű, így például
szükséges nagyobb RF-teljesítmény alkalmazása, továbbá a meghatározandó alkotóelemek
számára az optimális plazmabeli tartózkodási idő és hatékony energiaátadás (nagyobb belső
átmérőjű aeroszol kapilláris d≥2 mm és közepes aeroszol vivőgáz sebesség) biztosítása.

Elem

Hullámhossz
[nm]

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

Radiális leképzés
BEC,
DL,
ng/mL
ng/mL
554
35
457
32
19,8
0,066
15,2
0,071
33,7
1,3
63,9
2,8
83,1
0,73
80,7
2,4
15,4
0,38
74,4
2,9
764
9,9
138
6,4
431
7,7
474
24
680
39
43,6
0,36
332
3,3
68,3
0,96
20,6
0,78

Axiális leképzés
BEC,
DL,
ng/mL
ng/mL
336
9,8
319
6,9
5,6
0,010
21
0,026
28
0,29
110
0,41
47
0,32
36
0,36
6,9
0,055
44
0,63
132
0,50
67
1,6
250
2,6
267
5,4
431
13
17
0,075
122
0,47
92
0,39
21
0,35

6.3. táblázat: Ugyanazon ICP sugárforrás radiális és axiális irányú megfigyelése során nyert intenzitásadatokból számított háttérekvivalens koncentrációk (BEC) és kimutatási határok (DL). Az ICP sugárforrás üzemi paraméterei: RF-teljesítmény 950 W; külső Ar gáz 15 L/perc; közbülső Ar gáz 1,0
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
teljesítőképesség szempontjából
Az ICP-AES technikánál az elemzővonalak kiválasztása nagy körültekintést igényel, a kívánt
analitikai érzékenység elérése mellett fontos követelmény a vonalzavarások minimalizálása a
mintamátrix egyéb komponenseinek ismeretében. A spektrális interferenciák (Fe, Ni, V, Mo,
ritkaföldfémek) figyelembevételéhez tapasztalt kezelőszemélyzetre van szükség. Fontos a
megfelelő háttérkorrekció, ami legegyszerűbb esetben úgy történik, hogy a háttérrel növelt
intenzitásból levonják a színképvonal két oldalán mért háttérértékek átlagát, de nem szabad
figyelmen kívül hagyni az esetleges zavaró csúcsok jelenlétét.
Az analitikai görbe elkészítéséhez először többnyire megkísérelik mátrix nélküli kalibráló
oldatok alkalmazását (egyszerű kalibrálás), savtartalmú (általában salétromsav) multielemes
kalibráló oldatok felhasználásával. Bonyolultabb mátrix esetén a mátrixillesztéses technika
alkalmazása javasolható, figyelni kell azonban a szennyeződés fokozott veszélyére. Az elemzéseknél általában használnak belső standardot, ilyenkor a kalibráló görbén a meghatározandó
és a belső standard elem színképvonal-intenzitásának hányadosát ábrázolják a koncentráció
függvényében.
Általában elmondható, hogy az ICP-AES gyors multielemes technika. A karbidképző
elemek jó érzékenységgel meghatározhatók a nagy plazmahőmérséklet miatt. Lineáris dinamikus tartománya több nagyságrend, amely csökkenti a szükséges mintahígítások számát,
változó koncentrációk esetén. A több nagyságrenden keresztül lineáris kalibráló görbe miatt
egyidejűleg használható főkomponensek és nyomszennyezők vizsgálatára. Az ICP-AES esetén tapasztalható kimutatási határok a kémiai elemtől függően a láng-AAS-hoz hasonlóan a
0,1–50 µg/L tartományban vannak. A mérés költséges a felhasznált argon gáz miatt.
Az atomabszorpciós mérések a rezonáns színképvonalaknak megfelelő frekvenciájú fotonokkal történnek, ezért a vonalegybeesés sokkal ritkábban fordul elő. Az analitikus a szakkönyvekben javasolt néhány színképvonal közül választ, az érzékenység és a lehetséges zavaró elemek figyelembevételével. Az atomabszorpció hagyományos berendezéseiben a háttérkorrekció másik sugárforrás (deutérium lámpa) alkalmazását is igényli, vagy pl. a Zeemanháttérkorrekció esetén egy mágnes és egy polarizártor beépítését teszi szükségessé. A nagy
felbontású, folytonos sugárforrású AAS esetén az atomok és a háttér elnyelésének a mérése
ugyanazzal a CCD detektorral azonos időben történik. A háttér jellege és spektrális eloszlása
a detektorjelek alapján követhető.
6.3. Elektromos ív és szikra
Az egyenáramú és váltóáramú ívet, valamint a kis-, közép- és nagyfeszültségű szikrakisülést
már az 1940-es évek óta használják elemek minőségi és mennyiségi meghatározására, a kidolgozott optikai emissziós spektrográfiás és spektrometriás módszerek sugárforrásaként.
Az elektromos ív és szikrakisülés plazmájába párolgás útján bejutó atomok külső elektronhéján lévő elektronok gerjesztési folyamatok révén magasabb energiaállapotba kerülnek,
és a gerjesztett állapot megszűnése után az energiaváltozásnak megfelelő hullámhosszú fotonokat sugároznak ki. A színképvonalak alkalmasak a kémiai elemek (70–80 elem) minőségi
és mennyiségi meghatározására. Minőségi elemzéshez a gyakorlatban főleg egyenáramú ívet
használnak, ahol a mintát egy anódnak kapcsolt grafitkehelyből teljesen elpárologtatják, és az
analitikai információt a két elektród között kialakult ívplazma szolgáltatja. Egy kémiai elem
kimutatható a módszerrel, ha a legérzékenyebb vonalai egyértelműen látszanak a színképben.
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A színképvonalak azonosításához az elemzendő minta színképe fölé fényképezett vasszínképet fedésbe hozzák a színképatlasz megfelelő részével, melyen be vannak jelölve a különböző
kémiai elemek legjellemzőbb színképvonalai. A mennyiségi elemzést általában a nagyobb
pontossággal jellemezhető szikragerjesztéssel végzik, a megfelelően megválasztott színképvonal intenzitása és a koncentráció közötti összefüggést felhasználva. A fémiparban ma is
szikraspektrométerekkel végzik a fémötvözetek gyártásközi ellenőrzését, megfelelő
mintaelőkészítés (esztergálás, maratás) és a készülék hiteles anyagmintákkal való kalibrálása
után.
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7. ATOMFLUORESZCENS SPEKTROMETRIA (AFS)
Az atomfluoreszcens spektrometriai módszernél a mintából előállított szabad atomokat a
vizsgálandó elemre jellemző hullámhosszúságú fénysugárzással gerjesztik, és a gerjesztett
állapot megszűnését követően mérik a keletkezett fluoreszcens fény intenzitását.
Az atomfluoreszcens spektrometriát mint analitikai kémiai módszert először Winefordner
alkalmazta 1964-ben. Ezután a további, ezzel kapcsolatos kutatások elsősorban a megfelelő,
intenzív sugárforrás kifejlesztésére irányultak. Az első festéklézerrel és lángatomforrással
működő kísérleti rendszert is a Winefordner kutatócsoport készítette. Az atomfluoreszcens
spektrometria bizonyos elemekre nagy dinamikus tartománnyal és szelektivitással rendelkezik, a többi elemre viszont nem jelent előnyt az atomabszorpciós spektrometriához képest,
amit már több, mint tíz évvel korábban kifejlesztettek.
Az atomfluoreszcens spektrometria analitikai teljesítőképességét nagyon jelentősen javította a lézergerjesztő sugárforrás alkalmazása, ami a lézergerjesztésű atomfluoreszcens spektroszkópia (laser-excited atomic fluorescence spectroscopy; LEAFS) módszer kifejlesztését
jelentette.

7.1. ábra: Energiaátmenetek az atomfluoreszcencia során: a.) rezonancia fluoreszcencia,
b.) direkt fluoreszcencia, c.) lépcsőzetes fluoreszcencia, d.) anti-Stokes fluoreszcencia.
A folytonos nyilak fotonok, míg a szaggatott vonalak ütközések közreműködését jelölik

7.1. Az atomfluoreszcencia fő típusai
A fluoreszcens sugárzás négy fő módon keletkezhet (7.1. ábra). Az atomfluoreszcencia fő
típusai 1 a rezonancia fluoreszcencia, direkt fluoreszcencia, lépcsőzetes fluoreszcencia és a
termikusan támogatott fluoreszcencia.
Rezonancia fluoreszcencia esetén a gerjesztő fény hullámhossza megegyezik a fluoreszcens fény hullámhosszával. Ezt a módszert gyakran alkalmazzák kvantitatív analízisre. Előnyös, hogy a fluoreszcens fény intenzív, viszont nehézséget jelent, hogy az emisszió ugyanazon a hullámhosszon történik. Nehéz elkülöníteni a megvilágító fény szórt fényét az emittált
fénytől, és az önabszorpció jelenségével is számolni kell. A másik három típus kísérőjeként
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 esetén a gerjesztés végső energiaszintje megegyezik a kisugárzás
kiindulási energiaszintjével. A gerjesztett állapotból az elektron magasabb energiaszintre jut
vissza, mint a gerjesztést megelőző energiaszint volt, így a fluoreszcens foton energiája kisebb, hullámhossza pedig nagyobb lesz.
Lépcsőzetes fluoreszcenciánál a gerjesztés után az elektronátmenet két lépésben történik
és ebből a második átmenet eredményezi a fluoreszcens jelet. A felső energiaszintek tehát
különböznek a gerjesztés és a kisugárzás esetén, viszont a gerjesztés kiinduló energiaszintje
megegyezik az emisszió végállapotával.
A termikusan támogatott fluoreszcencia esetén a fotongerjesztést követően még egy további 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)
mérhető fluoreszcens jel.
A fluoreszcens fény intenzitása lineáris összefüggésben van a vizsgált kémiai elem oldatbeli
koncentrációjával (c) és a megvilágító fény intenzitásával (I o )2 a következő egyenlet szerint.
I f = I o c ΦK,

(7.1.)

ahol K állandó magában foglalja a láng vagy egyéb abszorpciós cella hosszát, Φ pedig az abszorbeált energia/fluoreszcens sugázás konverziós folyamat hatásfoka.
7.2. Az atomfluoreszcencia spektrometriás berendezés felépítése
A berendezés fő részei: a mintabeviteli egység, az atomizáló egység, a sugárforrás, fényfelbontó egység, detektor és számítógépes kiértékelő egység.
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 hidraulikus porlasztó, az AFS technikánál mind alkalmazhatók. A hidridképző elemek bevitelére itt is
alkalmas a hidridtechnika, a higany pedig meghatározható hideggőzös AFS technikával.
7.2.2. Atomizáló egység
Az atomizáló egység lehet kémiai láng 3, 4. 5 (általában levegő-acetilén, vagy dinitrogén-oxidacetilén), 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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sugárforrás 6, 7, 8, 9 alkalmazásának előnye a lánggal szemben, hogy az ICP-nek jobb az elpárologtatási és az atomizációs hatásfoka, mint a lángnak, és ezért kisebb a zavaró hatás, a háttérintenzitás viszont nagyobb. Az elektrotermikus atomizáló egység (ETA) 10, 11, 12, 13 szintén jól
alkalmazható, különösen lézer megvilágító egységgel, mert kedvezőek az atomizáló képességei, 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
elektród nélküli kisülési cső vagy különböző típusú lézerek. A lézerfényforrás hangolhatósága
miatt többféle kémiai elem mérését is lehetővé teszi, ugyanazzal a kísérleti berendezéssel. A
7.2. ábrán látható a minta elektrotermikus elpárologtatásán és lézerrel történő gerjesztésén
alapuló rendszer. Ebben az esetben az elektrotermikus atomizáló grafitcsövének a tengelyében
halad a gerjesztő lézerfény, a keletkezett fluoreszcens fényt pedig lyukkal ellátott síktükörrel
vetítik a nagyméretű homorú tükörre és onnan a spektrométerbe. Az említett nyílás a lézersugár akadálytalan áthaladását biztosítja. A nagyméretű tükör nagy térszög alatt összegyűjti a
fluoreszcens jelet, és azt a detektorba irányítja.
A mérés elvégzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy a gerjesztő fény intenzitását –
egy bizonyos küszöbértéken túl – növelve, nem nő tovább a fluoreszcens fény intenzitása.
Nagy fényintenzitások esetén 14 az abszorpció (gerjesztés) sebessége eléri az emisszió sebességét, amelyet azonban nem haladhat meg. Emiatt a küszöbérték után a fluoreszcens jel a fizikailag lehetséges legnagyobb értékű lesz, függetlenül a fényintenzitástól és a kvantumhasznosítási tényezőtől.
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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7.2. ábra: Grafikemence atomizációval és lézergerjesztéssel üzemelő kísérleti rendszer vázlata

A 7.3. ábrán higany meghatározására alkalmas atomfluoreszcenciás spektrométer sematikus felépítése látható. A minta higanytartalmának gerjesztéséhez nagy energiájú, kis nyomású higanygőz lámpát használnak. A berendezés kombinálja az atomfluoreszcenciát a hideggőzös higanytechnikával. A hideggőzös Hg-technika lényege, hogy az oldatban lévő higanyionokat ón-kloriddal redukálják, így a higany gőzállapotba kerül. A gőzállapotú higanyt argon
gáz öblíti be a mérőcellába. Mivel a higanyt elválasztják a mátrixtól, gyakorlatilag mátrixeffektussal nem kell számolni. A művelet teljesen automatizált. A mintaoldatot és a savat részletekben adagolják szelepek segítségével, a redukálószert pedig közvetlenül a reaktorba. A
kémiai reakció terméke, az atomos higanygőz azonnal felszabadul.

7.3. ábra: Atomfluoreszcencia spektrométer sematikus felépítése higany meghatározásához
(Analytik Jena, Németország)
© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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7.2.4. Fényfelbontó egység
Az emissziós megfigyelés iránya mindig szöget (általában derékszöget) zár be a gerjesztő
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 gerjesztő fény által
bevilágított, és a detektor által megfigyelt térrész egymáshoz való viszonya. Hibás elrendezést
jelent, ha az atomforrás egy része nincs megvilágítva a detektor térrésze előtt, a detektor felé
eső oldalon (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 viszont egy olyan térrész is meg van világítva, amelyből származó fotonok kiesnek a detektor
hatókörzetéből (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 teljesítőképessége
A módszer lineáris dinamikus tartománya 4 és 7 koncentráció-nagyságrend között változik. A legnagyobb értékek a lézer sugárforrás alkalmazásával érhetők el. A kimutatási határ
értéke a megvilágító forrástól függ. Lézerfényforrás esetén az abszolút kimutatási határ
fentogramm nagyságrendbe esik (10–15 g), körülbelül két nagyságrenddel kisebb, mint a grafitkemencés atomabszorpció esetében elérhető érték. A technikát nagyfokú szelektivitás jellemzi, a meghatározandó kémiai elemre jellemző gerjesztési és emissziós hullámhosszak miatt. A technika alapvetően egyelemes, mert elemenként más-más üregkatódos sugárforrást
kell beiktatni, vagy a hangolható lézernél adott hullámhosszra kell hangolni. Lehetőség van a
készülékkel multielemes analízisre is, ha sugárforrásként egyidejűleg több diódalézert alkalmaznak és detektorként pl. CCD detektor szolgál.

www.tankonyvtar.hu

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

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 nyomáson, majd az ionokat tömegspektrométerbe vezette, és így meg tudta határozni az izotóparányokat, és jó kimutatási határokat ért el. Egyértelmű volt, hogy ICP ionforrással ennél is jobb
eredményeket lehet kapni. Houk 2 kutatásának eredményeképpen 1980-ra megszületett az első
ICP-MS közlemény. Az abban ismertetett berendezés nagyon hasonló volt a jelenlegi műszerekhez. Az első, kereskedelemben is kapható készüléket 1983-ban mutatta be a kanadai Sciex
cég a pittsburgh-i konferencián. Kicsit később a VG Isotopes cég forgalomba hozta a VG
Plasma Quad ICP-MS-t.
A tömegspektrometria a molekulák (atomok) ionizációján, majd a képződő ionok relatív
tömegének meghatározásán alapuló, nagy hatékonyságú szerkezetvizsgáló és analitikai módszer. Feladata a bejuttatott minták ionizációja, a képződő ionok elválasztása tömeg/töltés
(m/z) szerint, valamint a szétválasztott ionok detektálása. A tömegspektrométer fő részei az
ionforrás (amely esetünkben az ICP) a generátorral és a mintabeviteli egységgel, az extrakciós
interfész, az analizátor, a detektor a rotációs és turbomolekuláris pumpák, illetve a kiértékelő
egység (8.1. ábra). A tömegspektrométer részei általában nagy vákuum (10–3 – 10–4 Pa) alatt
működnek, melyet turbomolekuláris pumpákkal biztosítanak. A nagy vákuumra az ionmolekula-ütközések elkerülésére van szükség. Az analizátorban bekövetkező ütközések módosítanák az ionok repülési pályáit, másrészt az ionok elvesztenék a töltésüket, számos nem kívánt
mellékreakció lépne fel. Az ionforrás, az induktív csatolású plazma előállítja a mintából
származó ionokat, melyek az interfészen keresztül belépnek a tömegspektrométerbe. Az ionfókuszáló optika az ionokat fókuszálja az analizátor belépőrésére. A tömeganalizátor az ionnyaláb ionjait szétválasztja tömeg/töltés szerint. A detektor a belépő ionok számával arányos
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
szolgálhat ionforrásként, mert a kémiai elemek jelentős része (több, mint 50 elem) esetén az
ionizációs fok 90% körüli, vagy annál nagyobb a plazma hőmérsékletén, mint ahogy az a 8.3.
ábrán látható. Megjegyzendő, hogy a kisebb második ionizációs energiával rendelkező elemek kétszeresen pozitív töltésű ionra vonatkozó ionizációs foka 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
vagy hidridgenerátorral aeroszolt állítanak elő, mely a plazmába belépve áthalad a plazmaégő
különböző hőmérsékletű zónáin. Az aeroszol beszárad, deszolvatálódik, elpárolog, atomizálódik és ionizálódik néhány milliszekundum áthaladási idő alatt. A keletkező ionok túlnyomó
többsége pozitív töltésű. Megjegyzendő, hogy a plazmában negatív töltésű ionok is képződnek, 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-ben első ionizációs energiájuk függvényében 1
1 Houk, R. S., Thompson, J.,Inductively Coupled Mass-Spectrometry, Mass Spectrom. Rev. 7 (1988) 425–461.

www.tankonyvtar.hu

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

8.3. Tömeganalizátorok

101

8.2. Extrakciós interfész
Az ionok extrakciója az indukciós tekercs felső részétől néhány tíz mm távolságban történik a
plazmából (ahol az ionizációs hőmérséklet 7500–8000 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
ICP felé eső a mintázó kónusz, ennek a kúpszöge nagyobb, és a benne lévő kis kör alakú
furat mérete nagyobb, általában 0,8–1,2 mm. A tömeganalizátor felé eső merítő kónusz kisebb kúpszöggel rendelkezik, a rajta lévő nyílás kb. 0,4–0,8 mm. Az interfész háza jó hővezető fémből készül, a kónuszok intenzív vízhűtést igényelnek. A két kónusz közti térrészt rotációs szivattyúval légmentesítik, úgy hogy az itt kialakuló nyomás kb. 250 Pa. A két kónuszt
minden mérési nap végén desztillált vízzel ultrahangos fürdőben tisztítani kell, a lerakódások
eltávolítása érdekében. Sajnos a kónuszok idővel elhasználódnak, ezért a rendszeres cseréjük
szükséges. A merítő kónusz után található térrész nyomását már 10–2 Pa alatt tartják. A semleges molekulák kidiffundálnak az ionnyalábból és a vákuumszivattyú által eltávolításra kerülnek. Az ionsugárból az ionoptika az ionokat továbbítja a tömeganalizátor belépőrésére. A
tömeganalizátorban lévő nyomást egy másik turbomolekuláris szivattyú 5·10–3 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
analizátorok, és a repülési idő analizátor (time-of-flight = TOF). A tömeganalizátorok jellemzésére a felső (maximális) tömeg határértéke, a transzmisszió (a detektort elérő és a forrásban
képződő ionszámok hányadosa) és a felbontás szolgál. A tömeganalizátor felbontása (R) azt
fejezi ki, hogy milyen tömegkülönbséggel tud szétválasztani két iont.
R=

m
∆m ,

(8.1.)

ahol m az ion tömegszáma és Δm a két ion tömegszámának különbsége.
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A felbontást az ún. 10% völgy definícióval szokás megadni, mely szerint a két egyenlő
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 szerkezetkutatási célokra egyaránt használhatóak, nagy érzékenységgel, nagy felbontással, széles tömegtartománnyal rendelkeznek. Az egyszeres fókuszálású analizátor az ionokat mágneses tér segítségével, a kettős fókuszálású berendezés mágneses és elektromos terekkel választja szét. Hátrányuk, hogy üzemeltetésük költséges, nagy szakértelmet és technikai hátteret igényelnek.
8.3.1.1. Mágneses tömeganalizátor
A mágneses tömeganalizátor hajlított repülési cső, amely elektromágnes pólusai között lévő
térben helyezkedik el. Az ionforrásból származó ionokat nagyfeszültségű térben felgyorsítják,
minek következtében közel azonos kinetikus energiára tesznek szert. Az ionok belépőrésen át
belépnek a repülési irányukra merőleges mágneses térbe, eltérülnek, és a részecskék pályagörbéinek mérése alapján a részecskék tömege kiszámítható.
A mágneses tömeganalizátorban az ionforrásban képződött ze töltésű, v sebességű, m tömegű ionok a V = 2–10 kV nagyfeszültség hatására felgyorsulnak. V gyorsító feszültség hatására az ion kinetikus energiája:
z ⋅ e ⋅V =

1
mv 2 .
2

(8.2.)

Belépve a sebességükre merőleges mágneses térbe (B), az ionok a Lorentz-erő (zeBv) hatására R sugarú körpályára kényszerülnek. A körpályán mozgó ionokra ható centripetális erő
egyenlő a Lorentz erővel.

m ⋅ v2
= z ⋅e⋅ B⋅v
R
.

(8.3.)

Az előbbi egyenletekből adódik, hogy

R=

2 ⋅V ⋅ m
B2 ⋅ e ⋅ z .

(8.4.)

Tehát az ionok m/z értékük szerint szeparálódnak, a kisebb tömegű ionok kisebb sugarú
körpályán haladnak, mint a nagyobb tömegűek. Egy bizonyos mágneses térerősség mellett az
az ion éri el a kilépő rést, amelyik által leírt körpálya sugara megegyezik a repülési cső görbületi sugarával. Az egyenletből látszik, hogy tömegspektrumot lehet kapni a gyorsítófeszültség,
a mágneses térerősség vagy a sugár változtatásával. Általában a mágneses térerősséget változtatják, miközben a gyorsítófeszültség és a sugár állandó. A mágneses térerősség változtatásával mindig az aktuális mágneses térnek megfelelő m/z-jű ion halad a repülési csövön és jut el
a detektorba. Az idő függvényében ábrázolva a detektor jelét megkapják a tömegspektrumot.
Az összefüggés levezetésénél abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a forrást elhagyó ionok kinetikus energiája megegyező. Ha ez a feltétel nem teljesül, a tömegspektrumban a vonalak kiszélesednek, a felbontás romlik.
www.tankonyvtar.hu
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8.3.1.2. Kettős fókuszálású tömeganalizátor
A mágneses szektor típusú analizátorban valójában az azonos tömegű ionok eltérő kinetikus
energiával rendelkezhetnek. Ez az ionforrásban lévő gyenge elektromos erőtér inhomogenitásából ered, másrészt abból, hogy az ionok termikus energiája, így kinetikus energiájuk az ICP
ionforrásban eleve nagyon eltérő. Annak az ionnak, amelynek szélesebb tartományban változik 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 elektrosztatikus analizátorral végzett energiafókuszálásával oldható meg a kettős fókuszálású
tömeganalizátorban (8.5. ábra), amelyet vagy a tömeganalizátor előtt, vagy után helyeznek
el (Nier-Johnson geometria).

8.5. ábra: A kettős fókuszálású ICP-MS-rendszer felépítése

Az elektrosztatikus analizátor két hajlított lemezből, egy pozitív (külső felület) és egy negatív (belső felület) elektródból áll, a rendszer középvonala van a földnél. A különböző sebességű azonos m/z töltésű ionok az E térerősség irányára merőlegesen lépnek be az elektrosztatikus analizátorba. Az ionok R sugarú pályán történő mozgásához az elektrosztatikus erő biztosítja a centripetális erőt.

mv 2
= z ⋅ e ⋅ E.
R

(8.5.)

Mivel
z ⋅ e ⋅V =

1
m ⋅ v2
2
,

(8.6.)

a két egyenletből az következik, hogy a pályasugár nem függ az ionok tömegétől, töltésének
nagyságától, azaz valamennyi ion, E térerősségű térben, V gyorsító feszültség esetén ugyanazon a körpályán fog mozogni,
R=

2 ⋅V
E ,
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ahol R a körpálya sugara. Az elektrosztatikus analizátor a kinetikus energiájuk szerint szeparálja és végül fókuszálja az ionokat. A kettős fókuszálású tömeganalizátorban úgy kapcsolnak össze egy elektrosztatikus analizátort egy mágneses szektor analizátorral, hogy a
tömeganalizátor energiadiszperzióját pontosan kompenzálja egyenlő, de ellentétes diszperzióval az elektrosztatikus analizátor. Ez utóbbinál az azonos m/z aránnyal jellemezhető, de eltérő
kinetikus energiájú ionok kinetikus energiájuk szerint más-más helyre fókuszálódnak, de ezeket a mágneses szektor analizátor végül ugyanabba a pontba egyesíti. Elvileg kétféle elrendezés lehet, ezek közül ICP-MS-nél az a megoldás az előnyösebb, amelynél az ionforrást a
mágneses analizátor követi, és e mögé helyezik az elektrosztatikus analizátort (fordított NierJohnson-féle geometria). A berendezéssel elérhető felbontás 105 nagyságrendben van, ezért
alkalmas a többatomos ionok által okozott zavaró hatások kiküszöbölésére. A felbontást a kiés belépőrések szélességének állításával lehet változtatni. Kis felbontáshoz nagy résszélességre van szükség a maximális iontranszmisszió elérésére. Ebben az esetben alacsony a háttér,
kedvező jel/zaj arányok és kiváló kimutatási határok érhetők el. Nagy felbontásnál kicsi résszélesség, így az érzékenység mintegy 10–100-as faktorral csökken.
Az adatgyűjtés módja a kettős fókuszálású ICP-MS készülékben
Az adatgyűjtésnek három lehetséges módja van: a mágneses pásztázás, a feszültség pásztázása és a szinkronizált pásztázás. A mágneses pásztázásnál a mágneses teret változtatják az
időben lineárisan. Sajnos ez a módszer nagyon lassú, mert a mágneses teret nem lehet olyan
gyorsan változtatni, mint az elektromos teret. A feszültség pásztázásához a mágneses térerősséget állandó értéken tartva, a gyorsító feszültséget és az elektrosztatikus analizátor feszültségét változtatják. A módszer gyorsabb és a paraméterek nagy pontossággal változtathatók, viszont hibát okoz, hogy az érzékenység függ a feszültségtől. A szinkronizált pásztázás
során a mágneses teret és a gyorsító feszültséget egyaránt változtatják. Ez a módszer szolgáltatja 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 elrendezett kör vagy hiperbolikus keresztmetszetű elektródból álló analizátorba jutnak. (A kör alakú
fémrudak esetén a hosszuk 6–20 cm, átmérőjük 0,5–1,5 cm.) A két-két szemben levő henger
azonos potenciálú, az egymás mellettiek ellentétes polaritásúak, a két pár között egyrészt
egyen-, másrészt nagyfeszültségű váltakozó feszültséget hoznak létre. Egyenfeszültség esetén
a pozitív ionok a negatívabb feszültségű rúd felé mozognak, és a kisebb mozgási energiájú
ionok hamarabb beleütköznének a rúdba, mint a nagyobb energiájúak. Azonban a DC+AC
kombinálásával a rúd potenciálja előjelet vált, mielőtt az ion beleütközne, így eljutnak a detektorig. Az elektromos térben a tengely mentén végighaladni törekvő ionok a tengelyre merőleges rezgéseket is végeznek. Ezek amplitúdója csak akkor nem nő állandóan, ha adott
egyenfeszültség, váltakozó feszültségcsúcs és frekvencia esetén az ionok tömege meghatározott tartományba esik. Az instabil ionok az elektródok felé kilépnek az ionsugárból. A feszültség abszolút értékének változtatásával változtatható a stabilis pályákhoz tartozó tömeg, azaz
felvehető a tömegspektrum. A kvadrupol tömegspektrométerrel rendelkező ICP-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
7
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9
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11
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24
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0,046
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0,027

0,10
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0,40
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0,010
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27

0,084

107

45

0,13

114

0,13

115
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0,018

Sn
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Ti
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Pd
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0,014
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0,030

120

52

Cr

0,11
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55

Mn

0,22

V

56

Fe
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127

0,061

I

0,011

2,5

130

Te

0,046

Cs

0,013

Ba

0,022

0,45

133

59

0,027

138

63

0,077

139

0,15

140

0,077

184

0,18

195

Pt

0,013

0,016

197

Au

0,008

1,1

202

0,024

1,0

205

Tl

0,010

0,037

208

Pb

0,020
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209
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0,007

0,006

232

Th

0,007

Ni

Co
Cu

64

Zn

69

Ga

72

Ge

75

As

77

Se

79

Br

85

Rb

88

Sr

89

Y
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Zr

0,014

93

Nb

0,010

La

0,009

Ce

0,014

W

Hg

238

U

0,021

0,007

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

A 8.2. táblázatban összehasonlítjuk a kvadrupol és a nagy felbontású ICP-MS (NF ICPMS) készülékkel kapott kimutatási határokat.
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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 összehasonlítása 2

2 http://www.elementalanalysis.com/services/inductively-coupled-plasma-icp/
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8.3.3. Repülési idő analizátor
Az ionforrásban keletkezett különböző m/z hányadosú ionokat elektromos erőtérrel gyorsítják,
majd a vákuum alatt lévő, úgynevezett repülési csőbe vezetik, és onnan jutnak a detektorba
(8.7. ábra). Valamennyi ion a t 0 időpillanatban azonos kinetikus energiával lép be a repülési
térbe, és a repülési idejük a detektorig a tömegüktől függ.
A gyorsító feszültség alkalmazásával azonos kinetikai energiájú ionokat állítanak elő. Az
azonos töltésű, kisebb tömegű ionok sebessége nagyobb lesz, rövidebb idő alatt érik el a detektort.
A kilépés és a detektorba való ütközés közötti időt pl. fotodiódát aktiváló lézerimpulzussal mérik. A 8.2. összefüggést felhasználva a repülési időre a következő összefüggés adódik.

t=

d
m
=d⋅
v
2 ⋅ z ⋅ e ⋅V ,

(8.8.)

ahol d az ionforrás és a detektor közötti távolság, V a gyorsító feszültség és v az ionok sebessége. A 8.8. egyenlet átrendezése után adódik, hogy
m
t
= 2 ⋅ e ⋅V  
z
d 

2

(8.9.)

és

v=

2 ⋅ z ⋅ e ⋅V
m
.

(8.10.)

A repülési csőben való haladás közben a különböző tömegű és sebességű ionok m/z hányadosuknak megfelelően csoportokra válnak szét, amelyeken belül az ionok m/z értéke azonos. A legnehezebb ionok 50 μs alatt biztosan elérik a detektort, ezután kerülhetnek be újabb
ionok a rendszerbe. Ez az ICP-nél problémát jelent, mivel az egy folytonos sugárforrás. Kétféle elrendezés lehetséges, az ortogonális és az axiális. Az ortogonális elrendezésnél a készülékben haladó ionnyalábra a haladási irányra merőlegesen egy gyorsító feszültségimpulzust
adnak, amely így egy ioncsomagot juttat a repülési csőbe. A repülési cső merőleges az ionok
eredeti haladási irányára és elektromos erőtértől mentes. Az ionok szétválnak és eltérő idők
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 elrendezésű ICP-TOF-MS berendezésben az
extrakciós ionoptikai rendszer továbbítja az ionokat a modulációs régióba, ahol az ionnyalábot diszkrét ioncsomagokra bontják, majd megfelelő szinkronizálással nagyfeszültségű impulzusokat juttatnak a taszító rácsra, amely az ionokat a gyorsítási régióba, végül a repülési
csőbe továbbítja. Az ionok a repülési csőben az iontükörről visszaverődnek, miközben újrafókuszálódnak, és így jutnak a detektorhoz. Az iontükör homogén elektrosztatikus terű növekvő feszültségű dróthálógyűrűk sorozata, amely a repülési cső végén helyezkedik el. Az ionok
behatolnak a reflektorba, míg kinetikus energiájuk nulla nem lesz, majd megállás után visszafelé kezdenek gyorsulni, tükröződnek, és kilépnek ugyanazzal az energiával, mint amivel beléptek a reflektorba. A nagyobb kezdeti kinetikus energiájú, de azonos tömegű ionok mélyebben hatolnak be a reflektor elektrosztatikus gyűrűjébe, mint a kisebb kezdeti mozgási energiájú ionok, és emiatt kb. ugyanabban a pillanatban éri el mindkét csoport a detektort.
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8.7. ábra: Axiális elrendezésű ICP-TOF-MS vázlat

8.4. Az ionok detektálása
8.4.1. Elektronsokszorozók
Az elektronsokszorozók úgy működnek, hogy a tömeganalizátorból kilépő pozitív ionokat az
elektronsokszorozó első elektródjához (dinódájához) irányítják, melyre negatív feszültséget
kapcsoltak. A dinóda aktív felületébe ütköző ion egy vagy több elektront vált ki a felületből,
amelyeket a következő dinódára irányítanak, megfelelő feszültséget alkalmazva, ahol szekunder elektronokat váltanak ki (8.8. ábra). Az ütközési folyamat kellő számú ismétlésével igen
nagy számú elektron váltható ki, így a tipikus végső 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 hátfalába ütköznek. Az ionütközések által keletkező
elektronok áramot keltenek, amelyet erősítenek, majd mérik. Viszonylag nagy ionáramok
mérésére használják.
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8.9. ábra: A Faraday-kollektor sematikus felépítése

8.5. Az elemenként mérendő izotópok megválasztása
Mint ismeretes, a kémiai elemeknek egy vagy több izotópja van, melyek előfordulási gyakorisága különböző. Figyelmen kívül hagyva a spektrális zavaró hatásokat, a minél nagyobb érzékenység elérése érdekében a legnagyobb gyakoriságú izotópot célszerű választani. Ez a lehetőség is korlátozott, mivel a periódusos rendszer 21 eleme csak egy stabil izotóppal rendelkezik. Néhány, a periódusos rendszer harmadik periódusába tartozó fém természetes izotópjainak előfordulási gyakoriságát a 8.3. táblázatban mutatjuk be.
Elem
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co

45
100

46

47

48

49

50

8,0

7,3

73,8

5,5

5,4
0,25
4,35

Tömegszám
51
52
53

54

55

56

57

58

91,7

2,2

0,28

59

99,8
83,8

9,50

2,37
100
5,8

100

8.3. táblázat: Természetes izotópok relatív előfordulási gyakorisága

8.6. Zavaró hatások
Az ICP-MS-ben előforduló zavaró hatások két alapvető csoportja a spektrális és a nem spektrális 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 példákat különböző tömegszámú izotópok esetében. Figyelemre méltó, hogy 36-nál kisebb tömegszámoknál nem fordul elő izobár átfedés. A tömegszámok különbségéből a 8.1. képlettel
kiszámítható, hogy a kettős fókuszálású ICP-MS készülékekkel elérhető 105 nagyságrendű
felbontás nem elegendő az izobár zavaró hatás kiküszöbölésére. Mivel gyakorlatilag valamennyi kémiai elemnek van izobár interferenciától mentes izotópja akkor, ha a legnagyobb
gyakoriságú izotópnál izobár interferencia lép fel, megoldásként másik izotóp választása javasolható.
M
36
40
50
87
96
113
115
123
124
130
136
138
176
180
187
196
198
192
190

Az egymást zavaró izotópok pontos tömegszáma és relatív gyakorisága
S 35,96708 (0,02)
Ar 35,96755 (0,34)
Ar 39,96238 (99,6)
Ca 39,96259 (96,9)
K 39,96400 (0,01)
Ti 49,94479 (5,4)
Cr 49,94605 (4,35)
V 49,94716 (0,25)
Sr 86,90889 (7,00)
Rb 86,90918 (27,8)
Mo 95,90468 (16,7)
Ru 95,90760 (5,52)
Zr 95,90827 (2,80)
In 112,90406 (4,3)
Cd112,90440 (12,2)
Sn 114,90334 (0,36)
In 114,90388 (95,7)
Sb 122,90422 (42,7)
Te 122,90428 (0,91)
Te 123,90283 (4,82)
Sn 123,90527 (5,79)
Xe 123,90612 (0,10)
Xe 129,90351 (4,1)
Te 129,90623 (33,8)
Ba 129,90628 (0,11)
Ba 135,90456 (7,85)
Ce 135,90714 (0,19)
Xe 135,90722 (8,9)
Ba 137,90524 (71,7)
Ce 137,90600 (0,25)
La 137,90711 (0,09)
Hf 175,94142 (5,21)
Yb 175,94258 (12,7)
Lu 175,94269 (2,59)
Hf 179,94656 (35,1)
W 179,94673 (0,13)
Ta 179,94749 (0,01)
Os 186,95576 (1,6)
Re 186,95577 (62,6)
Pt 195,96495 (25,3)
Hg 195,96581 (0,14)
Pt 197,96788 (7,2)
Hg 197,96676 (10,0)
Pt 191,96105 (0,79)
Os 191,96149 (41,0)
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 molekulaionok a minta vizes oldatából, a plazmagázból és a mintaelőkészítéshez használt savakból származó atomok összekapcsolódásával keletkeznek. Közülük a legfontosabbak az oxidok, bár a
meghatározandó elemek argonnal, nitrogénnel, klórral és egyéb, a mintában jelen lévő elemmel való kombinálódását is figyelembe kell vennünk. A kisebb rendszámú elemek meghatározását zavaró néhány molekulaion látható a 8.5. táblázatban.
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Tömegszám
24
25
26
28
29
30
31
32
33
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
63

Izotóp és
(gyakoriság)
24
Mg (79,0)
25
Mg (10,0)
26
Mg (11,0)
28
Si (92,2)
29
Si (4,67)
30
Si (3,10)
31
P (100)
32
S (95,0)
33
S (0,75)
39
K (93,3)
40
Ca (96,9)
41
K (6,73)
42
Ca (0,65)
44
Ca (2,09)
45
Sc (100)
46
Ca (0,004);
46
Ti (8,0)
47
Ti(7,3)
48
Ti (73,94)
49
Ti(5,5)
50
Ti(5,4),
50
V(0,25)
50
Cr(4,35)
51
V(99,76)
52
Cr (83,76)
53
Cr (9,50)
54
Fe (5,8),
54
Cr (2,37)
55
Mn (100)
56
Fe (91,7)
57
Fe (2,2)
63
Cu (69,2)

111

Pontos tömegszám
23,98504
24,98584
25,98260
27,97693
28,97650
29,97377
30,97376
31,97207
32,97146
38,96371
39,96259
40,96183
41,95862
43,95548
44,95591
45,95369
45,95263
46,95176
47,94795
48,94787
49,94479
49,94716
49,94605
50,94396
51,94051
52,94065
53,93961
53,93888
54,93805
55,93494
56,93540
62,92960

Többatomos zavaró ionok
12

C2+
12
C 2 H+, 12C13C+
12 14 +
C N
14
N 2 +, 12C16O+
14
N 2 H+
14 16 +
N O
14 16
N OH+
16
O2+
16
O 2 H+
38
Ar1H+
40
Ar+
40
Ar1H+
40
Ar2H+
12 16 16 + 14 14 16 +
C O O, N N O
12 16 16 1 +
C O OH
14

N16O16O+; 32S14N+
31 16

P O+; 33S14N+
31 16 1 + 32 16 +; 34 14 +
P OH; S O S N
32 16 1 + 33 16 +; 14 35 +
S O H ; S O N Cl
34 16

S O+; 36Ar14N+

35

Cl16O+; 34S16O1H+; 14N37Cl+
40
Ar12C+, 36Ar16O+, 36S16O+, 35Cl16O1H+
37 16 +
Cl O
40

Ar14N+, 37Cl16OH+
40

Ar14NH+,
Ar16O+
40
Ar16O1H+
31 16
P O2+
40

8.5. táblázat: A kisebb atomtömegű elemeket zavaró néhány többatomos ion

A táblázatból látható, hogy az ICP-ben főkomponensként jelen lévő argon gáz leggyakoribb (99,8%) 40Ar izotópja teljes átfedésben van a kalcium 96,9%-os gyakoriságú 40Ca izotópjával, emiatt a Ca meghatározásához csak kis előfordulási gyakoriságú izotópok használhatók,
ami jelentős érzékenységcsökkenéssel jár. Az 40Ar atom 1H-nel alkotott 40Ar1H+ molekulaionja teljesen lehetetlenné teszi a 41K izotóp mérését is. Emiatt az argon gázzal működő ICP-MS
készülék nem alkalmas sem a Ca, sem a K izotóparány mérésére.
8.6. táblázatban példaként a platina különböző izotópjainak mérését zavaró legfontosabb
többatomos ionokat és izobár interferenciákat mutatjuk be. Megfigyelhető, hogy a hafniumoxid molekulaionok az összes nagyobb gyakoriságú platinaizotópot zavarják. Egyedül a 198Pt+
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izotóp lenne használható hafnium jelenlétében, azt viszont a 198Hg izobár interferenciája zavarja. A többatomos ionok által okozott zavaró hatások több esetben kiküszöbölhetők nagy
felbontás alkalmazásával, ami viszont az érzékenység 1–2 nagyságrenddel való romlásához
vezet. Ezért kis platinakoncentrációjú minták esetén az érzékenység romlása miatt nem alkalmazhatunk nagy felbontást. Ilyen esetekben hasznos a matematikai korrekciós eljárások
alkalmazása.
Pt-izotópok
tömege

Gyakorisága, %

194,96479

33,8

193,96268

25,3

195,96495

25,3

197,96788

7,2

191,96105

0,79

189,87967

0,01

Zavaró többatomos
Zavaró
ionok moláris tömege,
többatomos ionok
g/mol
155
Gd40Ar+
194,88501
159
Tb36Ar+
194,89290
179
16 +
Hf O
194,94074
154
Gd40Ar+
193,88326
154
40
+
Sm Ar
193,88460
178
16 +
Hf O
193,93826
156
40
+
Gd Ar
195,88451
180
Hf16O+
195,94147
180 16 +
W O
195,94164
196
+
Hg
195,96581
158
Gd40Ar+
197,88649
182 16 +
W O
197,94314
198
+
Hg
197,96676
152
Sm40Ar+
191,88212
152
40
+
Gd Ar
191,88218
176
16 +
Hf O
191,93633
176
16 +
Yb O
191,93749
176
Lu16O+
191,9376
192
+
Os
191,96149
150
40
+
Sm Ar
189,87967
150
Nd40Ar+
189,88328
174
16 +
Yb O
189,93378
174
16 +
Hf O
189,93498
190
Os+
189,95846

8.6. táblázat: A platina különböző izotópjainak mérését zavaró legfontosabb
poliatomos ionok és izobár interferenciák

8.6.1.3. Két pozítív töltéssel rendelkező ionok által okozott zavarások
A dupla töltésű ionok spektrális zavarásával a kis második ionizációs energiával rendelkező
kémiai elemek esetén kell számolni a tömegszámuk felénél, ahogy az a 8.7. táblázatban látható. Azoknak a kémiai elemeknek képződnek kettős töltésű ionjai, amelyeknek a második ionizációs energiája az egyensúlyt uraló argon első ionizációs energiájánál (15,76 eV) kisebb.
Ilyen elemek az alkáliföldfémek, a ritkaföldfémek, a tórium és az urán.
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Zavaró ion
130
Ba2+
132
Ba2+
134
Ba2+
136
Ba2+
138
Ba2+
138
La2+
152

113
Zavaró ion tömege/2
64,95314 (0,11)
65,95252 (0,10)
66,95225 (2,42)
67,95228 (7,85)
68,95262 (71,7)
68,95356(0,09)

Gd2+

75,95990 (0,20)

Gd2+
156
Gd2+
160
Gd2+
172
Yb2+
174
Yb2+
176
Yb2+

76,96044 (2,18)
77,96107 (20,5)
79,96353 (21,9)
85,96819 (21,9)
86,96943 (31,8)
87,97129 (12,7)

154

Zavart ion
65
Cu+
66
Zn+
67
Zn+
68
Zn+
69
Ga+
69
Ga+
76
Ge+
76
Se+
77
Se+
78
Se+
80
Se+
86
Sr+
87
Sr+
88
Sr+

Zavart ion tömege
64,92779 (30,8)
65,92604 (27,9)
66,92713 (4,1)
67,92485 (18,8)
68,92558 (60,1)
68,92558 (60,1)
75,92140 (7,8)
75,91921 (9,0)
76,91991 (7,6)
77,91730 (23,6)
79,91652 (49,7)
85,90927 (72,2)
86,90889 (7,00)
87,90562 (82,6)

8.7. táblázat: Dupla töltésű ionok spektrális zavarása és
az izotópok előfordulási gyakorisága zárójelben

8.6.1.4. A spektrális zavaró hatások kiküszöbölésének lehetőségei
A spektrális zavaró hatások kiküszöbölése 1 lehetséges matematikai korrekciós módszerekkel,
a mintabeviteli rendszer módosításával, a zavaró komponensek előzetes elválasztásával, a
plazma működési körülményeinek 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 alkalmazott kettős fókuszálású tömeganalizátorral elérhető maximális felbontás 10 000, ami elegendő a poliatomos ionok zavaró hatásának kiküszöbölésére. Az izobár interferenciák kiküszöbölésére sajnos ennél sokkal nagyobb
felbontásra van szükség. Bizonyos esetekben hátrányos, hogy a nagy felbontás alkalmazása
jelentős érzékenységcsökkenéssel jár.
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 (legygyakrabban 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
sebességétől. A nem reaktív ütközéseknek is fontos szerepe van. Egyrészt a cellagázzal (pl.
hélium) való ütközések következtében az ionok energiát veszítenek, átlagos kinetikai energiájuk lecsökken, az ionok a multipól cella tengelyének irányába vándorolnak (ütközéses fókuszálás), ami a kimutatás határok javulásához vezet. Másrészt energiafókuszálást is eredményeznek az ütközések, melynek következtében növekszik a tömeganalizátor felbontása.
1 Záray, Gy. (szerk.) Az elemanalitika korszerű módszerei, Bertalan, É., Induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICPMS), (2006) 225–284.
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8.6.2. Mátrixhatások
A zavaró hatások másik fő csoportja a nem spektroszkópiai zavarások, a mátrixhatások. Ez
általában összefüggésben van az aeroszolképződésében és transzportjában bekövetkező fizikai
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. 0,1–0,2% lehet. Az ionizációs egyensúly eltolódása jelentős jelcsökkentő hatással járhat. A mátrixfüggő interferenciák kiküszöbölése érdekében megfelelő
hígítást kell alkalmazni. További lehetőség a mátrix elválasztása a mintától kromatográfiás
módszerrel. Minden esetben célszerű a belső standard felhasználása. Hasznos lehet a standard
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) alkalmazása elősegíti a mátrixhatások részbeni csökkentését.
8.7. A módszer analitikai teljesítőképessége
Az ICP-MS gyors, multielemes technika. A kimutatási határok az analizátor típusától és a
meghatározandó kémiai elemtől függően a 0,001–0,1 mg/L tartományban vannak. Mintegy 8
koncentráció nagyságrendű dinamikus tartomány jellemzi. Néhány mL minta szükséges az
elemzéshez. Az 1 g/L-nél nagyobb mátrixkoncentrációjú mintákat hígítani kell. A lehetséges
interferenciákat az analitikai módszer kidolgozásánál figyelembe kell venni. Képzett személyzetet igényel. Drága a készülék fenntartása a felhasznált nagy tisztaságú argon, a kónuszok rendszeres cseréje, és a drága alkatrészek miatt.
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9. RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROMETRIA (XRF)
1895-ben Röntgen egy addig ismeretlen sugárzást fedezett fel, melyet őróla röntgen sugaraknak neveztek el. Ezt követően 1913-ban Moseley felismerte a karakterisztikus röntgensugarak
hullámhossza és az őket emittáló elemek atomszáma közötti összefüggést, amely a kvalitatív
röntgenfluoreszcens analízis alapját képezi. Az 1920-as évek végén Hevesy ajánlotta, hogy
röntgensugarakat használjanak gerjesztésre, de akkoriban még csak szerény eredményeket
értek el, kis teljesítményű csövek álltak rendelkezésre, és a fény mérésére meglehetősen kis
érzékenységű fényképezőlemezt használtak. A röntgen-színképelemzés akkor indult gyors
fejlődésnek, amikor ezek a technikai jellegű nehézségek elhárultak. Analitikai célokra az
1950-es évek közepétől kezdték alkalmazni, az első hullámhosszdiszperzív
röntgenfluoreszcens spektrométerek megjelenésével, és széleskörű alkalmazást nyert a geológiai 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
röntgenfluoreszcens spektrometriai módszert, melyről 1971-ben Yoneda és Horiuchi számolt
be. Módszerüknél a primer, gerjesztő röntgensugárzást súrlódó beeséssel (<0,1°) bocsátották
polírozott felületű kvarclapra vékony rétegben (<1 µm) felvitt mintára. Így a mátrixeffektus
gyakorlatilag elhanyagolhatóvá vált, ugyanakkor a minta atomjainak gerjesztésében mind az
elsődleges, mind pedig a reflektált röntgenfotonok is részt vettek. 1970-es évek közepétől
megjelentek az energiadiszperzív készülékek, félvezető detektorral.
A röntgenfluoreszcencia analízis (X-ray fluorescence RF) általánosan elterjedt
roncsolásmentes vizsgálati módszer a környezetvédelemben, az iparban, a geológiában és sok
más területen. A röntgensugarak nagy energiájú elektronok lefékeződésekor, vagy az atom
belső héjain bekövetkező elektronátmenetek során keletkeznek. A röntgenfotonok energiája
(E) és hullámhossza (λ) közötti összefüggés a következő:

E (keV ) =

1,24
λ (nm) .

(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 részecskékkel (protonok vagy α-részecskék) vagy elég
nagy energiájú fotonokkal sugároznak be, akkor elektronkilépés történhet az atomok belső
elektronhéjáról (általában K vagy L). A kilépő elektron helyén betöltetlen nívó marad
(vakancia), amelyet egy külső elektronhéjról származó elektron fog betölteni. Ha az ionizált
állapot megszűnése után a két szint közti energiakülönbség karakterisztikus röntgenfoton
formájában szabadul fel, röntgenfluoreszcenciáról beszélünk (9.1. ábra). A karakterisztikus
röntgenfotonoknak kicsi a vonalszélességük, jellemzőek az adott elektronátmenetre és az ionizált elemre, és függetlenek az elem kémiai formájától. A röntgenfluoreszcens elemanalízis lényege az, hogy a röntgengerjesztés után kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás
energiájának vagy hullámhosszának mérésével a mintát alkotó elemek rendszámára lehet következtetni. Mivel az atomoknak az egymás belső elektronhéjára gyakorolt hatása elhanyagolható, 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
függ a minták összetételétől, kristályszerkezetétől, ezért a minták összetételével minél nagyobb mértékben megegyező standardokat kell alkalmazni. Annak a valószínűsége, hogy egy
adott héj vakanciájának betöltődésekor karakterisztikus röntgenfoton keletkezik, a
fluoreszcenciahozam (ω), amely a K végállapothoz tartozó összes átmenetre vonatkozóan a
9.2. összefüggéssel jellemezhető.

ωK =

∑n

Ki

i

NK ,

(9.2.)

ahol n K1 , n K2 , stb. a K 1 , K 2 stb. fotonok száma N K pedig a vakanciák száma. A
fluoreszcenciahozam tehát az adott idő alatt kibocsátott fotonok számának és vakanciák számának hányadosa a K végállapothoz tartozó összes átmenetek során. A fluoreszcenciahozam
a kémiai elem rendszámának növekedésével növekszik. Egy elem két héjára vonatkozó
fluoreszcenciahozama is különböző. Ugyanazon elem L-héjára vonatkozó fluoreszcenciahozama (ωL) mindig sokkal kisebb, mint a K-héjra vonatkozó (ωK).
A ionizált állapot úgy is megszűnhet, hogy sugárzásmentes átmenet során Auger-elektron
lép ki az atom egyik külső héjáról, így végül is egy kétszeresen pozitív töltésű ion keletkezik.
Ezt a jelenséget mutatja be a 9.1. ábra. Az Auger-hatás mechanizmusa formálisan többszörös kölcsönhatásra vezethető vissza. A jelenség értelmezhető ugyanis oly módon, hogy a belső vakanciák átrendeződésekor felszabaduló karakterisztikus röntgenfoton még az atomon
belül fotoeffektust hoz létre. Így végeredményben az atomot nem foton, hanem elektron hagyja el. Az Auger-effektus során keletkező röntgenfoton nem mutatható ki, mivel ez az atom
belsejében keletkezik és nyelődik el. Az Auger-hatás újabb ionizációt hozhat létre, tehát többszörös ionizáció lép fel. Nagyobb rendszámú elemeknél az újabb vakancia újabb Augerelektron kilépését eredményezheti, így ún. Auger-kaszkád játszódhat le, aminek következménye sokszoros ionizáció. Az Auger-elektronkibocsátás és a röntgenfluoreszcencia kompetitív
folyamatok, és arányuk függ az illető elem atomszámától. Az Auger-effektus valószínűsége
1–ω-val egyenlő, ahol ω a 9.2. egyenlettel definiált fluoreszcenciahozam. Az Auger-effektus
bekövetkezésének valószínűsége elemenként és elektronhéjanként eltérő. Adott rendszámnál a
magasabb főkvantumszámú héjak felé nő, adott héjnál pedig a rendszám növekedésével csökken (9.2. ábra).

9.1. ábra: A röntgenfluoreszcencia és az Auger-effektus jelensége
röntgenfotonnal végzett gerjesztéskor
www.tankonyvtar.hu
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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 Augerelektronkibocsátásnak. Ezért van az, hogy a röntgenfluoreszcencia nem érzékeny a 10-nél
kisebb rendszámú elemek esetén.
9.1.1. A karakterisztikus röntgensugárzás
Az elektronhéjakon lévő elektronok diszkrét energiával rendelkeznek, mely az alábbi összefüggéssel írható le:

En =

hRZ 2
n2 ,

(9.3.)

ahol h a Planck-állandó, R a Rydberg-állandó (R=3,29×1015 s-1), n a főkvantumszám, Z pedig
az elem rendszáma. Az atomokban lévő szintek energiája közti különbség fokozatosan nő a
rendszámmal, vagyis az atommag töltésével. A sugárzás energiája és az atom rendszáma között összefüggést Moseley fedezte fel:
EK =

3
2
Rhc (Z − σ )
4
,

(9.4.)

ahol EK a Z rendszámú elem K vonalának energiája, R a Rydberg-állandó, h a Planckállandó, c a fénysebesség és σ egy állandó szám. A kibocsátott karakterisztikus foton energiájának vagy hullámhosszának mérésével meghatározható az elem rendszáma. Egy adott vonalcsoporthoz (pl. K vagy L) tartozó karakterisztikus sugárzás energiája csak az atom rendszámától függ, a kémiai állapot csak igen alacsony rendszámok esetén módosítja kis mértékben az
energiát. A detektálás módja tehát vagy energia, vagy hullámhosszmérés, így a szakirodalomban 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 röntgenfoton energiáját. Attól függően, hogy az ionizáció melyik elektronhéjon
jött létre, és melyik elektronhéjról történt a lyuk betöltődése, különféle vonalakat különböztetünk meg (9.3. ábra). A betöltődési lehetőségek szinte végtelennek tűnő számát korlátozzák
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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 alkalmazzák, bár ezek nem teljes körűen tartalmazzák az összes megengedett átmenetet.

9.3. ábra: Atomi nívóséma karakterisztikus röntgenvonalakkal

A IUPAC által javasolt jelölés a két energiaszint elnevezéséből adódik. Így pl. a Kα 1 régi
jelölés a KL 3 átmenetnek felel meg, vagyis ha a K elektron kilökődése után a lyuk az L 3 szintről töltődik be, akkor az atom az elektronátmenet során a K és L 3 energiaszintek közötti különbségnek megfelelő energiájú fotont fog kibocsátani.
A különböző kémiai elemek karakterisztikus röntgenvonalainak intenzitása függ a besugárzás energiájától, a hordozó összetételétől és a detektor hatékonyságától. A 40 keV-ig terjedő tartományban gyakorlatilag minden elemnek (a H-t és a He-ot kivéve) megjelenik 2–10
intenzív vonala. A kis rendszámú elemek (Z<25) esetében többnyire a Kα-dublett, kicsit nagyobb energiáknál a Kβ vonalak jelennek meg. A 25<Z<57 rendszámú elemeknél már néhány
L-vonalat is találunk a spektrumban (növekvő energia szerint rendre Lα, Lβ, Lγ 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 karakterisztikus vonalak intenzitása az elektronátmenetek valószínűségétől függ. Ezek az intenzitásarányok a legtöbb elem esetében nagyon hasonlók, mégpedig a K-vonalakra: Kα:Kβ≅100:15,
az L-vonalakra: Lα:Lβ:Lγ≅100:70:10, az M-vonalakra pedig Mα:Mβ:Mγ≅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 röntgensugárzás keletkezését. A folytonos sugárzásnak van egy jól definiált rövid hullámhosszú határa
(λ min ), amely függ a gyorsító feszültségtől, de független a röntgencső anód anyagától. A rövidhullámú határ a beeső elektronok maximális energiájának felel meg:
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1,24
eVo ,
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(9.5.)

ahol e az elektron töltése. Az egyenletből látható, hogy V o feszültség növekedésével a rövidhullámú határ a nagyobb energiák felé, vagyis rövidebb hullámhossz felé mozdul el (9.4. ábra).

9.4. ábra: A folytonos sugárzás spektruma különböző gyorsítófeszültségeknél

A folytonos sugárzás intenzitása (I) egyenesen arányos a rendszámmal:

I = k ' ⋅ i ⋅ Z ⋅V 2 ,

(9.6.)

ahol i az áram, V a feszültség és Z a rendszám, ezért a röntgencsőben gyakran nagy rendszámú elemeket (Mo, Au, W) alkalmaznak anódként.
9.1.3. Szóródás
A mintára eső primer sugárzás nem csak fotoeffektust okozhat, hanem szóródik is a minta
atomjain. A mintára érkező fotonok szóródásakor a kölcsönhatás lehet rugalmas (Rayleighszórás), vagy rugalmatlan (Compton-szórás), amikor a szóródott foton energiát veszít. Előfordulhat többszörös Compton-szórás is, ilyenkor a foton több lépésben veszíthet energiájából.
9.1.4. Abszorpció
A mintára érkező I 0 intenzitású primer röntgenfotonok száma az abszorpció és szórás miatt
csökken, és az intezitásveszteség a ρ sűrűségű minta minden egyes dx vastagságú rétegben arányos lesz a µ, ún. tömegabszorpciós együtthatóval. Vagyis integrálva egy x vastagságú rétegen
történt áthaladás után, az Ix transzmittált intenzitásra a következő összefüggést kapjuk:
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I x = I 0 exp(− µ ⋅ ρ ⋅ x) .

(9.7.)

Az I 0 – I x intenzitás tehát fotoeffektus vagy szóródás miatt vész el, emiatt a tömegabszorpciós együttható (μ) is felbontható fotoelektromos és szórási részre:

µ = τ +σ R +σC ,

(9.8.)

ahol τ, σ R és σ C rendre a fotoelektromos effektusból, a rugalmas (Rayleigh-) és a rugalmatlan
(Compton-) szórásból származó tömegabszorpciós együtthatók.
Ha az anyag, melyet vizsgálunk vegyület vagy elegy, vagyis különböző rendszámú elemek keveréke, akkor a tömegabszorpciós együttható az egyes elemek együtthatóinak súlyozott összege, vagyis

µ = ∑C jµ j
j

,

(9.9.)

ahol C j és µ j a j elem koncentrációja, illetve tömegabszorpciós együtthatója. A
fotoeffektusból származó abszorpciós koefficiens (τ) természetesen függ az energiától, minél
kisebb az energia/hosszabb a hullámhossz, annál nagyobb a valószínűsége a fotoelektron keletkezésének.
Az elemek abszorpciós spektruma egyszerű, néhány jól definiált, az elemre jellemző hullámhosszú vonalból áll, és kismértékben függ az elem kémiai formájától. Az abszorpciós
spektrumokban néhány éles ugrás található, melyeket abszorpciós éleknek hívnak. Egy K él,
három L él létezik és még nagyobb hullámhosszaknál vannak a M élek. Képződésük úgy magyarázható, hogy pl. a K él hullámhosszánál a foton energiája pontosan akkora, hogy ki tudja
lökni az elektront a K-héjról. Emiatt az abszorpció valószínűsége is a legnagyobb, vagyis a
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 (0,1–1 eV) megváltozik az adott elem eltérő oxidációs állapotánál vagy eltérő kémiai környezete esetén. Ezt a jelenséget használják a XANES (Xray 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
rendszerből. Amennyiben csak a K vonalakat veszik figyelembe, a P-tól (E Kα =2,01 keV) a
Ru-ig (E Kα =19,2 keV) terjed a vizsgálható tartomány. Természetesen az L vonalak is használhatók, bár kisebb fluoreszcenciahozammal, ebben az esetben a Zr-tól (E Lα =2,04 keV) egészen az U-ig (E Lα =13,6 keV) terjed azon elemek tartománya, melyek abszorpciós éle 20 keVnál kisebb.
9.2. Gerjesztési módok, röntgenforrások
Az XRF teljesítőképessége egy adott minta esetén nagymértékben a gerjesztő forrás kiválasztásán 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 fluoreszcenciát. A gerjesztéshez nagy teljesítményű, fényerős sugárforrásra van szükség, mivel a primer
www.tankonyvtar.hu
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sugárzás hatására keletkező szekunder sugárzás intenzitása lényegesen kisebb. Feltétel, hogy
a primer fény folytonos legyen, csak így alkalmas a különböző rendszámú elemek gerjesztésére. A röntgencső mint gerjesztőforrás nagyobb intenzitással jellemezhető, mint az izotópos
gerjesztés és a kibocsátott sugárzás kvázifolytonos, ez a magyarázata, hogy XRF-t leggyakrabban röntgencsöves gerjesztéssel végeznek.
9.2.1. Radioaktív izotópos gerjesztés
Az izotópos röntgenforrásokban a radioaktív izotópok magreakcióit (K-befogás, α-, βbomlás) kísérő röntgensugarakat használják a gerjesztéshez. A radioaktív röntgensugárforrások használata igen előnyös abból a szempontból, hogy kvázi monokromatikus sugárzást bocsátanak ki, amely kedvező a jel/háttér viszony szempontjából. Másrészt azonban éppen a
gerjesztés monoenergiás volta miatt, egy-egy izotópforrás csak korlátozott számú elem karakterisztikus röntgensugárzásának gerjesztésére alkalmas. A 55Fe és a 109Cd források pl. a
14<Z<30 elemtartományban megfelelőek. Mindkét izotóp elektronbefogással bomlik, és ennek következtében bocsát ki röntgenfotont. Ezen izotópok használata azonban a rövid felezési
idők miatt igen költséges. Az elmúlt évtizedben gyakran alkalmazták az űrszondákban, ahol
extrém hőmérsékleti körülmények között vagy intenzív mechanikai igénybevétel mellett is
megbízhatóan felhasználhatók.
9.2.2. Röntgencsöves gerjesztés
A röntgencsőből származó sugárzás kvázifolytonos energiaeloszlási spektrumú, a keletkező
fékezési sugárzás miatt. Egy hagyományos röntgencső szerkezetét mutatja a 9.5. ábra. Mind a
katód, mind az anód vákuumban van; a katód nagy negatív potenciálra (20–60 kV) van kapcsolva, az anód pedig földelt. A katód volfrámból készült izzószál, amelyből a termikus
elektronemisszióval kiváltott elektronokat a nagyfeszültség gyorsítja az anód felé. Anódként
nagy rendszámú, nehezen olvadó fémet (leginkább volfrámot, molibdént vagy aranyat) alkalmaznak. Mivel a cső által felvett 2–3 kW energiának a legnagyobb része hővé alakul, az anódot hűteni kell. A hűtésre vizet használnak. A hatékony hűtés miatt jó megoldás, hogy az anód
réztömbből áll, amelyen több, különböző külső fémréteg van, pl. W, Ag, Mo, Cr. Az anódba
becsapódó elektronok lelassulnak (innen ered a fékezési sugárzás elnevezése), kinetikus energiájuk sugárzási energiává alakul át. Hagyományos röntgencsőben az anódon a felgyorsított
elektronok által bombázott terület vékony, vonalszerű, kb. 0,25 mm×10 mm. A spektrum
alakja jelentősen változik az anód anyagával. Kis és közepes rendszámú anyagok esetén az
anód K vonalai is megjelenhetnek laboratóriumban szokványos diffrakciós cső spektrumában
a hagyományosan alkalmazott 30–60 kV gyorsítófeszültségnél. Adott anód esetén a keletkező
sugárzás spektrális eloszlását és intenzitását a röntgencsőre adott gyorsítófeszültség, illetve az
áram határozza meg. A cső fényerőssége szempontjából fontos, hogy az anód közel legyen a
kilépési ablakhoz, amely vékony, jó áteresztő legyen. A leggyakrabban alkalmazott ablak a
berillium- vagy alumíniumlemez. A gerjesztett sugárzás az anód felületéhez képest 6 fokos
szögben lép ki a csőre szerelt berilliumablakokon keresztül; a négy ablak közül kettő pontfókuszú, kettő vonalfókuszú. Hagyományos XRF méréshez a pontfókuszt használják, míg totálreflexiós 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 igénybevételtől függően.
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9.5. ábra: A röntgencső felépítése

Az energiamegmaradás elvéből következik, hogy a csőből kilépő maximális fotonenergia
megegyezik a maximális – a katódra kapcsolt gyorsítófeszültség által kiváltott – elektron
mozgási energiával. A folytonos spektrum nagy energiájú határa tehát a következő összefüggés alapján számítható:

hν max = eU ,

(9.10.)

ahol h a Planck-állandó, µ a fény frekvenciája, e az elektron töltése és U a gyorsítófeszültség.
Röntgencsöves forrással működő spektrométerek leggyakrabban közvetlen gerjesztésű
vagy szekunder targetos geometriában épülnek. E két elrendezést nevezzük összefoglalóan
hagyományos röntgenfluoreszcens analízisnek.
Közvetlen gerjesztés esetén a csőből származó folytonos és karakterisztikus sugárzást
használják. A röntgencső után beiktatott szekunder target részben elnyeli az ionizációs energiája feletti folytonos hátteret, miközben a targetra jellemző karakterisztikus sugárzást kibocsátja. A target karakterisztikus vonalát használják fel a minta gerjesztésére; pl. a Mo-anódos
csőhöz Mo vagy Y szekunder targetet illesztenek. A spektrumban megjelenő háttér elsősorban
a gerjesztő sugárzás mintán való szóródásából származik (rugalmatlan vagy Compton-szórás).
A szórt Compton-sugárzásnak 90 fokos szórási szög körül minimuma van. A szekunder
targetos spektrométereket leggyakrabban az ún. 3 merőleges tengelyű geometriában építik
meg, amely tovább csökkenti a hátteret a polarizáció jelensége révén, a polarizált nyaláb
ugyanis nem szóródik a polarizáció síkjához 90 fokkal.
9.2.3. Újabb gerjesztő források
Az újabb röntgencső típusok kifejlesztésére részben a csövekből származó intenzitás növelése, részben a mikroanalízis irányába folyó fejlesztőmunka vezetett. A rotációs anóddal működő berendezésben az anód forog (~6000 s-1). A hőterhelés emiatt eloszlik a jóval nagyobb
forgó felületen, és így nagyobb teljesítmény érhető el. A kis teljesítményű röntgencsövek működése azon a felismerésen alapul, hogy ha vékony fémfóliát használunk anódként, akkor
nem keletkezik jelentős hő. A kis teljesítményű csövek esetén nincs szükség hatékony vízhűtésre, a léghűtés egyszerűsíti a műszaki megoldást, és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Kisebb áram esetén, a kiváltott röntgensugárzás keresztülhatol a fólián, amely így egyúttal
ablakként is szolgálhat. A transzmissziós geometriájú kialakítás hozzájárul a fékezési sugárwww.tankonyvtar.hu
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zás csökkentéséhez. Vannak oldalablakos, kis teljesítményű csövek is, amelyekben az elektronnyalábot mágneses lencsékkel is fókuszálják, 50–100 μm-es nyalábméretet érve el az anódon. A kis teljesítményből természetesen adódik, hogy az összes fluxus (egy adott energiaintervallumba tartozó fotonok száma időegységenként) is kevesebb, viszont a fényesség (egységnyi térszögben lévő fluxus) még mindig nagy értékű lehet, ha az elektronnyalábot kis pontra fókuszálják.
Az 1970-es években kezdték alkalmazni az elektron, illetve pozitron tárológyűrűkből
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 teszi lehetővé a mikrotérfogatok
nyomelemanalitikáját.
9.3. A röntgenfluoreszcens spektrométerek felépítése
A röntgenfluoreszcens spektrométerekben a minta által kibocsátott röntgensugarakat hullámhosszuk vagy energiájuk szerint szeparálják, hogy minden elem karakterisztikus röntgensugarai külön mérhetők legyenek. Ennek megfelelően a karakterisztikus röntgensugárzás mérésére két alapvető módszer ismert, az energiadiszperzív (angol rövidítése: EDXRF) és a
hullámhosszdiszperzív (angol rövidítése: WDXRF).
9.3.1. Energiadiszperzív XRF-spektrométer
Az energiadiszperzív röntgenfluoreszcens (EDXRF) spektrometriás analízisnél a röntgenfotonok energiáját mérik. Félvezető detektor esetén például a detektorba jutó fotonok energiájával arányos töltésimpulzusok (elektron-lyuk párok) keletkeznek, amelyeket speciális elektronikus egység dolgoz fel. A gyors jelfeldolgozásnak köszönhetően a röntgenfotonokból
származó impulzusok túlnyomó részét sikerül összegyűjteni, így a rögzített spektrum több
elem karakterisztikus vonalát tartalmazza (multielemes módszer). Az EDXRF technikában
egyidejűleg történik az összes különböző energiájú röntgensugár mérése, így szimultán
multielemes technikának tekinthető.
A nukleáris méréstechnikában használatos energiadiszperzív detektorok közül hagyományosan a Si(Li) és a Ge(Li), illetve nagy tisztaságú Ge (high purity germanium; HPGe) félvezető detektorok használhatók, amelyek kielégítik a röntgenspektrometria által támasztott felbontási követelményeket, nevezetesen két egymást követő rendszámú elem azonos csoporthoz
tartozó vonalának elkülöníthetőségét. A félvezető detektorokat folyékony nitrogén segítségével hűtik, mivel a detektorban a hőmozgás által keltett kóboráram jelentős zajt okozna. A félvezető detektorokból származó jelet elektronikus jelformáló lánc dolgozza fel.
Az EDXRF technika esetén a röntgencsőből kilépő sugárzásnak a koherens és inkoherens
szóródása nagyon zavaró, a hátteret jelentősen növelve. Ezért a háttér csökkentésére a vizsgált
tartományban gyakran választanak kvázimonokromatikus sugárforrást. Ezt azzal érik el, hogy
szelektív szűrőt helyeznek a röntgencső és a minta közé. A másik lehetőség, hogy szekunder
target gerjesztési technikát alkalmaznak, ahol nagy energiájú röntgencsőből származó sugárzást target anyagra fókuszálnak, amely emittálja annak a jellemző, intenzív röntgensugarait a
mintára.
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Az EDXRF technika mérési ideje 100–10000 s, 10–30-szorosa a WDXRF-nek, amit viszont ellensúlyoz, hogy ez a teljes mérési idő az adott mintára, mivel egyidejűleg méri a komponenseket. 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 kiválasztására. Bragg törvénye szerint, a karakterisztikus röntgensugarakat az analizátorkristály
úgy téríti el, hogy a diffrakció feltétele:

nλ = 2d sin θ ,

(9.11.)

ahol λ a hullámhossz, d a kristálysíkok közti távolság és θ a beeséső és visszavert fénysugár
szöge. Az analizátorkristályon csak a Bragg-feltételt teljesítő sugárzás verődik vissza, és jut
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

A vizsgálandó minta a röntgencső ablaka elé van helyezve, és léptető motor forgatja a
tengelye körül mérés közben, az esetleges heterogenitások kiküszöbölésére. Az
analizátorkristály a diffrakciós kör középpontjában található, és az ábra síkjára merőlegesen
forgatható. Analizátorkristályként a természetes kristályok közül (0,14<d<1,32 nm) általában
lítium-fluoridot, pentaeritritolt, ammónium-dihidrogén foszfátot és kálium-hidrogén-ftalátot
használnak. A szintetikusan előállított pszeudokristályok (2,2<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
pásztázni a tartományt a goniométerre szerelt analizátorkristállyal. Míg a kristály Θ szöggel
mozdul el, addig a detektor 2Θ szöget, így a beeső és az elhajlott sugárzás egyaránt Θ szöget
zár be a kristály síkjával. A Bragg-egyenletből következik, hogy a detektálható sugárzás hullámhosszát a kristálysíkok távolsága határozza meg. Több olyan analizátorkristály áll rendelkezésre, amelyeknél választhatunk különböző krisztallográfiai orientációk közül, melyekre
más és más a 2d távolság. A WD-spektrometriai alkalmazásokban a kristályokat a reflektáló
felületük irányát jellemző Miller-index (hkl) azonosítja egyértelműen. Korábban a proporciwww.tankonyvtar.hu
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onális számlálót alkalmazták detektorként, amely gázzal töltött (általában hengeres) kamrából áll, középvonalában vékony fémből készült, konstans pozitív potenciálra kapcsolt anódszállal. A detektor kamrájába érkező röntgenfoton ionizálja a töltőgázt (Kr és Xe a nagyobb,
míg Ar a kisebb energiákra használatos), a keletkező elektronok és ionok összegyűlnek az
elektródokon, és a röntgenfoton energiájával arányos töltés mérhető. A detektorban alkalmazott potenciáltartománytól függ, hogy röntgenfotononként hány elektron éri el a detektort. A
szcintillációs detektorokban a röntgenfoton látható hullámhossztartományba eső fotont kelt,
amelyet fotoelektron-sokszorozó erősít és alakít át elektromos jellé. Az egyik leggyakrabban
használt szcintillátor anyag a Tl-mal szennyezett NaI kristály. A 7,5 cm átmérőjű, 7,5 cm magas henger egyik síkfelülete a fotoelektron-sokszorozó cső katódja felé néz. Mikor egy foton
bejut a detektorba, a szcintillátornak adja át az energiáját. Ezután az energia fluoreszcens sugárzás formájában, 400 nm körüli hullámhosszú fotonok kibocsátása útján szabadul fel 0,25
µm időtartamban. A fotonok a fotoelektron-sokszorozó fotokatódjába ütközbe elektromos
jelet generálnak, amely erősíthető és mérhető. A keletkező fotonok száma és így az elektromos 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) rendelkező,
többcsatornás változata lehetőséget biztosít kb. 10 csatornán való szimultán mérésre, de ez
mégsem közelíti meg az energiadiszperzív berendezéssel egyidejűleg mérhető kémiai elemek
számát. A hullámhosszdiszperziós módszer általában nem teszi lehetővé az elemek (karakterisztikus sugárzások) egyidejű mérését, a WDXRF módszerrel felvett spektrumban viszont
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
miatt jóval intenzívebb gerjesztőforrásra van szükség, mint EDXRF esetén. Ez az érték természetesen 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
nem fednek át egymással, a nettó csúcsterület egyszerűen meghatározható úgy, hogy a kérdéses elem röntgenvonalának energiája körül megfelelő szélességű „energiaablakban” összeadjuk az egyes csatornákba sorolt beütéseket, a hátteret pedig az adott ablakban lineáris függvénnyel közelítjük. Az előbbi módszer energiadiszperzív detektálás esetén általában nem alkalmazható, hiszen a detektor viszonylag rossz energiafelbontása miatt a karakterisztikus csúcsok gyakran átfednek egymással.
Az energiadiszperzív röntgenspektrometriában alkalmazható elterjedt kiértékelési mód a
kísérleti spektrum matematikai függvénnyel történő illesztése, a kísérleti adatok és az
illesztőfüggvény értékei közötti eltérések súlyozott négyzetösszegét nemlineáris legkisebb
négyzetek módszerével minimalizálva. Az EDXRF spektrumokban a hátteret sokféle folyamat okozhatja, ezért alakja meglehetősen összetett lehet. A háttér az illesztési függvényben
kétféle módon vehető figyelembe, egyrészt előzetes ismeretek alapján becsülhető és a kísérleti
adatokból az illesztés előtt levonható, másrészt megfelelő matematikai függvénnyel (legtöbbször polinommal) modellezhető, amelynek együtthatói a többi paraméterrel együtt optimalizálhatók az illesztés során.
9.5. Mátrixhatások, kvantitatív analízis
9.5.1. Röntgensugár intenzitás koncentrációfüggése
A mintában jelen lévő elemek minőségére a röntgenfluoreszcencia során keletkezett karakterisztikus röntgensugárzás energiája/hullámhossza, mennyiségére pedig intenzitása alapján
következtethetünk. Egy i elem E i energiájú röntgenvonalára, az egyszerűség kedvéért, arra az
esetre mutatjuk be az intenzitás koncentrációfüggését, amikor a gerjesztő sugárzás monokromatikus (E o energiájú). A másodrendű effektusok elhanyagolásával a következőképpen írható
le:

 µ (E ) µ (E )  
1 − exp  − ρd  s 0 + s i 
sinψ 1 
 sinψ 0

I i (Ei ) = I 0Gg i (E0 )Ciε (Ei )
µ s (E 0 ) µ s (E i )
+
sinψ 0
sinψ 1

(9.12.)

g i (E0 ) = ω Xi pi J Xiτ i (E0 ) ,

(9.13.)

I i (E i ) az E i energiájú mért karakterisztikus röntgenfotonok száma, egységnyi idő alatt
egységnyi térszögben, ε(E i ) az E i energiájú fotonokra vonatkozó detektálási hatásfok, C i az i
elem koncentrációja a mintában, ωXi az i elem X elektronhéjára vonatkozó
fluoreszcenciahozama, J Xi az ugyanarra vonatkozó ugrási viszony, p i az X vonalcsoporton
belül az analizált röntgenvonal intenzitásaránya, E Xi az i elem X héjának gerjesztési energiája,
τ i (E 0 ) az i elem teljes fotoelektromos tömegabszorpciós együtthatója az E 0 energián, ψ 0 , ψ 1 a
minta síkjától mért beesési és detektálási szög, µ s (E) a minta E energiára vonatkozó tömegabszorpciós együtthatója, I 0 (E 0 ) a gerjesztő sugárzás intenzitása E 0 energián, d a homogén min-
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ta vastagsága, 1 g i, az adott vonalra vonatkozó gerjesztési tényező, más néven fluoreszcencia
hatáskeresztmetszet. G az adott geometriai elrendezés esetén kísérletileg meghatározott geometriai konstans:
G=

dΩ1dΩ 2
4π sinψ 0 ,

(9.14.).

ahol dΩ 1 és dΩ 2 a gerjesztő és kilépő röntgensugárzás differenciális térszögei, ψ 0 a minta
síkjától mért beesési szög.
A 9.12. egyenletből látszólag úgy tűnik, hogy adott geometria és gerjesztő sugárzás esetén
az i elem karakterisztikus röntgenintenzitása (I i ) arányos az adott elem koncentrációjával. A
minta µ s tömegabszorpciós együtthatóján keresztül azonban – nem lineárisan – függ a mintában lévő összes többi elem koncentrációjától (C i ) is, hiszen:

µ s (E ) = ∑ C j µ j (E )
j

.

(9.15.)

Adott geometriai és gerjesztési feltételek mellett a minta teljes effektív abszorpciós
együtthatója a következőképpen írható fel:
ti (E0 ) =

µ s (E0 ) µ s (Ei )
+
sinψ 0
sinψ 1 ,

(9.16.)

a 9.12. egyenlet jelöléseit használva.
A röntgenfluoreszcencia-analízisben legáltalánosabban előforduló mátrixhatás – azaz az
elemek egymásra hatása – a tömegabszorpciós együtthatón keresztül jelentkezik, ezért a legegyszerűbb kvantitatív módszerek ennek vagy eliminálására, vagy közvetlen meghatározására
törekszenek. A mátrixhatás jelentős lehet akkor is, ha a magasabb rendű effektusokat nem
vesszük figyelembe. Az analízis szempontjából mátrixnak a mintában az analizálandó elemen
kívüli elemek összességét, maradékmátrixnak pedig a mért spektrumban karakterisztikus
röntgenvonallal nem rendelkező elemek összességét nevezzük. A minta vastagságát tekintve
két speciális eset az abszorpció szempontjából a vékony, illetve a vastag minta.
A mátrixhatás nagyságát a másod- és harmadrendű effektusok is növelhetik. Másodrendű fluoreszcencia vagy belső gerjesztés akkor lép fel, ha az 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
gerjeszti. Nagy jelentőségű ez az effektus közeli rendszámú fémekből álló ötvözetek, pl. CrFe-Ni analízisekor, amikor a Ni Kα és Kβ vonala alkalmas a vas és a króm K-héjának gerjesztésére, illetve a Fe Kα és Kβ 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 abszorbens, ha az átlagos abszorpciós együtthatója a gerjesztő sugárzásra és a meghatározandó
elem (i) karakterisztikus vonalára vonatkozóan nagyobb, mint az i elemé. Ebben az esetben az
i elem karakterisztikus vonalának intenzitása a lineáris összefüggésből vártnál alacsonyabb.
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
mátrixhatás akkor a legjelentősebb, ha vastag mintában a meghatározandó elem nagy koncentrációban van jelen.
9.5.2. Kvantitatív analitikai kémiai módszerek
A kvantitaív analízis során a mért nettó karakterisztikus intenzitások ismeretében, a mátrixhatások figyelembevételével meghatározzák a kémiai elemek koncentrációit a vizsgált mintákban. A mátrixhatások figyelembe vételére kísérleti vagy matematikai módszereket használnak. A kísérleti módszereket néhány elem nagy pontossággal történő meghatározásához használják, ebben az esetben nem szükséges a minta teljes kvalitatív összetételének ismerete. Hátrányuk, hogy legtöbbször fáradságos, gondos mintaelőkészítésre van szükség alkalmazásukhoz, sokszor speciális mintaelőkészítést igényelnek. Az utóbbi időben a standard mintát nem
igénylő, matematikai módszerek alkalmazása került előtérbe, azonban az elemi érzékenység
módszerét, az emissziós-transzmissziós módszert és TXRF-nél a belső standard módszert jelenleg is gyakran alkalmazzák.
9.5.2.1. Külső standard módszer
A külső standard módszer alkalmazásánál a meghatározni kívánt elemet különböző koncentrációkban a mérendő mintákéval közel azonos összetételű mátrixba keverve kalibrációs standardsorozatot készítenek. A standardsorozat mérési adataiból kalibrációs görbe szerkeszhető
úgy, hogy a meghatározandó elem kiválasztott karakterisztikus röntgenvonalának mért intenzitását 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 közelítő ismerete szükséges a megfelelő kalibrációs sorozat elkészítéséhez. A kalibrációs sorozatnak tükröznie kell az összes lehetséges abszorbens és belső gerjesztést létrehozó elem koncentrációtartományát. A külső standard módszer csak abban a koncentrációtartományban
használható, ahol az i elem I i intenzitása jó közelítéssel lineáris függvénye a C i koncentrációnak.
9.5.2.2. Belső standard módszer
A belső standard módszer lényege, hogy a mintákhoz hozzáadnak egy másik kémiai elemet
ismert koncentrációban, mely a mérendő elemhez közeli rendszámú, és a mintában nem mutatható ki. A két elem karakterisztikus röntgenvonalainak intenzitásaránya (I i /I j ) egyenesen
arányos az elemek koncentrációarányával (C i /C j ).

Ii
C
=k i
Ij
Cj

,

(9.17.)

ahol C i a meghatározandó elem, C j a belső standard koncentrációja, I i , illetve I j a megfelelő
karakterisztikus röntgenvonalak intenzitása és k arányossági tényező. A módszer használata
kevés összetevőből álló mátrix esetén előnyös. A j elemet célszerű úgy választani, hogy vizsgált karakterisztikus röntgenvonala a mátrixban lévő zavaró elem abszorpciós élének ugyanazon az oldalán legyen, mint az i elemé. Belső standard alkalmazásával több elem meghatározása is lehetséges – amelyek rendszáma nem feltétlenül közeli a belső standardéhoz – amenynyiben a belső standard módszert az alábbiakban ismertetett elemi érzékenységek módszeréwww.tankonyvtar.hu
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vel kombináljuk. A kombinált módszert főképpen totálreflexiós röntgenfluoreszcenciaanalízisnél alkalmazzák.
9.5.2.3. Addíciós módszer
A mintához a meghatározni kívánt elemek ismert mennyiségét adjuk. Az I i intenzitást a hozzáadott koncentráció függvényében ábrázolva a kapott egyenesnek az abszcisszával való tengelymetszete adja az i elem koncentrációértékének ellentettjét az ismeretlen mintában. A
módszerrel általában 1–5%-nál kisebb koncentrációban jelen levő elemek mennyiségét határozhatjuk meg. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy az addicionált elemek koncentrációi 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 S i érzékenység az alábbi összefüggéssel jellemezhető:
Si =

Ii
= Gε (Ei )g Xi (E0 )I 0 ρd
Ci
,

(9.18.)

míg közepes vastagságú standard esetén az abszorpciót is figyelembe véve:

µi (E0 ) µi (Ei )
+
Ii
sinψ 0 sinψ 1
Si =
Ci

 µ (E ) µ (E )  
1 − exp  − ρd  i 0 + i i 
 sinψ 0 sinψ 1 


,

(9.19.)

a 9.12. egyenlet jelöléseit használva.
A mérőrendszer érzékenységét az egyes elemekre vékony standardminták mérésével határozzák meg, abban az esetben, amikor az intenzitás és a koncentráció közötti összefüggés lineáris. A kalibrációs standardsorozat mérésével meghatározott elemi érzékenységekre a rendszám függvényében (K, illetve L vonalakra külön-külön) polinomot illesztve a standardsorozatban 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 ismeretében iterációs módon számíthatók. Ha a maradékmátrix összetétele nem ismert, átlagrendszáma az alábbiakban ismertetett szórt sugárzás módszerével határozható meg.
9.5.2.5. Hígításos módszerek
A hígításos módszernél az analizálandó mintát nagy mennyiségű, a meghatározandó elemre
nézve kicsi tömegabszorpciós együtthatójú anyaggal keverik (pl. cellulóz, bórsav, bór-nitrid).
A nagy hígítás miatt az abszorpciót a hígításra használt anyag határozza meg, így a mérendő
elem intenzitása egyenesen arányos a koncentrációjával. A kétszeres hígításos módszer esetén
a mintát szilárd anyaggal vagy folyadékkal egymást követően kétszer, különböző mértékben
hígítják, így a mintamátrix teljes abszorpciója kiküszöbölhető. Vastag mintára:
Ii =

S i Ci
ti ,
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ahol S i a mérőrendszer i elemre vonatkozó érzékenysége. Az I i intenzitást az i elem egy ismert összetételű, t i s teljes abszorpciójú standardban mért I i s intenzitásával hasonlítjuk össze.

I i Ci t is
=
I is Cis t i .

(9.21.)

A mintát kétszer különbözőképpen hígítva a fenti egyenletek alapján ez a módszer bármilyen hígítható mátrix esetén alkalmazható.
9.5.2.6. Vékonyréteg alkalmazásának módszere
A módszer alkalmazása esetén a mátrix zavaró hatását – a vizsgálandó minta összetételétől
függően – 10–100 nm (0,1–1 mg/cm2) vastagságú minta mérésével küszöbölik ki. Ilyen vékony mintánál a röntgenfluoreszcencia-analízis alapegyenletében az intenzitás lineárisan függ
a koncentrációtól, azaz

I i = k ⋅ Ci ,

(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
lévő elemek csak hosszú mérési idő során, vagy egyáltalán nem határozhatók meg ezzel a
módszerrel.

9.5.2.7. Abszorpciós korrekciós módszerek
A szórt sugárzás módszerénél azt használják fel, hogy a mintáról rugalmasan és rugalmatlanul
szóródott gerjesztő sugárzás szórási csúcsainak intenzitásai függnek a vizsgálandó minta öszszetételétől. A módszerrel a minta átlagrendszámára (Z M ) lehet következtetni a koherensen
(I coh ) és inkoherensen (I incoh ) szórt csúcsok intenzitásainak arányából: 2
I coh
= aZ Mn
I incoh
,

(9.23.)

ahol az a és n paraméterek a gerjesztési energiától és a forrás-minta-detektor rendszer geometriájától függnek. Z M értékét az ismeretlen abszorpciós együtthatók becsléséhez használhatjuk fel. Amennyiben kis rendszámú főkomponensekből álló mintákban (pl. biológiai és
geológiai minták) az analizálandó elemek nyomkoncentrációban vannak jelen, Z M jó közelítéssel megegyezik a maradékmátrix átlagrendszámával (Z m ). Általános esetben a Z M rendszámhoz tartozó tömegabszorpciós együtthatót tekintik a minta teljes tömegabszorpciós
együtthatója nulladik közelítéseként. A további iterációs lépések során a maradékmátrix átlagrendszáma, az abszorpciós együtthatók és a mintában meghatározni kívánt elemek koncentrációi
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 – spektrometria nagy érzékenységgel, kis kimutatási határokkal jellemezhető,
csekély mintaigényű mikroanalitikai módszer. A TXRF spektrometria sajátos geometriai elrendezéssel jellemezhető. A gerjesztő röntgensugár ugyanis a mintahordozó felületével kb.
1,8 mrad-nál, azaz a teljes visszaverődés határszögénél kisebb szöget zár be. A kis belépési
szögnek és a minta vékony rétegének köszönhetően a mátrixeffektus gyakorlatilag elhanyagolható, ugyanakkor a minta atomjainak gerjesztésében mind az elsődleges, mind a reflektált
röntgenfotonok részt vesznek. A mintával kölcsönhatásba nem lépő primer röntgenfotonok
nem jutnak a detektorba, így a jel/háttér arány jelentősen megnő a klasszikus elrendezésű
XRF berendezésekhez viszonyítva.
A TXRF spektrometria roncsolásmentes, multielemes módszer, mely alkalmas kis tömegű, folyadék és szilárd minták mikro- és nyomanalízisére ng és pg tartományban. Alkalmazható síkminták (pl. polírozott félvezető egykristály lapok) felületi, valamint rétegezett minták
felületközeli rétegeinek vizsgálatára.
A TXRF módszerre jellemző elrendezésben (9.8. ábra) a gerjesztő sugár súroló beesésben érkezik és a mintahordozó felületén teljes visszaverődést szenved. A mintahordozóra vonatkozó behatolási mélység teljes visszaverődés esetén nem haladja meg a néhány nm-t, ezáltal a mintahordozó fluoreszcens sugárzása elhanyagolható mértékű. A sík mintahordozó felületére felvitt 1–50 µl oldatból az oldószer elpárologtatása után visszamaradó mintát az ábrán
szimbolikusan, kis fekete kör jelzi. A súroló megvilágítás következtében a detektor a minta
felszínéhez közel helyezhető, ezáltal nagy térszögből összegyűjti a fluoreszcens sugárzást. A
detektorba szinte kizárólag a mintából származó fluoreszcens sugárzás jut el. A TXRF
spektrometria a hagyományos röntgenfluoreszcens méréstechnikánál két-három nagyságrenddel kisebb kimutatási határokkal jellemezhető. A határszög közelében a felületi rétegek és a
tömbfázis karakterisztikus sugárzása nagymértékben függ a megvilágítási szögtől. 1 Ez lehetőséget nyújt felületi szennyeződések, vékonyrétegek vizsgálatára, melyet főként a félvezetőipar
alkalmaz. A felületközeli rétegek tanulmányozásakor nem csupán rögzített szögű gerjesztésre
van szükség, hanem a gerjesztési szög reprodukálható és kis lépésközű változtatására a határszög közelében. Az eredményül kapott intenzitásprofilokból az összetétel, a rétegvastagság és
a borítóréteg sűrűsége is megállapítható. Az 1–500 nm vastagságú rétegek analízisére használatos módszer roncsolásmentes és – a meghatározandó elemektől függően – általánosságban
nem igényli vákuum alkalmazását. Kis rendszámú elemek (C – Al, Mg) TXRF vizsgálatához
Cr anódú röntgencsővel működő vákuumspektrométe-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 felsorolását 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 röntgencsövet vagy forgó anódú röntgencsövet használnak, amely lehetővé teszi a 13–91 rendszámú
elemek gerjesztését. Kis rendszámú elemek mérésére különleges, ablaknélküli röntgencsöveket alkalmaznak. A Si anódú röntgencső használatával a Si fluoreszcens jele jelentősen csökkenthető, ez különösen előnyös félvezetőipari szilíciumlapok szennyezőinek vizsgálata során.
A szinkrotron tárológyűrűk mellé, egyedi kutatási céllal telepített, kísérleti készülékek
esetén a szinkrotronsugárzás alkalmazásának három főbb előnye van:
A röntgencsövekét 2–8 nagyságrenddel meghaladó intenzitás. Az ún. hangolhatóság, vagyis
hogy a folytonos szinkrotron sugárzásból monokromátor segítségével kiválaszthatók az optimális gerjesztési energiájú primer röntgenfotonok. Végül a szinkrotron sugárzás polarizáltságának segítségével hatékony háttérintenzitás csökkentés érhető el, ha a detektor tengelyét a
polarizációs síkkal párhuzamosan, a gerjesztő sugárra merőlegesen állítják be.
A gerjesztő sugárzás tulajdonságainak módosítására szolgáló eszközök a szűrők
(transzmissziós), az egyszeres vagy többszörös reflektor, mely felülvágó szűrőként (high
energy cut-off filter) működik, a kollimátor és rétegzett monokromátor, mellyel jelentősen javítható a fluoreszcens elemzés jel/háttér aránya. 2
9.6.1.2. Detektor
A TXRF spektrométerekben általában Si(Li)-detektort alkalmaznak. A félvezető detektor felbontása szempontjából előnyös a kis átmérő és térfogat, az átmérő növelésével viszont nagyobb térszögből gyűjthetők össze a fotonok, és a nagyobb energiájú fotonok detektálási hatásfoka is nő. Kompromisszumként az 50–100 mm2 felszínnel és 3–4 mm aktív mélységgel
rendelkező detektorokat szokták alkalmazni.
9.6.1.3. Mintatartó, mintahordozó
A mintahordozóval szemben támasztott követelmények a nagy reflektivitás, sík felszín, kis
felületi érdesség, kis szennyezőtartalom, nagy kémiai ellenállóképesség, agresszív reagensekkel tisztítható legyen, saját karakterisztikus vonalai ne essenek a mérendő tartományba és alacsony áron hozzáférhető legyen. E követelmények mindegyike egyszerre nehezen teljesíthető,
de jó kompromisszumot jelent mintahordozó alapanyagként az ömlesztett kvarc.
Reflektivitása 17,4 keV energiájú sugárzásra α crit /√2=1,3 mrad megvilágítási szögnél 0,994,
és nagy tisztaságban hozzáférhető. Nagy mechanikai szilárdsága miatt sík felületét és kis érdességét többszöri használat után is megőrzi. Erős alkáliák és hidrogén-fluorid kivételével
kémiailag ellenálló, tisztítása könnyű. Hátránya, hogy saját karakterisztikus vonala van 1,74
keV-nél, és viszonylag drága. A gyakorlatban sokszor alternatívát jelent a plexi alapanyagból
készített mintatartó. Megfelelően sík, kis érdességű és reflektivitása 17,4 keV esetén 1,3
mrad-nál 0,998. Hátránya, hogy kis kémiai és mechanikai ellenállóképessége, valamint hőre
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
ára miatt egyszer használatos mintatartókat készítenek belőle. További mintahordozó anyagok, amelyek speciális célra megfelelőnek bizonyultak: polikarbonát, szénüveg, szénüvegkerámia, bór-nitrid, üveg, Si-egykristály, Ti, Ag, Nb, Ta és Zr.
9.6.2. A TXRF spektrometria gyakorlata
A TXRF spektrometria kis mennyiségű mintát igényel, az elemzésre kerülő vizsgálati minta
mennyisége a µg tartományba esik. Szilárd minták esetén is előnyös, ha a mintaelőkészítés
során oldat formába hozzuk vagy szuszpenzióként vizsgáljuk. Ennek érdekében a megfelelően
porított szilárd anyag vízzel, vagy alkohollal képezett szuszpenziója a folyadékmintákkal azonos módon kezelhető. A mintahordozó kvarclapok felületét hidrofób bevonattal látják el, és
minden használat előtt méréssel ellenőrzik a tisztaságukat. A folyadékmintát belső standard
hozzáadása után homogenizálják, majd 5–50 µl mennyiséget pipettáznak a mintahordozó felületére. Az oldószer elpárologtatását elektromosan fűthető, hőmérséklet-stabilizátorral felszerelt főzőlapon vagy infralámpa alatt végzik. A plexiből készült mintahordozó lapokat csak
szobahőmérsékleten használják, mert nem alkalmasak a főzőlapon vagy infralámpa alatt történő szárításra. Az így kialakult vékonyrétegnek stabilnak, oldószertől mentesnek, homogénnek kell lennie, és jól kell tapadnia a mintahordozó felületén. A tapadás javítása céljából
többértékű alkoholok, illetve kelátképzők alkalmazhatók. A mintahordozó kvarclapok gondos
tisztítása nagyon fontos, ami a laboratóriumi detergenst tartalmazó oldatban, majd higított
salétromsav oldatban való forralás után nagy tisztaságú vízzel történő öblítés és szárítás. A
mintaelőkészítést a laboratóriumi környezetből származó szennyeződés elkerülése végett lamináris kamrában, részecskéktől megszűrt levegőáramban végzik.
9.6.2.1. Minőségi analízis
A minőségi analízis alapja a már megismert Moseley-törvény, amely szerint azonos átmenethez tartozó karakterisztikus csúcsok energiája a rendszám négyzetével arányosan növekszik.
A minőségi analízis során alapvető, hogy nem csak egyes csúcsokat, hanem a teljes spektrumot figyelembe vesszük a kiértékeléskor.
A minőségi elemzés általánosságban három lépésre bontható:
1. A csúcsok helyének lokalizálása a spektrumban, azaz pontos energiájuk megállapítása.
2. A megállapított csúcsenergiák lehetséges elemekhez rendelése spektrumvonal táblázatok
alapján.
3. A csúcsnak megfeleltethető elemek számának csökkentése a többi csúcs helyzete és intenzitása alapján.
A fő- és mellékkomponensek azonosítása során az adott elem előfordulásának bizonyítékaként a spektrumban legalább a két legintenzívebb karakterisztikus csúcs megjelenése is
csak akkor fogadható el, ha intenzitásuk aránya az elméletinek megfelelő. Nyomszennyező
előfordulását általában csupán a legintenzívebb vonal azonosítása alapján tudjuk megadni,
hiszen a keresett nyomelem többi vonala rendszerint beolvad a háttérbe. Éppen ezért a félvezető detektor és az adatfeldolgozó elektronika működéséből levezethető zavaró hatásokat is
rendkívül gondosan kell vizsgálni. A főkomponensek spektrumkönyvtárban nem listázott,
esetleg tiltott átmenetnek megfelelő kis intenzitású vonalaival, valamint az atom többszörös
ionizációja mellett kibocsátott szatellit vonalakkal való átfedések vizsgálatára nagy tisztaságú,
egy-egy elemet tartalmazó mintákról készített spektrumfelvételekkel történő összehasonlítás
ajánlható.
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9.6.2.2. Kvantitatív analízis
A TXRF spektrometria vizsgálati mintáinak előkészítése során létrehozott rétegek tulajdonságai lehetővé teszik a vékonyréteg-közelítés alkalmazását, így a mérendő elem tömege (m i ) és
a karakterisztikus vonalának intenzitása (I i ) közötti összefüggés lineárisnak tekinthető.
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.
C i / C j = (Ii S j ) / (Ij S i )
(9.24.)
Fontos hangsúlyozni, hogy a meghatározott relatív érzékenység értékek, az abszolút érzékenységi adatokhoz hasonlóan, csak az adott gerjesztési és detektálási körülmények között
tekinthetők elemre jellemző állandónak. A fenti körülmények állandóan tartásáról gondoskodva azonban értékük időben messzemenően állandó, ezért az adatbázis frissítése évenként
egy alkalommal elégséges.
TXRF esetén kvantitatív analízisre a belső standard módszer, az elemi érzékenységek
módszere és a vékonyréteg módszer kombinációja célravezető. Klockenkämper számításai
szerint belső standard használatával a főként kis rendszámú elemeket tartalmazó szerves
anyagok 0,015–12 µm, a főleg 8–20 közötti rendszámú elemeket tartalmazó kőzet- és ásványminták 0,015–0,7 µm, valamint a 20-nál nagyobb rendszámú elemekből álló fém alapanyagú minták 0,015–0,01 µm rétegvastagság mellett elemezhetők megbízhatóan. A szimultán, sokelemes detektálásnak és az időben állandó relatív érzékenységeknek köszönhetően a
belső standard koncentrációjának és vonalintenzitásának ismeretében a többi elem koncentrációja az intenzitásadatok alapján egyszerűen kiszámítható.
Az abszolút kimutatási határok gerjesztési módtól és elemtől függően 1–500 pg közé esnek, a 20-nál nagyobb rendszámú elemekre a gerjesztés alkalmas megválasztásával 100 pg
alatt tarthatók. Nyomanalízishez a TXRF gyakorlatában 1000–3000 s mérési idő választható,
amely 1–3 minta/óra átbocsátási sebességet jelent. Főkomponensek meghatározására rövidebb, 60–300 s mérési idő elegendő. A belső standard módszer felhasználásával egyszerű és
megbízható kvantitatív elemanalízis végezhető különböző alkalmazási területekről származó
minták fő- és nyomkomponensei esetében. Például környezettudományi vizsgálatokhoz TXRF
módszerrel tanulmányozták biofilmek és algák elemakkumulációs folyamatait, 3, 4, 5 városi
aeroszolok elemösszetételét, 6 illetve műveleti speciációval az aeroszolok nehézfémtartalmának biológiai hozzáférhetőségét. 7
3 Varga, I., Rierpl, E., Tusai, A., Comparison of Slurry Preparation and Microwave Digestion of Freshwater Algae for MultiElement 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 atomspektrometriától eltérően a molekulák energiája nemcsak az elektronátmenetek, hanem a forgási és rezgési átmenetek révén is
megváltozhat (10.1. táblázat). Ezért a molekulák spektruma az atomokénál sokkal összetettebb.
Spektrumtartomány
Ultraibolya
Látható
Infravörös
Mikrohullám
Rádiófrekvencia

Átmenet jellege
Elektronátmenet
Rezgési átmenet

Energia-tartomány
Frekvencia
(kJ/mol)
(Hz)
600–300
15,0·1014–7,50·1014
300–150
7,50·1014–3,75·1014
48–4,8
1,20·1014–1,20 ·1013

Forgási átmenetek
Magspinek átmenetei

3,0⋅1012–3,0⋅1010

1–0,01
–4

–7

2,4·10 – 4⋅10

8

6

6,0·10 –1,0·10

Hullámhossz
200–400 nm
400–800 nm
2,5–25 µm
0,01–1 cm
0,5–300 m

10.1. táblázat: Spektrumtartományok és a hozzájuk tartozó
molekuláris átmenetek jellemzői

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 alkalmas. 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 nyomású gázállapotban várható, kondenzált állapotban elmosódik, folytonos abszorpciós spektrum
áll elő. Ezek a sávok jellemzőek azonban az illető molekulafajtára, és helyzetükből a molekulában lévő kötéstípusokra, illetve a molekula szerkezetére lehet következtetni. A mért jel
nagysága alapján mennyiségi meghatározásra van lehetőség.
Az infravörös spektroszkópia (IR, 2,5–25 μm, 4000–400 cm-1) az atomok forgó és rezgő
mozgását vizsgálja a molekulákban. Az infravörös sugárzással történő kölcsönhatás során a
megvilágító sugárzás specifikus hullámhosszakon részben elnyelődik. Egy rezgési állapot
gerjesztése általában sokféle forgási állapot gerjesztésével is együtt jár. Így a színképben nem
éles vonalak, hanem a sok közel eső vonal összeolvadásából származó sáv észlelhető. Ez a
rezgési-forgási (vibrációs-rotációs) spektrum.
A forgási energiaszintek gerjesztésére (rotációs spektrum) a kis energiát képviselő
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) színképtartományba eső fényabszorpciója során
a molekulapályán lévő elektronok energiája megváltozik azáltal, hogy egy kötő pályán (σ, π)
lévő vegyértékelektront, vagy nemkötő pályán (n) lévő ún. magános elektronpár egyik elektronját a legkisebb energiájú, be nem töltött lazító pályára (σ*, π*) emeli.
Szerves anyagok fényabszorpciója alkalmával általában négyféle elektronátmenet valósulhat meg, melyek növekvő gerjesztési energia szerint a következő sorrendbe állíthatóak:
n

π* < n

σ* < π

π* < σ

σ*

Aσ
σ* típusú elektrongerjesztés esetén a pályák nagy energiakülönbsége miatt a megfelelő abszorpciós sáv a távoli UV-tartományba esik. Mivel a telített szénhidrogénekben csak
ilyen átmenetek lehetségesek, ezért csak a távoli UV-tartományban van sávjuk. Az n
σ*
átmenet során a heteroatomok magános elektronpárjának egyik elektronja gerjesztődik lazító
pályára, például alkoholok és éterek esetén. A π
π* átmenet a telítetlen vegyületekre jellemző, az átmenetektől származó sávok általában 200 nm körül jelentkeznek. Konjugált kettőskötések esetén a sávok 200 nm fölé tolódnak, míg kiterjedt konjugáció esetén a látható
tartományban jelentkeznek. Az n
π* átmenetnél a heteroatomok nemkötő pályán lévő,
magános elektronpárjának egyik elektronja gerjesztődik lazító π* pályára. A d-d átmenetekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy az átmenetifém-komplexekben a d-pályák egyenértékűsége megszűnik, és energia elnyelése közben közöttük elektronátmenetek jöhetnek létre.
Az energiakülönbség nem nagy, ezért az egyes pályacsoportok közötti átmenetek rendszerint
a spektrum látható tartományában jelennek meg. Sok esetben ezekkel az átmenetekkel magyarázható 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 fordított folyamat játszódik le. Ezekben a töltésátvitellel járó átmenetekben az elektron jelentős
távolságra mozdul el, így az átmeneti dipólusmomentum nagy értéket vehet fel, az abszorpciójuk intenzív. A permanganátion intenzív bíbor színét ilyen átmenettel magyarázhatjuk.
10.1.2. A berendezés fő részei
Az UV-VIS spektrometriás berendezés fő részei: a sugárforrások, a hullámhossz kiválasztó, a
fotodetektor és a kiértékelő egység.
10.1.2.1. A sugárforrás
A sugárforrásnak a teljes mérési tartományban megfelelő fényintenzitást kell biztosítania.
Fontos követelmény, hogy a mérések elvégzésének időtartamára állandó legyen a kibocsátott
fényintenzitás. Ultraibolya tartományban a deutérium kisülési lámpát szokták használni
(10.1. ábra). Kvarc kilépőablakkal 160–380 nm-ig használható. A fűtött katódok tartják fenn
a kisülést. A katód és az anód között mechanikai rés van, amely összeszűkíti a kisülést egy
keskeny térrészre. Általában az anódot a réshez közel helyezik el, ami intenzív sugárzó gömböt eredményez a katód oldalán, kb. 0,6–1,5 mm-re. A lámpa sugárzása összegyűjthető, ha
egy elliptikus reflektor fókuszpontjában helyezik el. A lámpa 30–70 Pa nyomáson, kis feszültségen (kb. 40 V egyenáram) működik.
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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 hermetikusan lezárt, evakuált üveggömbbe elhelyezett volfrám izzószálat izzásig hevítenek elektromos árammal. Az izzószálat feltekerik spirállá, így növelhető a fénykibocsátása. A volfrám
halogénizzók az izzószálas lámpák speciális csoportját képezik, mivel a közönséges töltőgázhoz jódot adnak, amely reagál a lámpa falán szublimált volfrámmal. A keletkező volfrámjodid visszaszublimál az izzószálhoz, ahol elbomlik, és a volfrám újra kiválik. Ezek a lámpák
a fénykibocsátásuk 90%-át megőrzik a teljes élettartamuk alatt. A lámpában uralkodó 3500
K-es hőmérséklet miatt burkolatát 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. Gyakran hőabszorbeáló szűrőt helyeznek a sugárforrás és a mintatartó közé, hogy eltávolítsák az infravörös sugárzást anélkül, hogy kisebb hullámhosszakon jelentősen csökkenne a fényintenzitás.
Külső feszültségforrással végzett moduláció lehetővé teszi, hogy pl. szinusz, négyszögletes vagy emelkedő jelet kapjunk a lámpa működési paraméterein belül. Optikai visszacsatolást
és külső modulációt használva az optikai jel egészen kicsi torzulásával a lámpa karakterisztikájának lineáristól való eltérése kompenzálható. Impulzus üzemmódban a modulálástól egy, a
lámpa normál működési feltételeit meghaladó szintre jut el a rendszer rövid idő alatt, ami az
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 tárgyaltuk. Bizonyos egyszerűbb készülékeknél, például terepi mérések esetén fényfelbontó egységként színszűrőket használnak.
A 4.2. alfejezetben leírtakon túlmenően az UV-VIS spektrometriánál alkalmazást nyernek
a dupla monokromátorok is. A dupla monokromátor két egymás után kapcsolt fényfelbontó
egységből áll. Az első monokromátor kilépő rése megegyezik a második belépőrésével. A két
hullámhosszállító együtt kell, hogy mozogjon. Létezik olyan, hogy a két monokromátor
diszperziós eleme különböző, például lehet az első prizmás, a második rácsos monokromátor. 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 és a felbontás körülbelül megkétszereződik, de a transzmissziós faktor körülbelül a fele lesz az egyetlen monokromátorhoz képest.
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A színszűrők két fő típusát alkotják az abszorpciós és az interferencia szűrők. Az abszorpciós szűrők működése a sugárzás-anyag kölcsönhatáson alapul. Készülhetnek zselatinból, üvegből, folyadékból és műanyagból. Az üvegszűrőket széleskörűen használják automata
berendezéseknél. Az interferenciaszűrők az optikai interferencia jelenségén alapulnak. Két
párhuzamos, részlegesen visszaverő fém, általában ezüstfilm, között dielektromos (CaF 2 ,
MgF 2 , SiO 2 ) film helyezkedik el. A dielektromos film egy, két vagy három félhullámhossznyi
vastagságú. Megvilágítva az interferenciaszűrőt adott hullámhosszú fénnyel, a megvilágító
fény egy része egyszerűen áthalad. A megvilágító fény másik része viszont visszaverődik először a második féligáteresztő filmen, majd az első féligáteresztő filmen is, és végül az első
sugárral megegyező úton hagyja el az interferenciaszűrőt. Az első és a másik fénysugár között
útkülönbség keletkezik, ami a féligáteresztő filmek közötti távolság (b) kétszeresének és a
törésmutatónak a szorzata. Akkor van erősítés, ha az átbocsátandó fény hullámhosszának (λ)
és a törésmutatónak (η) a hányadosa egyenlő a rétegvastagság (b) és a spektrális rend (m) hányadosának felével a következő egyenlet szerint:

λ=

2ηb
m .

(10.1.)

Az interferenciaszűrő sávszélessége 10–15 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
egy centiméter élhosszúságú négyzetalapú hasáb formában készül fényáteresztő anyagból,
kvarcból, üvegből, esetleg műanyagból. A szemközti oldalai tökéletesen párhuzamosak, a
fénysugárral derékszöget zárnak be. A két szemközti oldala matt, a fényútba helyezendő oldalait nem szabad kézzel érinteni. A kvarcküvetta 190 nm-től 3–4 µm hullámhosszig, az
üvegküvetta 350 nm-től 2–3 µm-ig alkalmazható, mert az üveg elnyeli az ultraibolya sugárzást. 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. A műanyag küvetták a látható
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, fotoemissziós csövek, fotoelektron-sokszorozó csövek, és sokelemesek, mint a CCD detektorok.
A fotoemissziós csövek egyszerű fotokatód-fotoanód kombinációk evakuált burkolatban.
A cső tartalmaz egy sugárzásérzékeny katódot félhenger formájában, fényérzékeny réteggel,
általában alkálifémmel bevonva. Az anódhuzal a henger tengelye mentén helyezkedik el, vagy
szögletes huzal, amely körbeveszi a katódot. Azon az elven működnek, hogy bizonyos anyagok a felületükbe becsapódó fotonok számával arányos elektromos jelet adnak. Mikor a sugárzás beérkezik a fotokatódra, fotoelektronok lépnek ki, és elindulnak az anód felé a katódhoz képest 90 V-os potenciálkülönbség miatt, elektromos áramot hozva létre. A
fotoelektromos áram áthalad egy ellenálláson, amely az erősítőkör input ellenállása. Végül is
az a külső körben folyó áram arányos a beeső fénysugárzás intenzitásával.
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A fotoelektron-sokszorozó csövek szintén a fényintenzitással arányos elektromos jelet
adnak a beeső fény hatására. Működéséről a 4.3., az atomspektroszkópiával foglakozó fejezetben tettünk említést.
A fotodióda detektor működését szintén a 4.3. fejezetben vázoltuk.
10.1.2.5. Az UV-VIS spektrofotométerek különböző típusai
A mintákat általában oldat formájában vizsgálják, 1 cm-es üveg- vagy kvarcküvettát használva. Referenciaként tiszta oldószert vagy minta nélküli oldatot alkalmaznak. A fényforrás általában egy halogénlámpa és egy deutérium lámpa. A mintát leggyakrabban a fényfelbontó
egység kilépőrése és a detektor között helyezik el. A berendezések lehetnek egy fényutasok,
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.
Szűrős fotométerek
A szűrős fotométerek egy sorozat szűrőt tartalmaznak a megfelelő hullámhossz szeparálására.
Különösen a széles abszorpciós sávval rendelkező molekulák meghatározására alkalmasak.
Egy fényutas spektrofotométerek
Az Analytik Jena egy fényutas UV-VIS spektrofotométerének elrendezése látható a 10.2. ábrán. Az ábrán látható berendezésben két sugárforrást alkalmaznak, egy deutérium lámpát az
ultraibolya, és egy kvarc halogén lámpát a látható hullámhossztartományra. A kerámiaházban
elhelyezett holográfikus ráccsal rendelkező polikromátornak nagyon jó a stabilitása, kevéssé
érvényesül a hőmérséklet ingadozásának hatása. Mozgó részeket nem tartalmaz. A hullámhossztartomány 190–1100 nm között van. A detektor egy diódasoros detektor 1024 pixellel. A
maximális felvételi idő a teljes spektrumra 12 msec. Nagy hosszú távú stabilitással és hullámhossz 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 berendezésben szintén két sugárforrást alkalmaznak, egy deutérium lámpát és egy volfrám lámpát. A
diszperziós elem egy optikai rács, a detektor egy fotoelektron-sokszorozó. A fénysugár viszszaverődik egy síktükrön, áthalad egy résen majd az optikai rácsra vetődik. Az optikai rács
forgatható, így oldható meg a választott hullámhossz beállítása. A fényútban elhelyeznek egy
színszűrőt a nem kívánt színképrendek kirekesztésére. Egy féltükör kettéválasztja a fényt (a
fény egyik része áthalad, a másik része visszaverődik). Az egyik fénysugarat a referenciaküvettán 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

10.1.3. Minőségi és mennyiségi meghatározás UV-VIS spektrofotométerrel
Ha a d vastagságú mintatartót (küvettát) I o intenzitású fénnyel megvilágítják, akkor annak
intenzitása a mintán áthaladva az abszorpció következtében csökken. A csökkenés mértéke a
transzmittanciával jellemezhető a 10.2. összefüggés szerint.
T= I/I o ,

(10.2.)

ahol I o a belépő fény, I pedig a mintán áthaladt fény intenzitását jelöli.
Az abszorbancia a transzmittancia negatív logaritmusa az alábbiak szerint:
A=-lgT=lgI o /I.
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10.4. ábra: Kálium-dikromát oldat UV-VIS spektruma

Az abszorpciós spektrumban a hullámhossz függvényében ábrázolják a mért
abszorbanciát. Mivel a maximális abszorbanciához tartozó hullámhossz jellemző a minta kémiai összetételére, a módszer alkalmas minőségi analízisre, de csak korlátozottan. Az UVVIS spektrometriás spektrum (10.4. ábra) ugyanis kifejezetten széles sávokat tartalmaz,
szemben az infravörös spektroszkópia kis félértékszélességű sávjaival. Már régen megfigyelték, 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
jellemző példaként néhány kromofór csoportnak megfelelő abszorpciós maximum van feltüntetve. Ezek az értékek bizonyos mértékben módosulnak az oldószer, a pH és a hőmérséklet
hatására. Az eltolódás a rövid hullámhosszak felé történik az oldószer polaritásának növekedésével, és hosszabb hullámhosszak felé a polaritás csökkenésével. Az UV-VIS spekrometria
tehát a sávhoz tartozó abszorpciós maximum hullámhosszának beazonosításával alkalmas
tiszta anyagok minőségi analízisére, HPLC detektálásnál a csúcsok azonosítására, tisztaságvizsgálatra stb.
Kromofor csoport

Képlet

Példa

ketoaldehidkarboxilamidoAzonitro

RR’C=O
RHC=O
RCOOH
RCONH 2
-N=N-NO 2

aceton
acetaldehid
ecetsav
acetamid
diazometán
nitrometán

Abszorpciós
maximum, nm
210
293
204
208
339
280

10.2. táblázat: Egyes kromofór csoportoknak megfelelő abszorpciós maximum

A mennyiségi analízis alapját a Lambert–Beer-törvény képezi, mely szerint
A = ε ⋅c ⋅l ,

(10.4.)

ahol A az abszorbancia, ε a moláris abszorpciós koefficiens adott hullámhossznál, c a koncentráció és l a fényút hossza. Vagyis az abszorbancia a koncentráció lineáris függvénye bi© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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zonyos feltételek teljesülése esetén. Mivel a Lambert–Beer-törvény feltételezi, hogy az abszorbeáló centrumok egymástól függetlenül nyelnek el, a fenti összefüggés csak kis koncentrációk 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
foszformolibdenát komplex ionná alakítják, kénsavas közegben a következő kémiai egyenlet
szerint:
PO 4 3– + 12MoO 4 2- + 3NH 4 + + 24H+ = (NH 4 ) 3 [P(Mo 3 O 10 ) 4 ] + 12H 2 O,(10.5.)
mely aszkorbinsavval molibdénkékké redukálható
(NH 4 ) 3 [P(Mo 3 O 10 ) 4 ] + aszkorbinsav

molibdénkék (Mo(+V)). (10.6.)

A spektrofotometriás mérés 660 vagy 720 nm-en történik. A módszerrel nyomnyi szervetlen foszfor is meghatározható foszfátként.
Többkomponensű rendszerek mennyiségi analízisét az teszi lehetővé, hogy az eredő
abszorbancia adott hullámhosszon az egyes komponensek abszorbanciájából összeadódik:
A = A 1 + A 2 + … + A n = ε 1 c 1 l + ε 2 c 2 l + … + ε n c n l,

(10.7.)

ahol A az abszorbancia, A 1 …A n az egyes komponensek abszorbanciája, ε 1 … ε n a komponensek moláris abszorpciós koefficiense adott hullámhossznál, c 1 …c n az egyes komponensek
koncentrációja és l a fényút hossza.
10.2. Infravörös spektroszkópia (IR)
Az infravörös spektroszkópiát általában szerkezetazonosításra és szerkezetfelderítésre használják. Az IR fénnyel a molekulákban található kötések és atomcsoportok rezgési átmenetei
gerjeszthetők, melyek diszkrét energiakülönbségekkel jellemezhetők. A különálló vonalak
helyett abszorpciós sávok találhatók az infravörös spektrumban, mert a rezgési állapotváltozással számos forgási átmenet párosulhat. A sávok helyzetét a spektrumban hullámszámban
adják meg:

ν* =

1

λ,

(10.8.)

ahol ν* a hullámszám cm-1-ben és λ a hullámhossz cm-ben. A fényelnyelés nagyságát
transzmittancia%-ban adják meg:

T % = 100

I
,
Io

(10.9.)

ahol I o a beeső fény és I a mintából kilépő fény intenzitása.
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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, nevezetesen 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
atommal rendelkező kötések közötti szög változik meg, vagy az egész atomcsoport mozdul el
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 vegyértéktengely mentén mozdulnak el. A rezgést első közelítésben harmonikusnak tekinthetjük
feltételezve, hogy a visszatérítő erő az atomok egyensúlyi helyzetétől mért távolsággal arányos. Így a harmonikus rezgés frekvenciája a következő képlettel adható meg:
ν = 1/2 π (k/µ)1/2,

(10.10.)

ahol k a kötés erőállandója és μ= (m A m B )/(m A + m B ) az ún. redukált tömeg.
A molekulák rezgési energiái csak diszkrét értékeket vehetnek fel, melyet a rezgési kvantumszám szabályoz.
A többatomos molekulák bonyolult rezgőmozgásokat végeznek, melyek egyszerűbb
összetevőkre, az ún. normálrezgésekre bonthatók fel. A normálrezgéseknél az atomok azonos
frekvenciával, rendszerint azonos fázisban rezegnek. A többatomos molekulák normálrezgéseinek száma a szabadsági fokok számából határozható meg. Minden atomnak három szabadsági foka van, mert helyzete a térben három koordinátával írható le. Az N atomból álló molekula szabadsági fokainak száma így 3N. A forgás és a transzláció meghatározására 3–3 szabadsági fok szükséges. A fennmaradó 3N–6 a rezgési szabadsági fokok és ugyanennyi a molekula normálrezgéseinek száma is. Lineáris molekuláknál a normálrezgések száma azonban
3N–5, mert a forgás leírására két szabadsági fok is elegendő.
Infravörös fénnyel csak a molekula dipólusmomentum-változással járó rezgései gerjeszthetők. A rezgésekkel együtt periodikusan változó töltéseloszlás elektromos tere létesít kapcsolatot a molekula rezgése és az elektromágneses sugárzás oszcilláló elektromos tere között.
A dipólusmomentum-változással nem járó rezgéseknél megváltozik a molekula polarizálhatósága, az ezeknek megfelelő abszorpciós sávok a Raman-színképben jelennek meg.
Az IR spektrumban észlelhető abszorpciós sávok száma általában nem egyezik meg a molekula számított normálrezgéseinek számával. Az elnyelési sávok számát csökkentik a
dipólusmomentum-változással nem járó rezgések. A sávok számát viszont növelik az alaprezgések többszörösének megfelelő frekvenciával megjelenő felhangok, illetve a két rezgés frekvenciájának összegénél és különbségénél található kombinációs sávok.
10.2.2. Karakterisztikus kötési és csoportfrekvenciák
Különböző szerkezetű anyagok infravörös színképének tanulmányozásából az az általános
tapasztalat adódott, hogy meghatározott kötések vagy atomcsoportok abszorpciós sávjai mindig egy viszonylag szűk hullámszám-tartományon belül jelentkeznek. Ez csak akkor magyarázható, ha az adott kötésen vagy atomcsoporton belül a rezgési frekvenciák a molekula további részétől többé-kevésbé függetlennek tekinthetők. Karakterisztikus kötési és csoport© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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frekvenciákra elsősorban végcsoportoknál, illetve olyan esetekben számíthatunk, ha a szóban
forgó atomcsoportokon belül a kötések erőssége vagy az atomok tömegei a molekula egyéb
részeitől lényegesen eltérnek.
Karakterisztikus kötési frekvenciák megjelenése várható például az X-H kötéseknél
(X=C, N, O), mert az atomok redukált tömege sokkal kisebb, mint a környezetében lévő X-X
kötéseké. Hasonlóan jellegzetes kötési frekvenciák jelentkeznek akkor is, ha egy kötés erőssége a környező kötéseknél lényegesen nagyobb (C=C, C≡C, C≡N, C=N, C=O, NO 2 , SO 2 ).
A karakterisztikus csoportfrekvenciákat több tényező (a molekula térszerkezete, a tömegeffektusok, 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 ε értékei általában kisebbek, mint az UV-és VIS spektrofotometriában.
Az infravörös spektrométereknek két fő típusa van, a diszperzív és nem diszperzív spektrométerek. A diszperzív berendezések prízmát vagy rácsot használnak az UV-VIS spektrométerekhez hasonlóan, azzal a különbséggel, hogy más fényforrást és detektort kell használni. A
nem diszperzív spektrométerekben interferenciaszűrőket, hangolható lézerfényforrást vagy
interferométert alkalmaznak, pl. a Fourier transzformációs infravörös spektrométerben.
A 10.5. ábrán egy diszperzív IR spektrométer sematikus felépítése látható. A berendezés fő részei: a fényforrás, a mintatartó küvetták, prizmás, vagy rácsos monokromátorok és a
detektor. A diszperzív spektrométerek általában kétfényutas berendezések, melyekben forgótükör segítségével a sugárzás szétválik két egyenértékű sugárra, a referencia- és a mintasugárra.

10.5. ábra: Diszperzív IR spektrométer sematikus felépítése.

Az infravörös színképelemzésben fényforrásként különböző izzó szilárd testeket használnak. Célszerű az infravörös tartományt felosztani közeli (0,8–2,5 µm), közepes (2,5–50
µm) és távoli (50–1000 µm) infravörös tartományra, melyekre különböző fényforrás, optikai
rendszer és detektor szükséges. Mivel az izzítási hőmérséklet növekedésével a sugárzás maximuma a rövidebb hullámhossz felé tolódik el (Wien-féle eltolódási törvény), hosszabb hullámhosszú infravörös sugárzást viszonylag kis hőmérsékletre hevített izzó test alkalmazásával
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állítanak elő. A közeli infravörös tartományban sugárforrásként volfrámizzó használható. A
közepes infravörösben Globár izzó,∗ Nernst izzó ∗∗ és nikkel-króm spirálizzó, míg a távoli infravörösben nagynyomású higanygőzlámpa használata terjedt el.
Detektorként a fotoelektron-sokszorozók az infravörös tartományban nem használhatók,
mert az 1,2 µm-nél hosszabb hullámhosszú sugarak energiája már nem elegendő a
fotoelektronok kiváltására. Közeli infravörös tartományban a fotokonduktív cellákat használják. Ilyen például az ólom-szulfid, kadmium-szulfid vagy szelenid cella. Ezek félvezetők,
melyek vezetőképessége az infravörös sugárzás hatására erősen megnövekszik. A közepes és
távoli infravörös tartományban alkalmazott detektorok egyik csoportja az infravörös sugárzás hőhatásán alapul. Ilyenek a termisztorok, bolométerek, termoelemekből álló termooszlop,
és az egészen nagy hullámhosszú sugarak mérésére alkalmas Golay-detektor. ∗∗∗ A másik lehetőség e hullámhossztartomány mérésére a fotondetektorok alkalmazása, melyek a fotonoknak a félvezetővel való kölcsönhatását használják fel.
A kvarcoptika csak a közeli infravörös tartományban használható, ezért a spektrométer
prizmái alkáli-haloidokból (a közepes IR tartományra NaCl, KBr vagy CeI) készülnek, melyek diszperziója függ a hőmérséklettől is. Ezért a monokromátort termosztálni kell. A prizmák felbontóképessége és abszorpciója az anyagi minőség függvénye, a megfelelő felbontású
színkép készítésére a 4000–400 cm–1 közötti tartományban legalább három prizmára van
szükség. Napjainkban elsősorban a síkrácsos fényfelbontást alkalmazzák. A széles hullámhossztartomány átfogására több optikai rácsot használnak különböző karcolásszámmal és szűrőkkel, a zavaró spektrális rendek kizárására. Mivel a sugárforrás eléggé fényszegény, a mintát és a referenciát tartalmazó küvettát a sugárforrás és a monokromátor belépőrése között
helyezik el.

10.6. ábra: Etanol IR spektruma

∗ 1000–1200 ºC-ra hevített 50 mm hosszú, 6–8 mm átmérőjű szilícium-karbid (szilit)rúd.
∗∗ 1500 ºC-ra hevített cirkónium-, ittrium-, tórium-oxid ömledéket tartamazó 2–5 cm hosszú, 1–3 mm átmérőjű rúd kerámiacsőben.
∗∗∗ Hőtáguláson alapul.

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

www.tankonyvtar.hu

146

10. Molekulaspektroszkópiai módszerek

A nagyobb molekulák rezgéseinek pontos leírása nem adható meg, az IR spektrumot ezért
a színképek empírikus összehasonlításával, egyszerűbb anyagok spektrumából levont következtetések 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 a legfontosabb funkciós csoportoknak megfelelő sávokat foglalja össze.
Sávok helye
(cm–1)
3650–3100

Funkciós csoport
OH, NH, NH 2

~3300

C–H

3400–2000

Erős hidrogénkötést létesítő OH és NH csoportok vagy töltéssel
rendelkező NH+csoportok széles sávja

3150–3000

=C–H, Ar–H

3000–2750

CH 3 , CH 2 , CH

2250–2000

X=Y, X=Y=Z

1800–1600

C=O, C=N, C=C

1650–1450

Aromás gyűrűk, NH, NO 2 , NO

1450–1350

CH 2 , CH 3

1350–1000

C–O, NO 2 , SO 2 , SO, PO

1000–650

Telítetlen kötéshez kapcsolódó hidrogének
szubsztitúcióra jellemző sávjai

10.3. táblázat: A legfontosabb funkciós csoportoknak megfelelő abszorpciós frekvenciák az IR
spektrumban

A funkciós csoportok jellemző sávjainak tartományai azonban átfedésben vannak egymással, adott hullámszámnál többféle szerkezeti elem is abszorbeálhat. Az egyes csoportoknak mindig több jellemző abszorpciója van, a hozzárendelések helyességét célszerű minél
több sáv azonosításával alátámasztani. Nem lehet viszont az IR színkép minden sávját hozzárendelni, bonyolult molekuláknál ez elvileg sem lehetséges. A spektrumkiértékelésnél célszerű először a 10.3. táblázatban található tartományokban megjelenő sávok hozzárendelésével
megpróbálkozni. Ha ezáltal közelítő kép alakul ki az anyag szerkezetéről, akkor részletes korrelációs táblázatok alapján el kell végezni a funkciós csoportokhoz tartozó sávok pontos azonosítását. A spektrum kiértékelését a 3650–1500 cm–1 közötti tartomány áttekintésével kezdik, ez a színkép legkönnyebben asszignálható területe. Az X-H, valamint a kettős- és
hármaskötéseket tartalmazó funkciós csoportok meghatározása után kell átnézni az 1500 cm–1
alatti részt. Ez a tartomány azonban lényegesen bonyolultabb és nehezen kiértékelhető, rendszerint 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 Fouriertranszformációval állítják elő az energiaspektrumot. A teljes spektrumot egyidejűleg veszik
fel, ami a jel/zaj viszony ugrásszerű növekedésével jár.
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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
fényosztóra, egy féligáteresztő tükörre vezetik (pl. germániummal bevont kálium-bromid,
illetve polietilén-tereftalát). A féliáteresztő tükör átengedi a fény felét a mozgó tükör felé, ami
onnan visszaverődve újra a fényosztóra jut, a fényosztó visszaveri a fényt egy részét, áthaladva a mintán a detektor felé. A fényforrásból kiinduló fénysugár másik fele a fényosztóról egy
rögzített tükörre verődik vissza, majd azon újra visszaverődve a fényosztón keresztül a detektorra jut. A két tükörről visszaverődő fénysugár egy része végül is a detektor felé haladva újra
találkozik, és fényútkülönbségüknek megfelelően interferálnak. Amikor a mozgótükör pozíciója két olyan sugarat eredményez, amelyek egyenlő hosszú utat tesznek meg a detektorig,
intenzív jel tapasztalható. Mivel a mozgótükört folyamatosan mozgatják, a két fényút különbsége is folyamatosan változik, és a detektort érő sugárzás intenzitása is. Az álló tükörről a
detektorra érkező sugárzás intenzitása állandó, ehhez képest a mozgó tükörről a detektorba
érkező fény a pillanatnyi útkülönbségnek megfelelő fáziskésésben van. A fényosztón a két
hullám interferál, az eredő hullám amplitúdója és az eredő intenzitás is az útkülönbség függvénye. Az erősítés maximális, ha az interferáló hullámok azonos fázisban vannak, másként az
úkülönbség a hullámhossz egész számú többszöröse. Ilyen esetben az eredő hullám amplitúdója az interferáló hullámok amplitúdójának kétszerese, az intenzitás pedig az eredeti négyszerese lesz. Teljes kioltás jön létre, ha az útkülönbség a hullámhossz felének egész számú
többszöröse, ilyen esetben az eredő intenzitás nulla. A tükör folyamatos mozgatásával ezek
szerint az amplitúdó és az intenzitás is folyamatosan változik. Az interferométer állandó intenzitású monokromatikus fényből (egyféle hullámhossz) azonos hullámhosszú, azonos amplitúdójú, periodikusan változó intenzitású sugárzást állít elő. Többféle hullámhossz esetén az
előbbi függvények eredője adódik, melynek amplitúdója már nem állandó. Az intenzitáselmozdulás függvényből, az interferogramból matematikai eljárással, Fourier-transzformációval állítják elő az abszorpciós spektrumot (intenzitás-hullámhossz függvényt).
Az egy fényutas Fourier-tarnszformációs készülékek esetén egymás után készítik el a háttér és a minta spektrumát, vagyis hullámhossz szerinti intenzitás eloszlását. A transzmittanciahullámszám spektrum előállításához minden egyes hullámszámnál kiszámolja a számítógép a
minta- és a háttérintenzitás arányát.
© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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Infravörös színkép gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú anyagból egyaránt készíthető.
Előállításukhoz speciális küvettákra van szükség, a hagyományos üveg- vagy kvarcküvetták
nem jöhetnek szóba, mert az infravörös fotonokat elnyelik. Az IR tartományban használatos
gáz és folyadék küvetták ugyan üvegből vagy fémből készülnek, de a fény útjába eső ún.
„ablakok” anyaga általában NaCl vagy KBr. Hátrányuk, hogy higroszkóposak. A gázok és
alacsony forráspontú folyadékok evakuált gázküvettába áttölthetők, vagy a küvettában elpárologtathatók. A küvetták optikai úthossza 10 cm és 40 m között változik, a nagyobb rétegvastagságot többszörös reflexióval érik el. Folyadékokból kvalitatív célokra film alakjában készíthető felvétel. Ha két küvettalap (KBr, NaCl) közé egy csepp folyadékot cseppentenek,
közelítően 0,01 mm rétegvastagságú film képződik. Amennyiben a színkép sávjai túlzottan
intenzívek, a film rétegvastagsága a küvettalapok összeszorításával csökkenthető. Pontos rétegvastagság állítható be, ha a küvettalapok közé ismert vastagságú alumínium- vagy ólomsablont helyeznek el. Szilárd anyagok spektruma KBr tablettában vehető fel. 1–2 mg mintával elkevert kálium-bromidból vákuumban nyomás alatt átlátszó tabletta préselhető. Folyékony 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
gerjesztődnek, 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.
A spektrofluoriméter fő részeit a 10.8. ábra szemlélteti. A fényforrás folytonos spektrumú
Xe-lámpa. Két monokromátor található a berendezésben, az egyik a gerjesztőfény monokromátora, a másik pedig a fluoreszcenciás fény monokromátora. A monokromátorok elrendezése a mintatartóhoz képest mindig derékszögű, így elkerülhetővé válik a gerjesztő fény zavarása az emittált fény mérésekor. Emiatt a mintatartó is speciális kvarcküvetta, melynek valamennyi oldala fényáteresztő.

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 hullámhossztarwww.tankonyvtar.hu
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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 veszít, 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 fluoreszcenciás spektrum a kisugárzott fény intenzitását ábrázolja a fluoreszcenciás tartomány hullámhosszainak 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) arányos az abszorbeált gerjesztő sugárzás intenzitásával:

F = K '(I o − I ) ,

(10.11.)

ahol I o a gerjesztő (beeső) sugárnyaláb intenzitása, I a mintán áthaladt gerjesztő sugárnyaláb
intenzitása, K‘ állandó, mely függ a kvantumhasznosítási tényezőtől. A kvantumhasznosítási
tényező kifejezi a fluoreszcenciát adó és az összes gerjesztett molekula arányát. A
I / I o = 10 −ε ⋅c⋅l ,
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Lambert–Beer-törvényt felhasználva:
F = K '⋅I o ⋅ (1 − 10 −ε ⋅l⋅c ) .

(10.13.)

Ha ε ⋅ l ⋅ c < 0,05 , vagyis igen híg oldatok esetén, és ha I o állandó, akkor némi elhanyagolással

F = 2,3 ⋅ K '⋅ε ⋅ l ⋅ c ⋅ I o ,

(10.14.)

ahol K = 2,3 ⋅ K '⋅ε ⋅ l ⋅ I o , és így
F = K ⋅c

(10.15.)

lineáris összefüggés adódik. Vagyis a fluoreszcenciás fény intenzitása egyenesen arányos a
koncentrációval.
A mérés úgy történik, hogy az ismert koncentrációjú hitelesítő oldatokra mért fluoreszcens fény intenzitásértékékek felhasználásával kapott kalibráló egyenes egyenlete alapján a
mintára mért értékből a mintabeli koncentráció számítható. Nagyobb koncentrációknál eltérés
tapasztalható a linearitástól, mert már nem érvényes az ε ⋅ l ⋅ c < 0,05 feltétel. Kimutatási határa
két-három nagyságrenddel jobb, mint az abszorpciós spektrofotometriás módszereké. HPLC
detektorként széles körben alkalmazzák.
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11. ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK
Az elválasztástechnikai módszerek gyakorlati szempontból egyszerű elválasztástechnikai
módszerekre (pl. ultraszűrés, reverz ozmózis, desztilláció) és összetett eljárásokra oszthatók.
Az egyszerű módszerek közül néhányról a 3.2. alfejezetben a mintaelőkészítési eljárások ismertetése során volt szó, a teljesség igénye nélkül. Az összetett eljárások közül ebben a fejezetben 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.
A minta komponenseinek elválasztása eltérő mozgási (migrációs) sebességükből adódóan
történik, úgy hogy az állófázis felett nyomáskülönbség hatására kényszeráramot hoznak létre.
Másként fogalmazva a komponensek különböző időt töltenek az állófázison, az azzal való
kölcsönhatásuk mértékének megfelelően. A kromatográfiás módszerek osztályba sorolása az
állófázis és a mozgófázis minősége alapján történik.
A nagyhatékonyságú elválasztási módszereknél elsődlegesen az elúciós technikát alkalmazzák. Az elúciós kromatogram kifejlesztésének kritériumai, hogy a mintabevitel dugószerűen történik, a mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt állandóan áramlik az állófázis felett, és a mozgófázis átlagos szorpciója kisebb mértékű, mint a legkevésbé kötődő mintakomponensé. A nagyhatékonyságú kromatográfiás technikák kivétel nélkül a lineáris kromatográfiás módszerek közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy az adagolt minta koncentrációja
a szorpciós izoterma lineáris tartományában van, vagyis az oszlopra adagolt mintakoncentráció kisebb, mint ami az adszorpciós izoterma meredekségének változását okozza.
A két legelterjedtebb kromatográfiás módszer, amellyel elkülönítik a meghatározandó vegyületet 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
történik, ha erős a kölcsönhatás, akkor nagyobb mértékben tartja vissza az oszlop a komponenst. HPLC-nél a megoszlási folyamat a folyadék és az állófázis között történik, míg gázkromatográfiánál a meghatározandó komponens az állófázis és a gázfázis között oszlik meg.
A két technika közti választást az elválasztandó komponens tulajdonságai szabják meg. Termikusan labilis vagy erősen poláris vegyületek nem vizsgálhatók gázkromatográfiával, ilyen
esetben HPLC-t kell használni.
11.1. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
11.1.1. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia műszerezettsége
A folyadékkromatográfiában a mozgófázis folyadék, az állófázis pedig különböző felületi
csoportokkal ellátott szilárd anyag. A HPLC fő részei a mozgófázist tartalmazó
eluenstartályok, a pumpa, a kromatográfiás oszlop a termosztáttal, a mintaadagoló, a detektor
és a kiértékelő egység (11.1. ábra).
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11.1. ábra: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográf sematikus felépítése

Az eluenstartályokban elhelyezett, a célnak megfelelő minőségű oldószerek nem tartalmazhatnak lebegő részecskéket, ezért azokat 0,45 μm-es szűrőn előzetesen le kell szűrni. Az
elválasztáshoz alkalmazni kívánt összetételű oldószerelegy elkészíthető előzetesen oldószertartályban. Ilyen esetben izokratikus elválasztást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a mozgófázis összetétele időben állandó. A másik lehetőség a gradiens elúció, ez esetben időben változtatják a mozgófázis összetételét. A keverőszelepek megfelelő beállításával tiszta oldószerekből állítja elő a készülék az aktuális összetételű oldószerelegyet (pl. víz, metanol vagy
acetonitril hozzáadásával). Az eluens nem tartalmazhat oldott gázokat. Ezek eltávolítására a
gázmentesítő egység szolgál (degasser), ennek hiányában ultrahangos fürdőben való kirázatás, majd pl. He gázzal való öblítés alkalmazható.

11.2. ábra: A HPLC oszlop végrészének felépítése

A kromatográfiás oszlop általában valamilyen apró szemcsékből álló állófázissal megtöltött, esetleg poli(éter-éter-keton) (PEEK) belső bevonattal rendelkező acélcső. Az oszlop két
végét PEEK vagy acél szűrőbetét zárja le, és mindkét végén csavarmenetes végrész van (11.2.
ábra). Az oszlop gyártásakor az állófázis szemcséit tartalmazó szuszpenziót nagy nyomással
töltik be az acélcsőbe. Az analitikai oszlop hossza általában 3–30 cm hosszú. Védelmére
gyakran 3–5 cm hosszú előtétoszlopot alkalmaznak. Az oszlopon áramló fázis (eluens) áramlik a folyadékpumpával létrehozott nyomás hatására. Az áramlási sebesség 10 µL/perc és 10
ml/perc között van az oszlop jellemzőitől függően (a töltet szemcsemérete, az oszlop méretei).
Az áramlási sebesség növekedésével nő az oszlopnyomás, HPLC esetén 5–40 MPa tartományban van.
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A pumpa két, ellentétes fázisban működő dugattyút tartalmaz. Áramlási sebessége 0,1–
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
eluensbe a minta dugószerű adagolása manuálisan, hurokrendszerű injektorral, vagy automatikus mintaadagolóval történik. A minta a kromatográfiás oszlopon haladva szétválik komponenseire, annak megfelelően, hogy milyen erős a kölcsönhatás a minta és az állófázis között. Először a leggyengébben kötődő komponens jelenik meg a kromatográfiás oszlop végén
(ez jut el a leghamarabb a detektorba), majd kötődésük erősségének sorrendjében következik
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 lehetnek UV-VIS (10.1. alfejezet) vagy fluoreszcenciás (10.3. alfejezet), amperometriás,
coulometriás, vezetőképességi, vagy törésmutató-különbséget mérő detektorok, és végül, de
nem utolsó sorban tömegspektrométerek. A detektorban keletkező analitikai jelet az idő függvényében ábrázolva kapjuk a kromatogramot, melynek alapján elvégezhető a minőségi és a
mennyiségi analízis.

11.3. ábra: HPLC UV-detektorának sematikus felépítése

Az UV-VIS detektort nagyon elterjedten használják. Az UV-detektor sematikus felépítése a 11.3. ábrán látható. Az UV-tartományban egy deutérium lámpa, a láthatóban egy nagyobb energiájú volfrám halogénizzó vagy egy Xe-lámpa szolgál fényforrásként. A hullámhossz a 100–900 nm-es tartományban kiválasztható, de a legtöbb HPLC alkalmazásban 400
nm alatti detektálási hullámhosszat használnak. Kisebb, a 200 nm-hez közel lévő hullámhosz© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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szaknál, figyelembe kell venni az eluens elnyelését is, amely nagyon függ a gyártótól. A sugárforrás fénye áthalad egy, a kromatográfiás oszloppal összekötött, UV-fényáteresztő
átfolyócellán, és rávetítődik egy diódára vagy fotoelektron-sokszorozóra, amely a fény intenzitását méri. Általában a berendezések mérik közvetlenül a gyengítetlen fény intenzitását is
(I 0 ) egy másik diódával. A detektor elektronikája ezután átalakítja a két diódáról származó
jelet abszorbanciává, amely a koncentráció lineáris függvénye a Lambert–Beer-törvény szerint.
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,
hogy a különböző hullámhosszakon egyidejűleg történhessen a fényintenzitás mérése. A mérési hullámhossz kiválasztása a mérendő anyagok UV-VIS spektruma alapján történik. Ezért
az analízis elvégzése előtt fel kell venni a vizsgálandó komponensek spektrumát, ha ez lehetséges. A választott hullámhosszon a mintában lévő különböző mérendő komponenseknek
megfelelően nagy elnyeléssel kell rendelkezniük, miközben az alkalmazott mozgófázis fényáteresztésének (transzmittancia) is elég nagynak kell lennie. Néha az is szempont, hogy a zavaró komponensek elnyelése az adott hullámhosszon minimális legyen. Megfelelő érzékenység eléréséhez a moláris abszorpciós koefficiensnek főkomponensre 10-nél nagyobbnak kell
lenni, nyomelemzésnél 1000 fölötti érték a megfelelő. Ezt figyelembe véve megállapítható,
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
az esetben különös figyelmet kell fordítani a megfelelő minőségű oldószerek és adalékanyagok megválasztására, és nagyobb mértékű zavaró hatásokkal kell számolni. Általában elmondható, hogy az alkalmazott mozgófázis a detektáláshoz használt hullámhosszon megfelelő áteresztőképességgel kell, hogy rendelkezzen, mert ha az oldószer hatására csökken a megvilágító fény intenzitása, akkor nő az alapzaj és az érzékenység csökken. Ezért általában az
alkalmazott hullámhosszon a mozgófázis abszorbanciája 0,5-nél kisebb kell legyen. Ez a követelmény kis hullámhosszakon nehezen teljesíthető, mert az oldószerek abszorbanciája a kis
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 minőségű acetonitril abszorbanciája 1. Az 50%-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) esetén a nagy kiterjedésű emissziós sugárforrás fényét egy akromatikus lencserendszer
összegyűjti, hogy a teljes fény haladjon át a detektor átfolyócelláján. A küvettán áthaladó
fényt holográfikus homorú rács vetíti a diódasoros detektorra, amelyben 1024, 512, 256 vagy
221 dióda van. Spektrális felbontásuk 1–5 nm. A számítógép rendszeresen gyűjti a diódák
kimeneti jelét (idő, intenzitás és hullámhosszadatok) és tárolja a merevlemezen. A kromatográfiás mérés során egyidejűleg gyűjti a különböző hullámhosszakhoz tartozó
kromatogramokat, a mérés után 190 és 400 nm között tetszőleges hullámhosszhoz tartozó
kromatogram megjeleníthető. Ezen kívül valamennyi csúcshoz tartozó UV-spektrum kirajzolható, ami egyrészt segítséget jelent a módszerfejlesztésben az optimális hullámhossz megválasztásához, másrészt az idő függvényében áttekintve információt nyújt a csúcs tisztaságáról.
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, xenon lámpa vagy xenon-higany lámpa), melynek fénye monokromátoron vagy interferenciaszűrőn halad át, mielőtt megvilágítaná az átfolyócellát. A cellában keletkező fluoreszcens
fényt a megvilágító fény irányára merőlegesen vizsgálják egy másik szűrő vagy monokromátor közbeiktatásával, fotoelektron-sokszorozóval. A detektor konstrukciójától függően nagyon
eltérő a detektor analitikai teljesítőképessége, de általában nagyon érzékeny és szelektív, ami
alkalmassá teszi összetett mátrixok vizsgálatára és nyomelemzésre.

11.6. ábra: Mikromembrán ionelnyomó sematikus felépítése

A vezetőképességi detektor átfolyócellájában két elektródot tartalmaz, amelyre váltóáramot kapcsolnak, és mérik a két elektród közötti vezetőképességet, például Wheatstone-híd
egyik ágába beiktatva. Az érzékenység növelése érdekében eltávolítják az ionokat az
eluensből a detektorba érkezése előtt mikromembrán ionelnyomóval. A mikromembrán ionelnyomóban (11.6. ábra) félig áteresztő membrán választja el a Na+, CO 3 2- és HCO 3 - tartalmú 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 hidrogénionok a karbonátionokkal szénsavvá alakulnak, amelyből szén-dioxid és víz keletkezik.
Az előbbi eszköz továbbfejlesztett változata az elektrokémiai ionelnyomó, melyben az iontranszport sebességét elektromos térerővel megnövelik. Ez esetben mind a két kation a katód
felé vándorol, a hidrogénion a külső térből, a nátriumion pedig a belső térből.
Tömegspektrométer detektor esetén az elválasztott kromatográfiás csúcsok tömegspektrumát előállítják, mely alkalmas valamennyi csúcs azonosítására. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás berendezésben a minta komponensei a kromatográfiás oszlopon áthaladva
időben szétválnak, és az egyes komponensek növekvő retenciós idejük szerint lépnek be a
tömegspektrométerbe. A tömegspektrométer valamennyi része vákuumban működik, a részecskék megfelelően nagy közepes szabad úthosszának biztosítására. A vákuumról legalább
kétfokozatú vákuumrendszer gondoskodik. Az első fokozatba olajrotációs szivattyúval az
atmoszférikus nyomásnál három nagyságrenddel kisebb nyomást érnek el. A 10–3 – 10–5 Pa
végvákuumot olajdiffúziós vagy turbomolekuláris szivattyúkkal állítják elő. Mivel a
tömegspektrométerek csak töltött részecskéket detektálnak, valamennyi tömegspektrometriás
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technika esetén először ionizálni kell a meghatározandó vegyületet, így esetünkben a folyadékkromatográfiás oszlopról lejövő eluensben lévő komponenseket is. A keletkező ionokat
egy tömeganalizátor felbontja tömeg/töltés arányuk alapján, és végül a detektor, leggyakrabban elektronsokszorozó, elektromos jellé alakítja. Az ionizációra sokféle lehetőség van, pl. az
elektronionizáció, elektroszpré, atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció, mátrix közvetítésével 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 használatos az elektroszpré (electrospray) ionizáció, melynek során a HPLC oszlopról lejövő, eleve
ionos (sók, szerves savak és bázisok) komponenseket feszültség alatt lévő kapillárison porlasztják keresztül valamilyen porlasztógázzal. A folyadékcseppekbe zárt töltéshordozók sűrűsége egyre nagyobb lesz az intenzív párolgás miatt, a cseppek szinte szétrobbannak, és a szabaddá vált ionok szétválaszthatók. Az atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció (APCI:
atmospheric pressure chemical ionization) eredetileg nemionos vegyületek vizsgálatára alkalmas. Ennél a módszernél eredetileg nemionos molekulákból pszeudo-molekulaionok képződnek például protonálódással, melyek fragmenseit szétválasztja a tömeganalizátor. Termikusan érzékeny anyagok ionizációjára használják a mátrix közvetítésével végzett lézer deszorpciós ionizációt (MALDI: matrix assisted laser desorption ionization). A lézer forrásból
származó gerjesztő energiát mátrix veszi fel és közvetíti a vizsgálandó molekula felé. A keletkező ionokat nagy térerejű gyorsítórendszer kiszívja, deszorbeálja a kondenzált fázisból, és
gyors analizátorhoz illesztve (TOF) mérhetővé válnak az egészen nagy tömegű ionok is
(TOF-MALDI). A tömeganalizátorok közül leggyakrabban az ioncsapda tömeganalizátort
használják, de alkalmazást nyer a 8.3. alfejezetben megismert kvadrupol és repülési idő analizátor is. Az ioncsapda (ion trap) három elektródot, egy felső, egy középső és egy alsó, 8–
10 cm átmérőjű gyűrűt tartalmaz (11.7. ábra). Az elektronemitterből érkező elektronok kapuelektródon 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 háromdimenziós terében az ionok aperiodikus oszcillációra kényszerülnek. Az ionok a csapdában vannak mindaddig, amíg egy axiális amplitúdó moduláció az adott fajlagos tömegű és
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
A detektor által mért jelet az injektálás pillanatától eltelt idő függvényében ábrázolva megkapjuk a kromatogramot (11.8. ábra).
Az injektálás és a komponens detektálása között eltelt időt a komponens retenciós idejének nevezzük (t r ).

11.8. ábra: Egy HPLC kromatogram

A retenciós időt az álló- és a mozgófázis, valamint a mérendő anyag anyagi minőségén
kívül még számos tényező befolyásolja. Fontos paraméter a nyomás, illetve az ezzel szoros
kapcsolatban lévő áramlási sebesség. A hőmérséklet is hatással van az elválasztásra, hiszen az
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 vesszük fel, akkor a retenciós idő azonossága a komponens azonosítását jelentheti
(minőségi analízis). Az injektálás után legelőször megjelenő csúcsot vissza nem tartott
csúcsnak nevezzük (unretained peak), ebben a csúcsban azok a komponensek eluálódnak,
melyek az állófázissal való kölcsönhatás nélkül, a mozgófázissal együtt hagyják el az oszlopot. A vissza nem tartott csúcs retenciós ideje a holtidő (t m ). Mennyiségi elemzéshez a csúcs
alatti területet használják. A vizsgálandó komponenst ismert koncentrációban tartalmazó oldatsort és a mintát egymás után megmérik, az adott csúcs területét a koncentráció függvényében ábrázolva megkapják a kalibráló egyenest. Az egyenes egyenletéből a mérendő mintaoldat koncentrációja számítható.
A folyadékkromatográfiás elválasztás hatékonyságának jellemzésére és optimálására a
következőkben megadott – a gázkromatográfiában is alkalmazott, általános érvényű – összefüggések használatosak.
Kapacitásarány (visszatartási tényező) (k): 1 < k < 10; biológiai mintáknál 2 < k < 5, k
értékét a komponens megoszlására jellemző termodinamikai folyamat szabja meg.

k=
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=
=
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(11.1.)
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ahol t r , illetve V r a vizsgálandó komponens retenciós ideje, illetve retenciós térfogata, t m , illetve V m a vissza nem tartott komponensek retenciós ideje, illetve térfogata, D 1 , illetve D 2
pedig a komponensek megoszlási hányadosa.
Szelektivitási tényező (α): α > 1,05, 2 és 5 közötti érték

α =

k2
t − tm
= r2
k1
tr 1 − tm

.

(11.2.)

Elméleti tányérszám (N): optimális esetben maximális

 tr
N = 5,54
w
 0.5
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= 16
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(11.3.)

w 0.5 , illetve w b a csúcs félértékszélessége, illetve az alapvonalon mért csúcsszélesség.
Egy elméleti tányérra jutó tányérmagasság (H): optimális esetben minimális

H =

L
N,

(11.4.)

ahol L az oszlop hosszúsága.
Felbontás (R s ) R s = 1,5

α −1 k
1
Rs = ⋅ N ⋅
⋅
α k −1 .
4

(11.5.)

A 11.5. összefüggés három fő részre bontható. Az elméleti tányérszámot tartalmazó tag a
zónaszélesedés, az (α-1)/α a termodinamikai tag és k/(k-1) a visszatartás egy kiválasztott
komponensre.
Van Deemter-összefüggés

H = A+

B
+ C ⋅u
u
,

(11.6.)

ahol A = 2⋅λ·d p , λ a töltet minőségétől függő empirikus adat, d p az állófázis részecskéinek
szemcseátmérője, 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 optimális esetben minél kisebb, a minimumnak megfelelő áramlási sebesség választása
kedvező.
11.1.3. A kromatográfiás oszlopok osztályozása
A kromatográfiás oszlopok osztályozásának egyik módja a méret szerinti osztályozás. Így
megkülönböztetnek 1–5 cm átmérőjű preparatív, félpreparatív oszlopokat, analitikai oszlopokat (0,46 cm átmérővel), 100–300 µm belső átmérőjű, szűk keresztmetszetű (microbore,
narrow bore) oszlopokat, és kapilláris kolonnákat 25–100 µm belső átmérővel. A folyadékkromatográfiás oszlop kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a különböző kromatográfi© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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ás oszlopokhoz különböző mérőberendezésre van szükség. Például míg analitikai kolonna
esetén az injektortérfogat 20 µL, a detektortérfogat 5–10 µL, szűk keresztmetszetű oszlopok
esetén ezek az értékek 0,1 µL körüliek.
11.1.4. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerek osztályozása
A különböző nagyhatékonyságú kromatográfiás módszerek az állófázis és a mozgófáris minőségében különböznek. Az állófázis 1–5 µm átmérőjű, homodiszperz, gömbszimmetrikus
szemcsékből áll. A hordozó szemcsék anyaga nagy tisztaságú szilikagél, vagy szerves polimer, például polisztirol-divinilbenzol, amelyhez kovalens kötéssel kapcsolódnak a megfelelő
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), -NH 2 (amino), -NO 2 (nitro), -N(CH 3 ) n (mono-, di-, trimetil-amino) vagy -SO 3 H
(szulfo-), szilikagél, vagy szerves polimer (pl. sztirol-divinil-benzol) hordozón.
A mozgófázis (eluens) iránti követelmények, hogy apoláris, kis viszkozitású, még kis hullámhosszon is jó UV-fény áteresztőképességű, megfelelő tisztaságú és könnyen tisztítható,
kémiailag stabil, a lehető legkisebb toxicitású, nem túl illékony és vízmentes legyen. Mozgófázisként elterjedten használnak szénhidrogéneket (hexán, heptán, izooktán), klórozott szénhidrogéneket (diklór-metán, triklór-metán), étereket (tetrahidrofurán – THF, dioxán, dietiléter), észtereket (metil-acetát, etil-acetát), alkoholokat (etilalkohol, 2-propanol), savakat (ecetsav) 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
állófázison mutatott különböző erősségű kötödésüknek megfelelően. Az elválasztandó komponensek visszatartásának mértékét a komponens poláris vagy apoláris jellege, az állófázis
minősége és az áramló fázis összetétele határozza meg.
Különböző vegyületek szétválasztására, kis mennyiségű anyagok preparálására használják.
11.1.4.2. Fordított fázisú folyadékkromatográfia (RP-HPLC)
Fordított fázisú kromatográfiánál az állófázis apoláris jellegű, mechanikailag stabil. Ilyen
pl. a sziloxán éter (Si-O-Si-R) típusú kötésekkel módosított szilikagél, alumínium-oxid és zirkónium-oxid. Az állófázis felületéhez kötődő C18, C8, C4, C2 alkil, fenil, ciklohexil, etil, izopropil, stb. csoportok biztosítják az állófázis apoláris jellegét. Mivel a szilikagél amfoter vegyület, a mérési tartomány szilika oszlop esetén: 2<pH<8.
A mozgófázissal szemben támasztott követelmény, hogy poláris, kis viszkozitású, még kis
hullámhosszon is jó UV-fény áteresztőképességű, megfelelő tisztaságú és könnyen tisztítható,
kémiailag stabil, a lehető legkisebb toxicitású legyen. A legpolárisabb oldószer a víz és a polaritást csökkentő oldószerek a metanol, acetonitril, etanol, propanol, izopropanol, tetrahidrofurán, 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
polárosabb mozgófázis van jelen, előbb az állófázishoz kevésbé kötődő polárosabb vegyületek távoznak az oszlopról, míg az erősebben kapcsolódó apoláros anyagok visszatartása a nagyobb.
11.1.4.3. Ionpárképző kromatográfia
Az ionpárképző kromatográfiát ionos vagy ionizálható vegyületek (pl. szerves savak) viszszatartásának növelésére használják fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás oszlopon (RP-HPLC).
A mozgófázis egy puffer, amely 1–100 mmol/L koncentrációban az elválasztandóval ellentétes töltésű hidrofób iont (pl. alkil-ammóniumsók szerves sav elválasztásra, pozitív töltésű
ionokra alkil-szulfonátok) tartalmaz.
Ionpárképző kromatográfia során a RP-HPLC oszlopra adszorbeálódik az ionpárképző
vegyület hidrofób ionja, és ioncsere játszódik le elválasztandó komponenssel, amely így megoszlik az állófázis és az eluens között.
Az elválasztást befolyásoló tényezők az ionpárképző koncentrációja, minősége (pl.
alkillánc hosszúsága), a szerves oldószer minősége és koncentrációja az eluensben, a puffer
típusa és koncentrációja, a hőmérséklet. Az elválasztandó retenciója annál nagyobb, minél
nagyobb az ionpárképző szénatomlánca.
11.1.4.4. Ioncserélő kromatográfia
Az állófázis anion- vagy kationcserélő csoportokat tartalmaz szilika vagy polimer (sztiroldivinil-benzol) vázon. Az anioncserélő pozitív töltésű funkciós csoportot, pl. szekunder, tercier vagy kvaterner amino csoportot vagy imino csoportot tartalmaz, és negatív töltésű komponensek szétválasztására alkalmas. A kationcserélő funkciós csoportja negatív töltésű
(szulfonil, karbonil csoportok), és pozítív töltésű ionok elválasztására alkalmazzák. Az
amfoter típusok esetén a ligandum pozitív és negatív töltésű ionizálható részeket is tartalmaz.
Az anion- vagy kationcserélő lehet erős vagy gyenge. Az erős ioncserélő állandó értékű töltésű (pl. szulfonát-, ammóniumion), míg a gyenge ioncserélő a pH változtatásával válik ionossá
(pl. karboxil, amin csoportok). Az erős ioncserélő töltetek a gyengén ionizálódó komponensek
elválasztására használatosak, míg a gyenge ioncserélők az erősen ionos összetevőkére.
A mérési tartomány a szilika alapú oszlopokra: 4<pH<7.
A mozgófázis sók vizes oldatának és szerves oldószernek az elegye.
Módszer optimalizálására a puffer pH és a puffer minőségének megválasztása szerepet
játszik az ioncserélő töltésének kialakításában, a megfelelő ellenion biztosításában, az elválasztandó anyagok töltésének kialakításában, és az ioncserélő kromatográfia szelektivitásában.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
erős kationcserélőt visznek fel.
A mozgófázis 0,01–0,001 mol/L-es H 2 SO 4 (fémionmentes).
Az elválasztás mechanizmusa: a részecskék felületére kötött kationcserélő (negatív töltésű) taszítja a minta – állandó negatív töltéssel rendelkező – 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
szervetlen anionok kis retenciós idővel, a hulladékcsúcsban eluálódnak. A szerves savak az
eluens pH-ján protonálódnak, így megfelelő az elválasztásuk az oszlopon a semleges molekulákkal együtt.
Jól alkalmazható erjedési folyamattal keletkező minta komponenseinek elválasztására.
11.1.4.6. Ionkromatográfia
Az ionkromatográfiánál használt állófázis kis szemcseméretű üveg- vagy polimergyöngyökre
fevitt vékony ioncserélő réteg. A kationcserélő állófázisok esetén leggyakrabban karboxil
vagy szulfonil, míg az anioncserélőknél kvaterner ammónium csoport.
A mozgófázis kis vezetőképességű eluens, pl. nátrium-karbonát, mivel a detektálás az ionok vezetőképességén alapul. A vezetőképességi detektor használata miatt szükség van egy
olyan egységre, amely az eluens elektrolit anionjait és kationjait eltávolítja az oldatból detektálás előtt. Erre alkalmazható az eszköz a mikromembrán ionelnyomó (11.1.1. szakasz).
Szervetlen anionok és kationok és szerves kationok elválasztására használják.
11.1.4.7. Méretkizárásos kromatográfia
Méretkizárásos kromatográfiánál az állófázis: 6–50 nm porusméretű szilika vagy polimer
oszlop. A molekulákat méretük szerint választja el.
Méretkizárásos kromatográfiás oszlopban az állófázis és a szétválasztandó komponens
között elhanyagolható a kölcsönhatás. Az olyan nagyméretű molekulák, amelyek nem férnek
el az üregekben, a részecskék között haladva kis retenciós idővel hagyják el az oszlopot. Ez a
retenciós idő egy bizonyos moláristömeg-határ fölött már független a moláris tömeg értékétől.
Egy bizonyos moláris tömeg alatti komponensek méretüktől függetlenül azonos időt töltenek
az üregekben, retenciós idejük a moláris tömegtől függetlenül megegyezik. A közepes méretű
molekulák elidőznek a részecskék üregeiben, méretüktől függő mértékben, ezért az oszlop
méret szerint szeparálja ezeket a molekulákat.
11.2. Gázkromatográfia (GC)
A gázkromatográffal többkomponensű gáz, gőz vagy folyadékelegyek összetevőinek elválasztása történik. Gázkromatográfiánál a mozgófázis gáz. Az állófázis szilárd gáz vagy adszorpciós gázkromatográfia esetén, míg a gáz-folyadék vagy megoszlásos gázkromatográfiánál folyadék. A gázkromatográfia a bomlás nélkül elpárologtatható szervetlen és szerves vegyületek
meghatározására alkalmas.
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11.2.1. A gázkromatográf műszerezettsége
A gázkromatográf fő részei a gázrendszer, az injektor, az oszlop (kolonna) a termosztáttal, a
detektor és az adatfeldolgozó rendszer (11.9. ábra). Az injektor, a kolonna és a detektor fűthető. A mozgófázis, a vivőgáz folyamatosan áramlik az oszlopon. Az injektor pillanatszerűen
bejuttatja a gázáramba az elpárologtatott mintát, mely az oszlopon alkotóira válik szét, a dinamikus szorpciós-deszorpciós folyamat és az eltérő fajlagos szorpciók következtében, vagyis
a különböző komponensek eltérő időt töltenek az oszlopon. Az oszlopot elhagyó, eluálódó
vegyületek a detektorba kerülnek, ahol koncentrációjukkal arányos analitikai jelet produkálnak. Az analitikai jelet az injektálás pillanatától kezdve eltelt idő függvényében ábrázolva
kapják a kromatogramot, amely mind minőségi, mind mennyiségi meghatározásra alkalmas
információkat hordoz.

11.9. ábra: A gázkromatográf sematikus felépítése

11.2.1.1. Gázrendszer
A gázrendszer a vivőgázforrásból és a gázáramlást biztosító és szabályozórendszerből áll. A
vivőgáz folyamatosan, állandó sebességgel áramlik az állófázison. Az eluens (vivőgáz) fajlagos szorpciója elhanyagolható a vizsgált alkotóéhoz képest.
11.2.1.2. Injektor
Az injektálás célja, hogy egy kis, de jellemző mintaadagot juttassanak az oszlopra. Az injektálás pillanatszerűen dugó formájában történik (eluciós technika). A legelterjedtebb injektor
típusok: az on column (töltetes vagy nagy belső átmérőjű kapilláris oszlophoz), a splitsplitless (kapilláris kolonnákhoz) és a programozottan fűthető injektor (pl. hőérzékeny vegyületekhez).
Az injektált minta lehet szobahőmérsékleten gáz vagy folyadék halmazállapotú. A gázminták injektálása történhet mikrofecskendővel vagy gázbemérő csappal. Hatágú gázbemérő
csapot használva először feltöltik a mintahurkot a mintagázzal, majd a csapot átforgatva, a
vivőgázt a mintahurkon átvezetve viszik be a mintát a gázkromatográfba. A folyékony mintát
5–50 µl-es mikrofecskendővel vagy 0,5–5 µl-es tűdugattyús fecskendővel injektálják egy szilikon szeptum átszúrásával. Ezután valamilyen módon biztosítják a minta elpárologtatását.
A töltetes és 0,5 mm-nél nagyobb átmérőjű makrokapilláris kolonnák esetén pillanatszerű
elpárologtatóval (flash elpárologtató) a kolonnára történik az adagolás on-column injektorral.
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Az elpárologtatóban üveg- vagy kvarcbetét választja el a mintát a fémrészektől. Az injektor
hőmérséklete 50–70 ºC-kal nagyobb a minta legnagyobb forráspontú komponensének forráspontjánál. Mivel térfogat-növekedéssel jár a minta gőzzé alakulása, 1 µl injektált mintát feltételezve 1–2 ml-es elpárologtató részre, expanziós térre van szükség, hogy ne legyen hirtelen
túl nagy térfogat-növekedés. Ennél kisebb térfogat is elegendő on-column mintabevitelnél,
amikor a folyadékmintát a kolonna töltetére adagolják, és az elpárolgással egyidejűleg elkezdődik az elválasztás.
A split injektálási üzemmódnál a gőzállapotba került minta kisebb része jut az oszlopra,
a nagyobb rész pedig a split ágon távozik. Az oszlopra jutó vivőgáz áramlási sebessége és a
split ágon szabályozott áramlási sebesség aránya, a split arány szabja meg az oszlopra kerülő
anyag mennyiségét. Előnyös, hogy a minta bejuttatása pillanatszerű, viszont nyomelemzéseknél nem alkalmazható, mert a beinjektált minta jelentős része elvész.
A splitless injektálási üzemmódnál a split ág az injektálás pillanatában és az azt követő
fél-egy percben zárva van. Ekkor a vivőgáz ráöblíti az injektor gőzterét a kolonnára. Mikor a
split ág kinyit, az injektor kitisztul. Ezután a hőmérsékletprogramnak köszönhetően a komponensek forráspontjaik és gőznyomásuk sorrendjében szeparálódnak az oszlopon. Injektáláskor
az oszlop hőmérséklete minimum 20 ºC-kal kisebb, mint a minta legillékonyabb komponensének forráspontja.
11.2.1.3. Oszlop
A gázkromatográfiás kolonnák kis belső átmérőjű csövek, amelyek az állófázist (szorbens,
adszorbens, megosztófolyadék) tartalmazzák. A gázkromatográfiánál alkalmazott oszlopok
két fő típusát az állófázis minősége alapján az adszorpciós és a megoszlásos kolonnák alkotják, ezen belül vannak töltetes és kapilláris oszlopok. Az adszorpciós, PLOT (porous layer
open tubular) kolonnákban a cső belső felületén adszorbens (grafit, molekulaszita, alumínium-oxid) réteg van. A megoszlásos kolonnák közül a nedvesített falú WCOT (wall coated
open tubular) kolonnák a legelterjedtettek, míg kisebb jelentősége van a hordozóreteggel bevont 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- vagy üvegcsőbe töltve. A vékony folyadékfilmnek kismértékű diffúzió felel meg, ami jó elválasztást eredményez. Jellemző oszlophossza
0,5–3 m, belső átmérője 1–4 mm, a szemcseméret 0,1–0,01 mm.
A szilárd halmazállapotú állófázis (GSC) lehet szerves vagy szervetlen adszorbens (polimer, illetve aktív szén, Al 2 O 3 ), vagy szerves vagy szervetlen molekulaszita (Cmolekulaszita, illetve zeolit jellegű). Az elválasztási folyamat az adszorbenssel töltött oszlopok esetén adszorpció és deszorpció. A molekulaszita eljárás során a szilárd anyag üregeibe
csak bizonyos méretű molekulák férnek be, a nagyobb méretűek a szemcsék között haladnak.
A szilárd hordozó felületére felvitt folyadékfilmet tartalmazó (GLC) állófázis esetén az
egyik lehetőség, hogy a cső falára, vagy kb. 10 μm-es szemcsére viszik fel a folyadékot, a
másik lehetőség, hogy a folyadékfilmet kémiailag kötik a hordozóhoz. Az elválasztási folyamat alapja, hogy a különböző komponensek különböző mértékben képesek oldódni a filmben,
azaz más-más lesz a megoszlási hányados. A megoszlási hányados függvényében a különböző komponensek különböző időt töltenek a stacionáris fázisban, más lesz a retenciós idő.
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Kapilláris oszlop
A kapilláris oszlop poliamid bevonattal ellátott vékony üvegkapilláris, amely kedvező mechanikai tulajdonságokat (hajlékonyság) kölcsönöz neki. Hossza 5–100 m, belső átmérője 0,1–
0,32 mm (narrow bore) vagy 0,53 mm-nél nagyobb (wide bore). A kapilláris belső felületén
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
támasztott követelmény, hogy hőstabil, kémiailag inert, kellő nedvesítő képességű, az alkalmazott hőmérséklet-tartományban folyékony legyen. Sokféle megosztófolyadék kapható, melyek többsége makromolekulás anyag, lehetnek szénhidrogén típusúak, ftalátok, glikolészterek, polisziloxán alapúak, polietilén-glikol-, polipropilén-glikol-származékok, nitrilek.
Az optimális mérési körülmények megválasztásához a meghatározandó komponens tulajdonságai és koncentrációja ismeretében választják meg az állófázist, az oszlop hosszát, átmérőjét és filmvastagságát. A szerves mikroszennyezők analitikájában a töltetes oszlopok használata háttérbe szorult, és nagyobb elválasztóképessége miatt a kapilláris technika egyeduralkodóvá vált.
11.2.1.4. Termosztát
Az oszlop hőmérsékletét szabályozó termosztát programozhatóan fűthető kb. 400 ºC-ig. Tetszőlegesen változtatható a felfűtési sebesség és a termosztát hőmérséklete legalább ±0,1 ºC
pontossággal állítható be. Az elválasztások végezhetők állandó hőmérsékleten, vagy valamilyen program szerint változtatott hőmérsékleten.
11.2.1.5. Detektorok
A detektorok a mérendő komponens koncentrációjával arányos jelet szolgáltatnak. A detektorok fűthetők, hőmérsékletük általában 20–30 ˚C-kal haladja meg az oszloptermosztátban beállított hőmérsékletet.
A leggyakrabban használt detektorok a lángionizációs, az elektronbefogásos, lángfotometriás, hővezetőképességi, nitrogén-foszfor detektor és a tömegspektrométer.
Az ionizációs detektorok lényege, hogy a kolonnáról érkező gázáramot két olyan elektród közé vezetik, amelyek egyenfeszültségű áramkörbe vannak bekapcsolva. A áramkörben
akkor folyik áram, ha a két elektród között ionokat hoznak létre. A készülékek úgy vannak
kialakítva, hogy a mérhető ionáram arányos a koncentrációval. A lángionizációs detektor
(FID, flame ionization detector) a legáltalánosabban használt detektor. Működési elve, hogy a
H 2 /levegő láng 2500–3000 ˚C-os hőmérsékletén a -C-H kötéseket tartalmazó molekulák ionizálódnak, ami az ionáram mérésével követhető. A kolonnáról lejövő gázáramhoz hidrogént
kevernek, melyet az elektródként is funkcionáló mikroégőben meggyújtanak. Az égéshez
szükséges oxigént levegőöblítéssel biztosítják. A másik, az ún. kollektor elektród cső vagy
henger alakú. Első közelítésben a detektorjel (vagyis a mérhető ionáram) arányos a detektorba
időegység alatt bejutó molekulák szénatomszámával, de az érzékenység az anyagi minőségtől
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 negatív pólusként van kapcsolva, amely β-bomlással elektronokat bocsát ki. A kibocsátott elektronok a kollektor elektród felé haladva zárják az áramkört. Ebben az áramkörben kicsi, de jól
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mérhető ionáram folyik. Ha nagy elektronegativitású elemeket (F, Cl, O, Br) tartalmazó molekulák jutnak a detektorba, abszorbeálják az elektronokat nagy tömegű, kis mozgékonyságú
anionok képződése mellett. Az így fellépő intenzitáscsökkenés jól mérhető. Elsősorban halogéntartalmú 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 szokásosan használt hidrogén/levegő lángba jutnak. A magas hőmérsékletű lángban a kéntartalmú molekulák disszociációja során S 2 , S 3 , S 4 , stb. molekulák keletkeznek. A gerjesztett S 2
molekula által kibocsátott fényt fotoelektron-sokszorozóval mérik 394 nm-en színszűrő közbeiktatásával. A rendszerrel a foszfortartalmú vegyületek meghatározása 526 nm-en történik a
HPO-gyök emissziója alapján.
A hővezetőképességi detektort (TCD) a mai gyakorlatban kevéssé használják, főként
elemi gázok meghatározásában van jelentősége. Működésének lényege, hogy egy elektromosan fűtött vezető és a jól vezető környezete között stacioner hőátmenet alakul ki, ha a fűtött
elem környezetében állandó összetételű gázelegy állandó áramlási sebességgel áramlik. A
gázelegy összetételének megváltozása esetén ez az állandósult állapot megbomlik, megváltozik a hőmérséklet és az ellenállás is. Az ellenállás változása a koncentrációval arányos.
A nitrogén-foszfor detektor (NPD) szintén specifikus detektor, csak a nitrogén és foszfor-tartalmú molekulák esetén ad jelet. Működésének alapja egy 700–900 ºC-os alkálihalogenid felületen lejátszódó kémiai reakció következtében észlelhető ionáram-változás.
Új lehetőséget kínál a gázkromatográf-Fourier transzformációs infravörös spektrométer (GC-FTIR), mely néhány másodperces GC csúcs IR spektrumát veszi fel. A módszerrel az izomerek megkülönböztethetők, a funkciós csoportok alapján megkönnyíthető az azonosítás.
A tömegspektrométer (MS) széles körben alkalmazott detektorrá vált. A GC-MS technika
alkalmas az egyes komponensek azonosítására. E technikával később részletesen foglakozunk.
11.2.2. Minőségi és mennyiségi analízis
A minta kromatogramjában a retenciós idők – a HPLC-nél leírt módon – alkalmasak a csúcsok minőségi azonosítására, de csak abban az esetben, ha ismert a minta
szennyezésprofilja. Ha nem áll rendelkezésre ilyen információ, akkor a komponens azonosítására alkalmas detektort kell alkalmazni, például tömegspektrométert, vagy Fourier transzformációs infravörös spektrométert, vagy két eltérő fázisú oszlopot kell használni. Mennyiségi
elemzéshez a csúcs alatti terület használatos. A vizsgálandó komponenst ismert koncentrációban tartalmazó standardsort és a mintát egymás után megmérik, az adott csúcs területét a koncentráció függvényében ábrázolva megkapják a kalibráló egyenest (külső standard módszer).
A meghatározáshoz általában a görbe egyenes szakaszát használják. A mintára mért jel nagyságából és az egyenes egyenletéből a mérendő mintaoldat koncentrációja számítható. Használatos a gázkromatográfiában a belső standard módszer is. A belső standard a meghatározandó
komponenséhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező vegyület, amely a mintában nem mutatható ki, és zavarásmentesen detektálható. A belső standardra kapott jellel leosztják a mérendő komponens csúcsterületét. A módszerrel kiküszöbölhetők az injektálási és egyes
mintaelőkészítési hibák.
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11.2.3. Gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS)
11.2.3.1. A gázkromatográf-tömegspektrométer műszeregyüttes elvi működése
A gázkromatográf tömegspektrométer műszeregyüttes fő részei: kapilláris gázkromatográf,
tömegspektrométer vákuumrendszerrel és a számítógépes kiértékelő egység. A
gázkromatográf bemenetén, az elpárologtató blokkból hélium (esetleg hidrogén) vivőgáz öblíti a kapilláris GC oszlopra a minta gőzét. A gázkromatográfiás kvarc kapilláris kolonnán a
minta különböző komponensei eltérő időt töltenek, és az időben elkülönített alkotók retenciós
idejük sorrendjében jutnak be a tömegspektrométerbe. Mivel a tömegspektrométer a töltéssel
rendelkező ionokat választja szét tömeg/töltés szerint, a kromatográfiás oszlopról érkező semleges molekulákat először ionizálni kell, amire többféle módszer is van. Elektronütközéses
ionizációnál (EI) a tömegspektrométer ionizációs kamrájában a molekulák légritkított térben
(10-5–10–6 torr) elektronnyalábbal ütköznek. A semleges molekula egy elektront vesztve pozitív molekulaionná alakul, vagy – sokkal gyakrabban – többféle bomlási úton fragmentálódik,
és egy sor pozitív fragmension keletkezik. GC-MS méréseknél leggyakrabban elektronütközéses ionizációt (EI) használnak, 70 eV ionizációs energiával, mert a kapott spektrum jól reprodukálható a berendezés gyártójától és egyéb paramétereitől függetlenül. Az MS spektrumkönyvtárak, amelyek nagy segítséget nyújtanak a minőségi elemzéshez, 70 eV ionizációs
energiával felvett EI spektrumokat tartalmaznak. Az ionokat tömeg/töltés szerint az analizátor választja szét. Az analizátor lehet az előző fejezetekben már megismert kvadrupol vagy
repülési idő analizátor és kvadrupol ioncsapda. Egy adott vegyület molekuláinak a stabilabb
MS fragmensionjai lesznek jelen nagyobb mennyiségben az ionizációs kamrában. Így a detektorba tömegük szerint elválasztva érkező ionok okozta beütésszámokból kapott tömegspektrumok az adott molekulára jellemzőek. A másodpercenként felvett tömegspektrumok ionáram-intenzitásainak integrálásával elkészül a rekonstruált kromatogram is (TIC: total ion
chromatogram), így az egyes tömegspektrumok a gázkromatográfiás csúcsokhoz hozzárendelhetők, ami alkalmas a komponensek minőségi azonosítására is. Jól használható a mennyiségi analízisre a szelektív ionkövetéses méréstechnikai megoldás, melynek során csak az illető alkotóra egyedileg jellemző valamelyik ionjának intenzitását mérik megfelelő kalibrációval.
11.2.3.2. GC-MS alkalmazása makromolekulák hőbomlás termékeinek analízisére
Az analitikai pirolízis a makromolekulák inert atmoszférában történő termikus bontása során
keletkező termékek minőségi és mennyiségi meghatározásával foglalkozik. Az így gyűjtött
információk alapján következtethetünk a makromolekulák kémiai összetételére, szerkezetére
és bomlási folyamataira, követhetjük a pirolízis hőmérsékletének vagy adalékanyagok jelenlétének hatását a hőbomlástermék összetételére. Az analitikai pirolízis korszerű eszközei közvetlenül
kapcsolt
pirolizáló-analitikai
műszeregyüttesek.
A
gyors
felfűtésű
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 készülékben a pirolízist mikropirolizátorral végzik hélium atmoszférában. A pirolizáló egység
ellenállásfűtésű, és ugyanaz a platinaspirál szolgál hőmérsékletmérésre és fűtésre. A platinaspirál ellenállása és hőmérséklete közti összefüggés alapján valósítható meg a jól reprodukálható hőmérséklet beállítása. A 100–300 µg tömegű pirolizálandó mintát vékony falú kvarccsőbe helyezik. A mintatartót maximális fűtési sebességgel fűtik fel, így a felfűtési szakasz a
pirolízisidő (20 másodperc) törtrésze (<1 s). A pirolíziskamrát, amelyet közvetlenül a GC
bemenetéhez illesztettek, 250–280 oC-on kell tartani, hogy a kisebb illékonyságú termékek se
kondenzáljanak a kamra falára. A pirolíziskamrát 20 mL/perc áramlási sebességű héliumgáz
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öblíti a gázkromatográfiás oszlopra. A pirolízistermékek elválasztása és azonosítása GC/MS
készülékkel történik, 0,2 mm belső átmérőjű és 25 m hosszúságú kvarc kapilláris gázkromatográfiás oszloppal, 10 oC/perc felfűtési sebességgel, 50 oC-tól 300 oC-ig.

11.10. ábra: Pirolízis-GC/MS berendezés vázlatos elrendezése 1

11.3. Kapilláris zónaelektroforézis (CZE)
A nagyhatékonyságú kapilláris elektroforézis (HPCE) a hagyományos elektroforézis technika
továbbfejlesztett változata. A kis szervetlen molekuláktól az óriási biopolimerekig nagyon
sokféle molekula szétválasztására alkalmas, ugyanazzal a berendezéssel, egészen eltérő
fiziko-kémiai mechanizmus szerint. Nagy hatékonyságú, érzékeny, gyors, nem igényel származékképzést, nagyon kicsi az oldószerigénye. Kapillárelektroforézisnél a minta komponenseit 20–100 μm belső átmérőjű, 20–100 cm hosszú kvarc kapillárisban választják el 10–30 kV
feszültség különbség hatására, az elektromos erő okozta eltérő mozgékonyság hatására. Az
ionok töltésüktől függően vagy az anód, vagy a katód felé vándorolnak. A detektorral mért jel
területe és intenzitása a mérendő komponens koncentrációjától és a vándorlási sebességtől is
függ.
A kapilláris elektroforézises módszereknek több fajtáját különböztetjük meg, pl. az alkalmazott 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., Polimerek hőbomlása műanyaghulladékokban, PhD értekezés, Budapest (2003).
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11.3.1. Kapilláris zónaelektroforézis műszerezettsége
A kapilláris zónaelektroforézis berendezés egy injektorrendszerből, egy pufferrel töltött kapillárisból, két puffertartályból, nagyfeszültségű áramforrásból (10–30 kV), elektródokból és egy
detektorból áll.
11.3.1.1. Mintabevitel
A mintabevitelre az egyik lehetőség, hogy nyomáskülönbséget hoznak létre a kapilláris két
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 minták injektálása megtörténik. Bár a hidrodinamikus injektálással a bekerülő minta összetétele
pontosan reprezentálja a minta teljes tömegét, az elektrokinetikus injektálás szelektív, a mintakomponensek az elektroforetikus mozgékonyságuknak, az összes ionkoncentrációnak és az
elektroozmózisos áramlásnak (EOF) megfelelően lépnek be a kapillárisba.
Az analitikai teljesítőképesség szempontjából kedvező, ha a felszívott minta térfogata a
kapilláris térfogatának 1–2%-a, néhány tíz nanoliter. Ilyen kis mennyiségű minta bemérésénél
fellépő bizonytalanságokat a belső standard módszerrel lehet ellensúlyozni. A minta vízben és
10–30%-os szervesoldószer-tartalmú vízben oldható kell legyen, megfelelő kémiai stabilitással kell rendelkeznie.
Csak nagy tisztaságú vegyszerek, ioncserélt víz használható, az oldatok szonikálása szükséges a mérés előtt. Az alkalmazott 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 UVáteresztőképessége, jó hővezetőképességgel és jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik
(flexibilis, nem törékeny). Ilyen pl. a poliimid borítású kvarc kapilláris. A kapilláris tartalmazhat egy adszorptíve vagy kémiailag kötött vékony belső polimerréteget, amely védi a
szilika felületet az oldattal való kölcsönhatástól. Fluoreszcenciás detektálásnál el kell távolítani a poliimid bevonat megfelelő szakaszát. A kvarc kapilláris használatának előnyei, hogy a
nagy ellenállás miatt kicsi a hő, ami nagy elektromos térerő alkalmazását teszi lehetővé, gyors
elválasztást eredményezve. Másrészt a nagy felület/térfogat arány miatt a hő nem okoz
konvekciót (sávszélesedést), és a hőmérséklet-gradiens a kapilláris mentén kicsi. A kapilláris
kondicionálása 0,1 mol/L-es NaOH vagy 1 mol/L-es H 3 PO 4 oldattal történik.
11.3.1.3. Termosztát
A kapilláris termosztátban van elhelyezve, mely lehet léghűtéses vagy folyadékhűtéses. A
léghűtéses termosztát egyszerűbb, a folyadékhűtéses viszont jobb reprodukálhatóságú. A
termosztálás szerepe, hogy hőmérsékletkontrollt biztosítson, és eltávolítsa a keletkező hőt a
kapillárisból.
11.3.1.4. Tápegység
Az alkalmazható nagyfeszültség 20–30 kV, a tápegység 1%-os áramstabilitással rendelkezik,
és 0,2–0,3 mA áramerősségű. Az elválasztást általában állandó potenciálon végzik. A polaritása könnyen változtatható.
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11.3.1.5. Detektorok
A leggyakrabban alkalmazott detektorok az UV-VIS detektorok. A diódasoros UV-VIS abszorpciós detektorok lehetővé teszik az UV-spektrumok on-line felvételét, és ezzel javítják a
CE analízis információtartalmát. A lézerindukált fluoreszcenciás, elektrokémiai
(konduktometriás) és a tömegspektrometriás detektorok mostanában jelentek meg a kereskedelemben 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. Alapvető összefüggések
11.3.2.1. Elektroforetikus mozgékonyság
Az elválasztás a meghatározandó komponensek eltérő elektroforetikus mozgékonyságán
alapul, amelyek az E elektromos térben éles zónaként mozognak különböző sebességgel. A
komponensek sebessége (v) a következő összefüggéssel jellemezhető:
v = µ⋅E = µ

V
L,

(11.7.)

ahol μ az elektroforetikus mozgékonyság, V a feszültség és L az úthossz.
A vándorlási sebesség (v) ugyanakkor az injektálási helytől a detektorig terjedő hossz
(L d ) és a vándorlási idő (t m ) hányadosa.

v = Ld / t m .

(11.8.)

Az elektroforetikus mozgékonyságot az iontöltés (q), az ionsugár (r) és az oldat viszkozitása
(η) határozza meg:
q
µ=
6πηr .
(11.9.)
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11.3.2.2. Elektroozmózisos áramlás (EOF)
Az elektroforetikus mozgékonyság mellett az elektroozmózisos áramlás (EOF) a meghatározó faktor, ami kvarc kapilláris esetén az anód felől a katód felé tartó folyadékáramlást
eredményez. Az elektroforézis során nem kívánt jelenség az elektroozmózisos áramlás, melynek okai a cső falán az SiOH csoportok negatív töltésű iont eredményező sav/bázis típusú
ionizációja (négyesnél nagyobb pH-n), valamint ezek elektrosztatikus kölcsönhatása az oldat
ionjaival. A kvarc kapilláris esetén a kationok a kapilláris falán koncentrálódnak, elektromos
kettősréteg jön létre, amelynek diffúz, nem Stern-féle rétege áramlani kezd a katód felé az
oldószermolekulákkal együtt. A kölcsönhatás mértékétől függően elhúzódó csúcsok keletkeznek, vagy a minta komponense akár teljes mértékben is adszorbeálódhat. A kapilláris felületének ionizációja és ezzel együtt a zéta potenciál nagysága pH-függő, nő a puffer lúgosságával. Az elektroozmózisos áramlás a közeg pH-jától, az elektromos térerősségtől, az oldat
viszkozitásától, az ionerősségtől és a puffer összetételétől függ.
Az elektroozmózisos áramlás (EOF) sebessége (v)

v=

ε ⋅ξ ⋅ E
4 ⋅ π ⋅η ,

(11.10.)

ahol ξ a zéta potenciál, η a surlódási együttható, E az elektromos tér és ε a dielektromos állandó.
A háttérelektrolit elektroozmózisos mozgékonysága (μ(EOF)) a következő összefüggéssel jellemezhető:

µ ( EOF ) =

ε ⋅ξ
v
=
.
E 4 ⋅ π ⋅η

(11.11.)

A komponens elektroozmózisos mozgékonyságához (μ e ) hozzáadódik a háttérelektrolit
elektroozmózisos mozgékonysága (μ EOF ):

µ = µ e + µ EOF .

(11.12.)

Mivel az elektoozmózisos áramlás legalább egy nagyságrenddel nagyobb, mint az ionok
elektroforetikus mozgékonysága, ezért valamennyi komponens a katód felé áramlik. A szokásos elrendezésben a specieszek a kation, semleges molekula és anion sorrendben érik el a detektort (11.12. ábra). A semleges részecskék az EOF sebességével mozognak és nem különülnek el egymástól.
A kölcsönhatás mértéke csökkenthető a puffer koncentrációjának növelésével, a felületi töltéssűrűség csökkenésén keresztül. A nagy ionerősség csökkenti az EOF-et, ezzel növeli
a minta tartózkodási idejét a kapillárisban. A másik lehetőség az extrém pH-tartrományban
való munkavégzés. A 2<pH<3 közötti pH-tartományban az erősen protonált szilanolcsoportok
miatt az EOF gyakorlatilag nulla, ezen kívül a proteinek pozitív töltésűek lesznek, és a katód
felé vándorolnak. A 9<pH<10 pH-tartományban a fal is és a fehérje specieszek is negatívan
töltöttek, elektromos taszítás lép fel. A harmadik lehetőség az elektroozmozisos áramlás viszszaszorítására, hogy a kapilláris falát be lehet vonni módosítókkal, amelyek fizikailag, kémiailag kötődnek a felülethez, vagy pedig egyszerűen a puffer tartalmazza őket. A legelterjedtebb 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 kapillárisfalmódosítók. Az elektromos térerősség csökkenése a Joulehő csökkenését és ezen keresztül a
hatékonyság és a felbontás csökkenését eredményezi. A kapilláris belső átmérő csökkentésének hatására csökken az áramerősség és az érzékenység, és nő a minta adszorpciója. A puffer
ionerősség csökkenése, vagy koncentráció csökkenése az áramintenzitás csökkenését és a
minta komponenseinek adszorpcióját okozza. A CZE-ben a puffereknek megfelelő
pufferkapacitással, kis vezetőképességgel kell rendelkeznie, a puffer ionok mobilitása hasonló
kell legyen a meghatározandó ionéhoz, a detektálásnál ne legyen zavaró hatás. Általában pufferként megfelelő a foszfát, borát, citrát. A pufferadalékok befolyásolják a szelektivitást és a
felbontást. Adalékanyagokként alkalmazhatóak szerves oldószerek, pl. metanol, acetonitril,
izopropanol, tetrahidrofurán, anionos, kationos és semleges felületaktív anyagok.
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12. KAPCSOLT MÉRÉSTECHNIKÁK
A különböző elemek toxikus vagy jótékony hatása nagymértékben függ attól, hogy adott
anyagrendszerben milyen vegyületként, milyen kémiai formában van jelen. A kémiai elemforma (speciesz) egy elem specifikus formája, amit az izotópösszetétel, elektronszerkezeti
vagy oxidációs állapot, és a komplex vagy molekuláris szerkezet határoz meg. A toxikus
nyomelemeknek kémiai formájuktól függően igen eltérő élettani hatásuk lehet, esetenként az
azonos elem két formája között a toxicitásbeli különbség több nagyságrendű is lehet. A természetes mintákban előforduló arzénformák közül például a szervetlen As(III) és As(V) tekinthető a legtoxikusabbnak. Az alkilezett formák, a monometil-arzonsav (MMA), dimetilarzinsav (DMA), az arzenobetain (AsBet) és arzenocholin (AsCo) az élő szervezetbe jutó
szervetlen arzénformák detoxifikálódási termékei, amelyek ennek megfelelően kevésbé toxikusak. Az alkilezett higanyszármazékok toxicitása ugyanakkor mintegy 100-szorosa a szervetlen higanyvegyületekének, zsíroldhatók lévén, át tudnak jutni az agyvérgáton és az agyban
komoly idegrendszeri károsodásokat okozhatnak. Az ónnak mintegy 15–20 különböző toxicitású kémiai formája létezik, melyeknek egy része a környezetben természetes úton is keletkezhet.
12.1. Speciációs elemzés
Ha a mintában egy toxikus elemnek csak a teljes koncentrációját adják meg, az gyakran félrevezető információval szolgálhat a minta tulajdonságairól. Az elemanalitikának azt a területét,
amely arra törekszik, hogy egy elem különböző vegyérték- és kötésállapotú kémiai formáit
külön-külön is meghatározza, speciációs analitikának nevezik. A speciációs elemzés tehát
elemformák azonosítására és meghatározására irányuló analitikai tevékenységet jelent. Környezetanalitikai szempontból lényeges az Al, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se és Sn
speciáció analízise.
Már korábban is végeztek több területen funkcionális értelmű speciációs analízist, pl. a talajkutatásban specifikus reagensekkel történik az adott elem növény által felvehető formában
jelen lévő részének vizsgálata, vagy pl. a „biológiailag aktív”, vagy „mobilis”, toxikus vagy
esszenciális formák megadása. Pl. Varga I. és munkatársai 1 ötlépéses szekvens kioldási technikát alkalmaztak S, K, Ca, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb és Sr speciáció analíziséhez szűrőpapíron
összegyűjtőtt városi porból. A különböző kioldószerekkel az egyes kioldási lépések időtartama 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
elemek specieszeinek meghatározásához megfelelő elválasztástechnikai módszereket
(HPLC, GC) kapcsolnak nagy kimutatási képességű 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 (például 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
mintavétel és a mintaelőkészítés során.
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 kromatográfiás módszer a fémtartalmú szerves komponensek összes eltérő vegyérték- és kötésformájának szétválasztására, míg az elemszelektív detektálási technika a fémek szelektív és érzékeny detektálására szolgál. Hidridképző elemek esetében az elválasztást követően
hidridgenerátort (HG) iktatnak a detektoregység elé.
Ez a kombinált módszer on-line elrendezésű, az elválasztó egységbe injektált minta a komponensek 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, töltetes kolonna, megabor kolonna), elektrokromatográfiát (kapilláris elektroforézis) és a szuperkritikus fluid kromatográfiát. Az atomspektroszkópiai módszerek közül az eddig megismert összes atomemissziós, atomabszorpciós és atomfluoreszcens spektrometriás technika 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 Szőcs, 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 elválasztástechnikai berendezésből a szétválasztott komponenseket tartalmazó mozgófázis bevitelét az
atomspektroszkópiai berendezésbe. A kapcsolóelem szerkezete és működése attól függ, hogy
milyen két műszeres analitikai módszer között teremt kapcsolatot.
Ha az elválasztástechnikai berendezés gázkromatográf, akkor a gázkromatográffal elválasztott mintafrakciók vivőgázzal egyszerűen bejuttathatók a plazmák fenntartására, vagy a
kémiai láng előállítására szolgáló folyamatos gázáramba. A folyadékkromatográfia kombinálása atomabszorpciós (AAS) vagy induktív csatolású plazma emissziós spektrométerrel
(ICP-AES) ugyancsak nem jelent különösebb nehézséget. Az analitikai kolonna kapilláris
közbeiktatásával egyszerűen összekapcsolható a spektrométer porlasztójával, mert a
kromatográf folyadékárama (0,1–1 mL/min) nem tér el lényegesen a spektrométerek porlasztási sebességétől (1–5 mL/min). Az esetenként fennálló nagyobb különbség biztonságosan
áthidalható az ICP spektrometriában az utóbbi időben forgalomba hozott speciális méretezésű
koncentrikus Meinhard-porlasztókkal. S.C.K. Shum erre a célra speciális mikrokoncentrikus
pneumatikus porlasztót fejlesztett ki. A kvarc belső kapillárisátmérője 30 μm volt, melynek
vége néhány mm-re volt a plazma alsó részétől. A porlasztógáz sebessége 0,12 L/min volt. Az
alkalmazott analitikai oszlop egy a porlasztóhoz illő, micro-scale LC oszlop volt, az áramlási
sebesség 30 µL/min volt. A direkt mintabeviteli technika ezzel a speciális porlasztóval előnyösebb volt a ködkamrásnál, a beporlasztott mintának szinte a teljes mennyiségét injektálták
a plazmába, és nagyon kicsi volt a holttérfogat (≤2 µL). A nagy hatékonyságú
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 µm átmérőjű lyukon préselik keresztül. Az így kialakuló nagynyomású folyadékszálat üveggyöngynek ütköztetve igen kis cseppméretű aeroszol keletkezik, amelynek a
mintabeviteli hatásfoka a lángba, ICP plazmába az 50–60%-ot is eléri. A két rendszer ilyen
módon történő összekapcsolása nemcsak megteremti a speciációs analitika lehetőségeit, de a
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–µL/min nagyságrendű. A kialakítandó interface
egyik fő feladata e több nagyságrend folyadékáram-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, folyamatos és nagy hatásfokú mintabevitelére fejlesztettek ki. Ez a porlasztó a hagyományosnál jóval
kisebb belső kapilláris átmérővel és kilépő nyílással rendelkezik, mintegy 1,2 MPa argongáz
nyomással optimálisan üzemeltethető, miközben igen jó (15–20%) 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
érintkezhessék. Az elválasztáshoz a nagyfeszültségű elektromos csatlakozást (elektródot) a
porlasztó és a T-csatlakozó között néhány cm hosszú fémkapillárissal biztosították. Az így
kifejlesztett interface további lehetőségekkel szolgál a hagyományos kapilláris
elektroforézishez képes. A CE szeparálás ideje alatt a kvarckapillárisban a folyadék adott sebességgel 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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folyamatnak az a jelentősége, hogy segítségével az elektroferogramon a csúcsok időbeli megjelenését lényegesen befolyásolni lehet. Például egymástól tömeg/töltés tekintetében nagy
eltérést mutató két ion csúcsa időben közel hozható, lerövidítve ezzel az elemzés időtartamát.
12.2.2. Kifagyasztás és hődeszorpció
A kifagyasztáson és hődeszorpción alapuló módszer az illékony hidridek vagy alkilek képzésére alkalmas kémiai elemek (arzén, antimon, bizmut, szelén, tellur, germánium, ón, ólom,
gallium, indium, tallium, higany) speciációanalízisére használható. Az eltérő illékonyságú
elemformákat tartalmazó gázelegy a szűrés és a nedvesség leválasztása után töltetes oszlopba
jut, ahol a vizsgálni kívánt elemformák megkötődnek. A mintavevő oszlopot összekötik gázkromatográfiás szorbenssel töltött U-alakú, mélyhűtött kifagyasztó csapdával. A mintavevő
oszlopot felhevítve az illékony elemformák ebbe a csapdába jutnak és az U-csőben megkötődnek (cryotrapping). A csapda lassú és igen jól szabályozott melegítésével az elem különböző illékonyságú formái forráspontjuk szerint időben elkülönülve jutnak be az ICP-AES
vagy ICP-MS spektrométerbe, melyek az adott elemet folyamatosan mérik.
12.2.3. A kapcsolt méréstechnikák kimutatási határa
A különböző kapcsolt méréstechnikák közül kedvezőbb kimutatási határral jellemezhetők
azok, amelyeknél gázkromatográfot (GC) használnak elválasztástechnikai berendezésként,
ebben az esetben ugyanis nincs kondenzált mozgófázis. Gázkromatográfiánál az argon vagy
hélium vivőgáz biztosítja a minta kvantitatív anyagtranszportját a detektorhoz, és ott kis háttérjelet eredményez. A kimutatási határ fordítottan arányos a rendszer holttérfogatával. Ezért
kedvezőbb a kimutatási határ, ha elválasztásra kapilláris rendszerű GC-t vagy LC-t, detektálásra 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 oldattérfogattal működő kapilláris elektroforézis-ICP-MS kombinált rendszer, amelynek az abszolút kimutatási 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 nyomelem-koncentrációjához képest.
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13. VÍZMINŐSÍTÉS
A vízminősítés kérdéskörén belül a felszíni, talajvíz ∗ és rétegvizek ∗∗, ipari és kommunális
szennyvizek, ∗∗∗ továbbá ivóvizek vizsgálatát kell megvalósítani. Felszíni vizek a föld felszínén lévő állóvizek (tó, bányató, mocsár, tározó) és vízfolyások (folyam, folyó, patak, ér, csatornák, időszakos vízfolyás, vízmosás). Az üledéket a felszíni vízbe besodort és lerakódott
szervetlen és szerves eredetű hordalék részecskéi, a víztestben kémiai folyamatból keletkező
csapadékpelyhek, valamint elpusztult vízi szervezetek fenéken lerakodó maradványai alkotják. A felszín alatti víz a terepfelszín alatt a földtani közeg telített zónájában (így különösen a
földtani képződmények pórusaiban, hasadékaiban) elhelyezkedő víz. A felszín alatti vizek fő
forrása az átszivárgó esővíz, összetétele a geológiai és a talajtani jellemzőktől függ. Az ivóvizet felszín alatti vagy felszíni vízből lehet kinyerni, és az emberi fogyasztásra alkalmas minőségűnek kell lennie. A városokból, üzemekből és a mezőgazdaságból származó szennyvíz a
felszíni és a felszín alatti vizek szennyezőforrása. A környezet és az ivóvízbázisok védelme
érdekében megfelelő figyelőszolgálatról kell gondoskodni. A környezeti minták vizsgálata az
eredmények összehasonlíthatóságának érdekében általában szabványos eljárásokkal történik.
Például a felszíni vizek minőségére, minőségi jellemzőire és minősítésére az
MSZ 12749:1993, 1 a felszíni vizek üledékének vizsgálatára az MSZ 12739–2:1978, 2 a felszín
alatti vizek minőségére, mintavételére az MSz ISO 5667–11–2009 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 Keretirányelvet. 4 A Víz Keretirányelv (VKI) célkitűzése, hogy 2015 végéig jó állapotba hozzanak
minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyeknél ez szakmai szempontból megvalósítható, nem sérti súlyosan a közérdeket és nem elviselhetetlenül költséges a társadalom számára. Javítják a vízi ökoszisztémák, a vizes élőhelyek állapotát, elősegítik a vízkészletek fenntartható használatát, fokozatosan csökkentik a különösen veszélyes anyagok vizekbe való bevezetését, 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 részfeladatok közé tartozik a vízgyűjtő egységek meghatározása, a vizek jellemzőinek elemzése a
vízgyűjtőkön, a felszíni víztípusok megállapítása, a referenciafeltételek és mérőhelyek megállapítása, a felszín alatti vizek leírása, az emberi tevékenységek hatásainak vizsgálata, a vizek
állapotának értékelése, az intézkedési programok meghatározása.
Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően ez a jogszabály hazánkra nézve is kötelezővé vált. A Víz Keretirányelv feladatokat és jelentési kötelezettségeket ír elő az országoknak. Magyarország eddig három jelentést nyújtott be az Európai Bizottság számára. Az első
∗ A talajvíz: a felszínhez legközelebbi összefüggő vízzáró réteg feletti állandó felszín alatti víz, amely legfeljebb 25 méter
mély kúttal feltárható.
∗∗ Rétegvíz: a vízzáró rétegek közötti felszín alatti víz.
*** Szennyvíznek tekinthetők mindazok a vizek, amelyeknek háztartási, ipari vagy mezőgazdasági vízhasználat során eredeti
jellegük megváltozik, és mint használt vizek elbocsátásra kerülnek.
1 MSZ 12749:1993 Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés.
2 MSZ 12739–2:1978 Felszíni vizek üledékének vizsgálata. Mintavétel és a minta előkészítése.
3 MSZ ISO 5667–11:2009 2. Vízminőség. Mintavétel. 11. rész: Útmutató a felszín alatti vizek mintavételéhez.
4 Az Európai parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.
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(2004. június) tartalmazza többek között Magyarországnak a Duna vízgyűjtőterületeken belüli
meghatározását, térképi bemutatását, a keretirányelvhez kapcsolódó felelősségi köreinek listáját. A második jelentés (2005. március) a Magyarország területén található víztestek jellemzéséről, a vizeket érő hatások elemzéséről, a vízhasználatok gazdaságossági szempontú értékeléséről és a védett területek listájának elkészítéséről szólt. A harmadik jelentés (2006. december) a felszíni és felszín alatti vizek állapotának áttekintésére indított monitoring programokról számolt be. A jelentés szerint Magyarország több évtizede működő monitoring rendszerekkel rendelkezik, így a VKI által igényelt programok kialakítása ezen rendszerek figyelembevételével történt. Minden egyes kötelezően előírt paraméterre meg kellett adni a mérési
gyakoriságot, ciklust és a hozzá kapcsolódó mérőállomások számát. Minden vízgyűjtő gazdálkodási terv készítésének, működésének időszakában monitorozni kell. A 2000/60-EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítésének érdekében a kormány 2010-ben elfogadta Magyarország első vízgyűjtő gazdálkodási tervét, melyet a
1127/2010. (V.21.) Kormányhatározat 5 mellékletében tettek közre „A Duna-vízgyűjtő magyarországi része – vízgyűjtő gazdálkodási terv” címmel. A terv ismerteti a védelem alatt álló
területeket, monitoringhálózatokat és programokat. Tartalmazza a vizek állapotának értékelését a felszíni vizekre, felszín alatti víztestekre és a védelem alatt álló területekre és a víztestek
állapotával kapcsolatos jelentős problémákat. Végül ismerteti, a környezeti célkitűzéseket, a
vízhasználatok gazdasági elemzését és az intézkedési programot.
Bármilyen anyagot, vizet, talajt vagy levegőt akarunk minősíteni, az eljárás fő lépései a
reprezentatív mintavétel, a minta tartósítása, elszállítása a mintavételi helyről a laboratóriumba, előkészítése az analízisre, az analitikai kémiai elemzés elvégzése, az adatok kiértékelése,
az eredmény megadása. Ügyelnünk kell arra, hogy a mintakezelési lépéseknél ne következzen
be változás a minta összetételében, azaz küszöböljük ki a szennyezőforrásokat.
A természetben a víz körforgása során a vízbe különböző vízoldható, illetve szilárd szervetlen és szerves vegyületek, különböző gázok és toxikus anyagok is bekerülnek. A felszíni és
a felszín alatti vizek minősége védelmének szabályait a 220/2004. (VII. 21.) 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 minőségi védelméhez szükséges
szennyezettségi határértékekre a 6/2009. (IV. 14.) 8 KvVM-EüM-FVM együttes rendelet az
irányadó, a 2006/118/EK 9 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének megfelelve.
Fémek és félfémek, szervetlen vegyületek szennyezettségi határértékei felszín alatti vizekben a Függelék F13.1. táblázatában, míg a szerves vegyületek megfelelő értékei
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 figyelembevételével – az adott felszín alatti víztestben vagy víztestcsoportban jellemző kon5 1127/2010. (V. 21.) Kormányhatározat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről.
6 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól.
7 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről.
8 6/2009. (VI. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről.
9 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről.
10 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez
szükséges határértékekről.
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centrációja, illetve az indikátor értéke, mely az ember által nem, vagy csak csekély mértékben
megváltoztatott, zavaró hatásoktól mentes körülmények fennállása esetén fordul elő. A rendeletben szereplő háttér-koncentrációértékeket irányértéknek kell tekinteni addig, amíg vizsgálatok, tényfeltárási eredmények alapján meghatározásra kerül az adott területre jellemző bizonyított háttérkoncentráció. A bizonyított háttérkoncentráció meghatározott anyagnak, az
anyagok egy csoportjának, illetve az indikátornak adott terület földtani közegére vagy felszín
alatti vizére jellemző, vizsgálatokkal megállapított tényleges háttérkoncentrációja. A szárazföldi felszíni vizekben az elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb szennyező anyagokra vonatkozó éves átlagértéket (AA) és maximálisan megengedhető koncentrációt (MAC) az F13.5.
táblázat tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelvében közölt adatok felhasználásával. Az F13.6. táblázatban a szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási
határértékek vannak feltüntetve, a 28/2004. (XII. 25.) 11 KvVM rendelet adatai alapján.
13.1. Mintavétel természetes vizekből
A felszíni vizek, és azok üledékének, valamint a felszín alatti vizek mintavételére, a minták
előkészítésére, tartósítására vonatkozóan a hatályos szabványok áttekintése sok segítséget
jelenthet az analitikai módszerfejlesztéseknél.
13.1.1. A mintavétel helyének kiválasztása
A mintavétel helyének kiválasztását elsősorban a vizsgálat célja határozza meg. Szennyvízkezelő létesítmény működésének ellenőrzése során a tisztítóba befolyó és a tisztítóból távozó vízből kell venni a mintát, az erre a célra kialakított mintavételi helyeken. Szennyezőanyag-kibocsátás hatásának vizsgálatára mintát kell venni a befolyás előtt, legtöbbször a beömlő folyó vagy patak közepéről. A befolyás után legalább három ponton, a vízfolyás jobb
és bal partján, illetve a középső vonalában kell mintát venni. Ezt több szelvényben is megismétlik, és ahol a három minta vizsgálati eredménye megegyezik, ott a szennyező anyag teljesen elkeveredett a befolyóban. A vízminőség változásának meghatározásához a változásokra
esetlegesen csak hosszú távú, esetleg többéves vizsgálatsorozat eredményei alapján lehet következtetni. Ilyenkor a mintavételt célszerű a folyó sodorvonalában kijelölni, ami nem mindig a folyó közepét jelenti, de mindenképpen az áramló víztestet kell mintázni. Nem célszerű pl. közvetlen szennyvízbefolyások után kijelölni a mintavételi helyet, hanem keresztszelvény vizsgálatokkal kell megkeresni azt a pontot, ahol a szennyezőanyag-elkeveredés már
teljes. Olyan komponensek vizsgálatánál, amelyek koncentrációja a vízmélység mentén inhomogén eloszlást mutathat, célszerű a mintavételt mélység szerint is több ponton elvégezni.
Előnyös a mintavételi pontot olyan helyen kijelölni, ahol a folyón híd van, hiszen pl. a keresztszelvény mintáit hídról egyszerűbben, és főleg olcsóbban lehet begyűjteni. Különösen
partról történő mintavétel esetén kell ügyelni arra, hogy a mintavételi helyek baleset nélkül
megközelíthetők legyenek (pl. a vízmércéknél).
13.1.2. A mintavétel gyakorisága
Általános szabályként elmondható, hogy a mintavételt olyan gyakran kell végezni, hogy a
minták vizsgálata alapján a vízminőség, illetve annak időbeli változása jellemezhető legyen.
11 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól.
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A vízminőség jellemzésére szolgáló vizsgálatokhoz, amikor a vízminőség-változásban
napi vagy heti ciklikusság nem állapítható meg, a vizsgált időszakban a kijelölt mintavételeket körülbelül egyenlő időközökben kell végrehajtani. Amikor a vízminőség-változásra napi
ciklus jellemző, az átlagos vízminőség meghatározására 24 órán keresztül egyenlő időközökben 6 mintát kell venni, hiszen a vízminőség jellemzését legalább 20 mintából állapítják meg
(3–4 nap mérési adataiból). A mintavétel pontos időpontja dinamikus mintavételnél a legfontosabb. Vagyis a folyónak mindig ugyanazon víztömegéből akarnak mintát venni a befolyók szennyező hatásának vizsgálata céljából. Ekkor az első mintavétel időpontjához viszonyítva, a víz áramlási sebességének ismeretében kell meghatározni a mintavétel pontos időpontját.
A vízminőség ellenőrzése esetén rendszeresen meghatározzák a vizsgált komponens koncentrációját, és a vizsgálati eredményeket valamely határértékhez viszonyítják. Ilyenkor a
vizsgálati eredmények szórása és az eredmények határértékhez való viszonya együttesen befolyásolja a mintavételi gyakoriságot. Három lehetőség van: ha a mérési adatok közel azonosak, és az átlagérték jóval a megadott határérték alatt van, akkor kis gyakoriságú mintavétel is
elegendő lehet. Nagy gyakorisággal kell végezni a mintavételt, ha a mérési adatok átlagértéke
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 átlagértékek megközelítik a határértéket, akkor közepes gyakorisággal kell végezni a mintavételt. A
hosszú távú vizsgálatok során azt is figyelembe kell venni, hogy az adatok száma lehetővé
tegye a kellő pontosságú statisztikai feldolgozást is. Ehhez legalább évi 26 vagy 52 db mintavételre van szükség. Olyan komponenseknél, ahol kisebb koncentrációváltozás várható,
a mintavétel gyakorisága csökkenthető, ha a különböző pontokon meghatározott értékek között összefüggés állapítható meg.
13.1.3. A minták típusai
a.) Pontmintának az egy adott helyről egy adott időpontban vett mintát nevezzük. Fontos
tudni, hogy a pontminta minősége csak az adott időre és az adott mintavételi helyre jellemző.
b.) Az átlagmintát pontminták összekeverésével készítik. Időbeli és térbeli átlagmintát különböztethetünk meg. Az időbeli átlagmintát egy adott mintavételi helyen különböző időpillanatban vett pontminták összekeverésével állítják elő. A térbeli átlagminta pedig az adott felszíni víz különböző pontjain azonos vagy közel azonos időpontban vett pontminták összekeveréséből nyerhető.
c.) A periodikusan vett minták a pontminták sorozatát jelentik, amelyeket valamilyen szempont alapján gyűjtenek. Általában ilyenkor valamely mintavevő berendezés alkalmazása szükséges a mintavételhez. Ezek a minták lehetnek időfüggőek (rögzített időintervallumban veszik
a mintákat), térfogatfüggők (az áramló vízből meghatározott térfogategységenként vesznek
mintát) és áramlásfüggők (állandó időközönként, a vízhozamtól függő mennyiségű mintát
vesznek).
d.) A folyamatosan vett minták esetén a minták átlagmintáknak tekinthetők. Két típusa lehet: a rögzített áramlási sebességgel és a változó áramlási sebességgel vett minták.
13.1.4. A mintavevő edényzet
A legfőbb szempont, hogy az edényzet és annak anyaga ne változtassa meg a minta kémiai
összetételét. Ugyanis a vízminta és az edényzet közötti kölcsönhatás pozitív vagy negatív hibát ereményezhet az analízis szempontjából. Pozitív hibáról beszélhetünk, ha az edényzetből
www.tankonyvtar.hu
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valamely alkotó kioldódik vagy az edényzet felületén szennyezőként van jelen. Negatív hibával, veszteséggel kell számolnunk, ha a vízminta valamely alkotója adszorbeálódik az edényzet falán.
Az edényzet kiválasztásánál általánosságban figyelembe kell venni, hogy az edényzet jól
zárható, könnyen tisztítható, kémiailag és biológiailag inaktív legyen, azaz ne legyen kémiai
reakció az edényzet anyaga és a mérendő komponensek között.
Az MSZ 12750–2 szabvány előírásai szerint a 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
van szükség. A vízben levő mikroszennyezők könnyen adszorbeálódhatnak az edény falán.
Ennek elkerülésére fontos, hogy szervetlen mikroszennyezők (nehézfémek) vizsgálatához a
mintát mindig műanyag edénybe, szerves mikroszennyezők vizsgálatához pedig csakis üvegedénybe szabad venni. Biológiai vizsgálatok, pl. algaszám meghatározásához a mintákat fénytől védve kell tartani. Ehhez a mintákat színes, sötét üvegbe kell venni. Illékony vegyületek
meghatározásához jól zárható edényt kell használni. Oldott oxigén és BOI vizsgálatához a
mintákat légmentesen lezárható üvegedénybe helyezik. Legcélszerűbb ilyenkor a Winkler-palack használata. Az üledékmintát széles szájú, zárt üvegben kell a laboratóriumba szállítani.
A mintavételi edényzet méretével, illetve a vett minta mennyiségével kapcsolatban általánosan elmondható, hogy annyi mintát kell venni, amennyi elegendő az elvégzendő vizsgálatokhoz, és megfelel az alkalmazott elemzési módszerek igényeinek. Általában a kémiai és
fizikai vizsgálatokhoz két liter vízminta szükséges. Ha a szennyezők kis koncentrációja miatt
dúsításra van szükség, akkor 5–10 l vízmintával kell számolni. Az eltérő tartósítást igénylő
vizsgálatokhoz értelemszerűen több parallel vízminta vételére van szükség.
Túlságosan kis mennyiségű minta vétele nem célszerű, egyrészt mert ilyenkor megnőhet
az edény falán történő adszorpció okozta hiba, másrészt nem biztos, hogy a minta reprezentatív lesz. Az edényzet méretének összhangban kell lennie a szükséges mintamennyiséggel.
Célszerű teljesen megtölteni az edényt, ezzel csökkentve az esetlegesen bekövetkező oxidáció
lehetőségét.
13.1.5. A vízminták tartósítása 12
A mintavétel és a vizsgálatok közötti időszakban biztosítani kell, hogy a minta összetétele ne
változzon meg. A minta összetételének megváltozását kémiai és biológiai folyamatok egyaránt okozhatják. Például a mikroorganizmusok biokémiai folyamatok révén megváltoztatják a
víz pH-ját, a BOI és a KOI értékét, vagy a szerves N- és P-tartalmat; a levegő oxigénjének
hatására a redox folyamatok megváltoztathatják bizonyos komponensek, pl. a vasionok oxidációs állapotát, a vas(II) és vas(III) ionok arányát; a nehézfém-összetevők csapadék formájában kiválhatnak, vagy ismételten oldatba kerülhetnek; CO 2 oldódhat be a mintába, megváltoztatva a minta pH-ját, a vezetőképességét és a lúgosságát; a szerves polimerek
depolimerizálódhatnak.
Ezért a cél az, hogy a mintákat a lehető legrövidebb ideig tárolják a mintavétel és a kémiai analízis elvégzése között. Számos alkotó meghatározásánál előírják, hogy a vizsgálatot
azonnal kell végezni, a többi komponensnél pedig a mintavételt követő 24 órán belül. Azonnal kell vizsgálni a hőmérsékletet, szagot, átlátszóságot, pH-t, lúgosságot, összes vasat, mangánt, ammónium-, nitrit-, nitrátiont, szabad szén-dioxidot, oldott oxigént, BOI-t, oxigénfo12 MSZ 12750–2 1971 Felszíni vizek vizsgálata. Mintavétel és mintatartósítás.
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gyasztást, fenolokat, szulfidokat, nehézfémeket. Az azonnali vizsgálatra azonban nem mindig
van lehetőség, ezért alkalmazzák a minta tartósítását, de a tartósítószert tartalmazó mintákat is
legkésőbb 3 napon belül fel kell dolgozni. A felszíni vizek üledékének a maximális tárolási
ideje az előkészítésig legfeljebb 2 nap.
A tartósítás alkotónként más és más lehet. A minta 2–4 ºC-on végzett tárolása a legelterjedtebb és hatékony módszer a minták tartósítására, mely lassítja a mintában lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat. Ha a meghatározandó vegyületről tudjuk, hogy bomlékony, akkor 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 körülményeit. A minta pH-jának eltolása, pl. a minta savazása (általában salétromsavval) megakadályozza a fémkomponensek kiválását, az edény falán való adszorpcióját. 100 mL-enként 0,5
mL cc. HNO 3 hozzáadásával tartósítják általában a vízmintát különböző fémek (Fe, Mn) analízisére. 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 illékonyságot, vagy 0,1 g/100 mL CuSO 4 5H 2 O-t adnak a vízmintához. 0,2–0,4 mL kloroform
100 mL oldatban tartósítószerként szolgál szulfát, foszfát, anionaktív detergensek meghatározása esetén. Nitrit, nitrát, össznitrogén tartósításhoz a 0,2–0,4 mL kloroformon kívül 0,1 mL
H 2 SO 4 -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-markoló mintavevő állóvizek, lassú vízfolyások
fenéküledékének mintázására használható. A 13.1. ábrán látható mederágyazat-markoló 0,5;
2,0; 6,0 és 12 literes méretekben szerezhető be az Eijkelkamp Agrisearch Equipment
(EAE) 13 cégnél és az ITENVIRO Kft-nél. 14 A markolókanalat nyitott pofákkal engedik le, és
távműködtetéssel zárják, mikor a kívánt mintavételi helyet elérte. A vontatott mintavevővel,
nagy sebességű vízfolyásból vesznek mintát. A nyitott végén fogazott hengert leengedik a
fenékre, majd néhány méternyit folyásirányban húzzák. A rétegmintavevő vágófejjel ellátott
cső, plexi- vagy üvegcső béléssel, a minta kicsúszásának megakadályozására csapószelepes,
dugós, vagy dugattyús zárral. Az üledékminta mennyisége az elvégzendő vizsgálatokra előírt
mennyiségek alapján határozható meg. A 13.2. ábrán bemutatott univerzális mintavevő alkalmas felszíni vizek tetszőleges mélységből történő mintázására, és üledékmintázásra. Megemlítjük, hogy ez az eszköz a folyadéktartályok ideális vizsgáló és mintázó eszköze is. A mintavétel átlátszó műanyag csőbe történik, melyre vágóél, dugattyú és mozgató szerkezet szerelhető. A műanyag mintázócső gyorsan cserélhető, vagy egyszerűen tisztítható.

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: Univerzális mintavevő (ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

13.1.7. Automata mintavételi eszközök
Az automata mintavételi eszközök olyan berendezések, amelyek alkalmasak valamely előre
beállított program alapján a mintavétel elvégzésére. Ezek lehetnek időfüggőek, melyek a mintavételt az előre beállított időprogram szerint végzik el, alkalmasak pont-, átlag- és folyamatos
minták vételére egyaránt, de nem képesek érzékelni a térfogat változását. A térfogatfüggő
mintavételnél a vízhozam mérése által érzékelik a térfogatáramban bekövetkező változásokat.
13.1.8. Folyamatos vízminőség-vizsgálat
Elsősorban szennyvíztelepeken lehet fontos a vízminőség folyamatos követése, hogy a paraméterek hirtelen változása esetén technológiai változtatással be lehessen avatkozni, és helyre
lehessen állítani az üzemszerű működést. Ma már egyre több olyan alkotó van, amelyre kifejlesztettek folyamatos mérőműszereket. Ezek kialakítás szerint kétfélék lehetnek:
a.) in situ típusúak: Ezeknél a műszerek érzékelői közvetlenül a mérendő vízbe merülnek.
Ilyenek lehetnek pl. a pH-, hőmérséklet- vagy oldottoxigén-mérők.
b.) on-line rendszerűek: a mérendő vizet szivattyú emeli ki a vízfolyásból és szállítja el az
érzékelőkhöz. Ezután a víz néhány alkotója esetében (pH, hőmérséklet vagy oldott oxigén)
előkezelés nélkül jut el az érzékelőhöz. Más komponensek, pl. az ammónium, vagy a
nitrátionok meghatározása esetében pedig valamilyen előkezelésre, például szűrésre van szükség a mérés előtt.
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13.1.9. Mintavétel felszín alatti vizekből
Felszín alatti vizekből (pl. talajvízből) a mintavételt legtöbbször erre a célra telepített talajvízfigyelő kutakból kell elvégezni. A felszín alatti vízből való mintavételnél fontos, hogy nem
szabad a kútban lévő pangó vízből mintát venni. Ezért a kútban levő víz térfogatának kb. az
ötszörösét kiszivattyúzzák, és a mintavételt ezután végezik el. A kútban levő víz mennyiségét
a kút átmérőjének és a vízoszlop magasságának ismeretében tudják meghatározni.
13.2. Vízminőség mérése
A különböző vízek minősítéséhez meghatározandók az oldott szerves és szervetlen alkotók
(pl. kalcium-, magnézium-, vas-, réz-, cink-, nitrát-, szulfid-, szulfát-, ammóniumion, oxigén,
huminanyagok, peszticidek stb.), továbbá a lebegő anyagok és szuszpendált részecskék koncentrációja és azok kémiai összetétele.
13.2.1. A minták előkészítése
A felszíni vizek összes oldott- és lebegőanyag-tartalmának 15 meghatározásához, az oldott
anyagokat 0,45–0,6 μm pórusátmérőjű membránszűrőn való szűréssel különítik el a lebegő
összetevőktől. A leszűrt lebegő anyagot 105 ºC-on szárítják és tömegmérést alkalmaznak, míg
az oldott anyagokat tartalmazó szűrletet bepárolják, és megmérik a kapott szilárd anyag tömegét.
A felszíni vizek üledékének vizsgálatához MSz 12739/2–78 szerint az előkészítés első lépése, hogy 1 mm-es lyukméretű műanyag hálón végzett nedves szitálással elkülönítik a fenéküledék-minta 1 mm-nél kisebb részecskéit. Ezután, ha a kémiai analízis nedves mintából
történik, akkor keveréssel homogenizált szuszpenzióból veszik ki a megfelelő mennyiségű
mintát. Egyidejűleg el kell végezni a szárazanyag-tartalom meghatározását az adott mintából.
Ha a kémiai analízis szárított mintát igényel, akkor a szárítást szobahőmérsékleten, vagy 105
ºC-on végzik. Végül a szárított mintát porítják, homogenizálják. Ha szükséges, a frakciók
szétválasztása elvégezhető ülepítéssel. Ehhez egy 1 liter térfogatú, alul csappal ellátott 80 cm
hosszú üveghengert feltöltenek desztillált vízzel, 1–2 g szárazanyag-tartalmú szuszpenziót
rétegeznek rá, és megadott időpontokban a hengeren lévő jelek közötti térfogatokat leengedik.
Az így nyert frakciók részecsketartománya: >200 μm, 150–200, 100–150, 60–100, 30–60,
10–30 és <10 μm. Az egyes frakciók bepárlása és tömegmérés után számítható a részecskék
mérettartomány szerinti eloszlása.
13.2.2. Természetes vizek vizsgálata
A természetes vizek vizsgálatával foglalkozik a Környezettudományi terepgyakorlat című
tankönyv Vízkémiai vizsgálatok című, 8. fejezete. Az ott szereplő anyag elsajátítása a Környezetminősítés tantárgy keretén belül is fontos.
13.2.2.1. Oldottoxigén-tartalom meghatározása
A felszíni vizek élővilága szempontjából meghatározó az oldott oxigén jelenléte. Vizek
oldottoxigén-tartalmának meghatározása elvégezhető a Winkler-módszerrel. A vízmintához
mangán(II)-szulfátot és alkáli-jodid/azid keveréket adnak a mintavétel helyszínén. A laboratóriumban ezek után kénsavval vagy foszforsavval savanyítják a mintát, és a keletkező jódot
nátrium-tioszulfáttal mérik. Az analitikai kémiai módszer az alábbi reakciókon alapul:
15 MSZ 12750–6:1971 Felszíni vizek vizsgálata. Összes oldott- és lebegőanyag-tartalom meghatározása.
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Mn2+ + 2OH-+ 0,5 O 2 → MnO 2 (s) + H 2 O
MnO 2 + 2I- + 4H+ → Mn2+ + I 2 + 2H 2 O
2S 2 O 3 2- + I 2 → S 4 O 6 2- + 2I-.
Az oldottoxigén-tartalom meghatározható elektrokémiai úton is, az oldott oxigénre érzékeny 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 külső része oxigénáteresztő membrán. A cella által generált áram a membránon keresztül végbemenő O 2 diffúzió sebességével, és ennek révén a mintabeli O 2 -koncentrációval arányos.
A reakciók az elektródokon:
A katódon:
0,5O 2 + H 2 O + 2 e- → 2OH-.
Az anódon:
Pb + 2OH- → PbO + H 2 O + 2e-.
A berendezésekről általában százalékban olvasható le az oldottoxigén-tartalom. A kalibrációhoz 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)
Az oxigénfogyasztás meghatározása a vízben lévő oxidálható anyagok mérésére szolgál. A
gyakorlatban a kálium-permanganátos és a kálium-dikromátos módszert alkalmazzák. A kálium-permanganátos módszernél savas közegben ismert térfogatú kálium-permanganát mérőoldattal forralva oxidálják a mintát. A forró oldathoz ismert térfogatú nátrium-oxalát mérőoldat felesleget adva az oldat elszíntelenedik. Az el nem reagált nátrium-oxalátot visszamérik
KMnO 4 mérőoldattal. A kálium-dikromátos módszernél a vízmintát ismert térfogatú kálium-dikromát mérőoldat és kénsav hozzáadása után forralják visszafolyós hűtővel, miközben a
kálium-dikromát egy része Cr3+ ionokká alakul:
Cr 2 O 7 2- + 14 H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7 H 2 O.
Lehűlés után ferroin indikátor jelenlétében vas(II)-ammónium-szulfát mérőoldattal titrálják a kálium-dikromát feleslegét az alábbiak szerint:
Cr 2 O 7 2- + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H 2 O.
A mérőoldat fogyásából az oxigénfogyasztás számolható.
A felszíni vizek vizsgálatára a MSz 12739/2–78 szerint nyert szűrletet használják. Megjegyzendő, hogy a kálium-dikromátos módszerrel nagyobb oxigénfogyasztás mérhető, mint
kálium-permanganáttal, mivel az előbbi erélyesebb oxidálószer.
13.2.2.3. pH
Mint ismeretes, a pH-t a H+ aktivitás negatív logaritmusaként definiálják:
pH = − log10 a ( H + ) ,
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ahol a(H+) a hidrogénion aktivitása, amely gyakorlatilag megegyezik a hidrogénion koncentrációval kis a(H+) értékek esetén. A pH-mérésre kombinált üvegelektródot használnak, mely
beépítve tartalmazza a referencia kalomelelektródot. A pH-mérő készüléket egy vagy két ismert pH-jú pufferoldatra állítják be, majd a vízmintába helyezve az elektródot a mért pHérték a készülékről leolvasható.
A környezeti víz pH-ja eredetétől függően eltérő tartományban van. Az atmoszférával
egyensúlyban lévő víz elméleti pH-ja 5,6. Ez a szén-dioxid és a víz közötti egyensúlyi kémiai
reakciónak tulajdonítható:
H 2 O + CO 2 = H 2 CO 3 = H+ + HCO 3 - = 2H+ + CO 3 2-.
A kemény víz és a tengervíz gyengén lúgos kémhatású, pH-ja 8 és 9 körüli érték. A lágy
víz 6–7, míg a savas szennyezőket tartalmazó víz 3–4 közötti pH-értékkel jellemezhető.
13.2.2.4. A természetes vizek fémtartalmának, nyomelem-tartalmának vizsgálata
A természetes vizek fémtartalmának meghatározásához használható az összes eddig ismertetett elemanalitikai módszer, a lángfotometria, láng-atomabszorpció, grafikemencés atomabszorpció, induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria, vagy tömegspektrometria,
atomfluoreszcencia spektrometria és a totál reflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria. Ezen
módszerek közötti választásnál figyelembe kell venni a meghatározandó kémiai elem minőségét, várható koncentrációját, a rendelkezésre álló minta mennyiségét, és a laboratóriumban
elérhető elemanalitikai módszerek kimutatási határát, valamint a mérés költségvonzatát.
Hidridképző elemek esetén a kimutatási határok jelentősen csökkenthetők, ha ezeket a módszereket kombinálják hidridképzéssel, higanyra pedig hideggőzös higanymeghatározással.
Nyomelemek ICP-MS meghatározásához a kimutatási határok még tovább csökkenthetők, pl.
szilárd fázisú extrakciós (SPE) vagy szilárd fázisú mikroextrakciós (SPME) dúsítással. Pl.
ötvenszeres dúsítás érhető el kelátképzőt tartalmazó SPME (3.2.3. szakasz) eszköz 1 segítségével, 27 kémiai elemre, 80%-nál jobb hatásfokkal, egylépéses extrakcióval. Nagyobb koncentrációknál néhány elemre még mindig alkalmazást nyernek a titrimeriás analitikai kémiai módszerek, és végeznek spektrofotometriás meghatározásokat is. Jellemző hazai példaként említhető, hogy totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrométerrel vizsgálták a Tisza vízgyűjtő
területéről vett vízminták és biofilmek elemtartalmát Óvári M. és munkatársai, 2 akik a nyomelemek gyors, terepi vizsgálatához sikeresen alkalmaztak hordozható TXRF spektrométert is.
Hazai természetes vízekben az arzénspecieszek koncentrációjának meghatározásával foglakoznak Szőcs T. 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 Szőcs, T., Horváth, I., Bartha, A., Bertalan, 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 Szőcs, T., Horváth, I., Bartha, A., Bertalan, É., Tóth, G., Ballók, M., Horváth, T., 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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A vízminőség mérésénél rutinfeladatnak számít a vízkeménység meghatározása, amelyhez meg kell mérni a minta Ca- és Mg-koncentrációját. Ásványvizek és gyógyvizek kalciumés magnéziumtartalmának meghatározására az MSZ10889–3:1986 6 komplexometriás titrimetriás módszert javasol. Titrálás előtt sósavas közegben végzett kiforralással eltávolítják a
víz karbonáttartalmát. Lehűlés után lúgosítják pH 10–11-re, majd Komplexon (III)-mal titrálják Eriokrómfekete-T indikátor mellett. A kalcium és a magnézium meghatározásához elterjedten használják a láng-atomabszorpciós technikát (5. fejezet), mert a legtöbb laboratóriumban ennek a műszernek a beszerzése már nem jelent problémát. Ennél a technikánál ugyanúgy
előzetesen el kell távolítani a víz karbonáttartalmát, sósav hozzáadását követő kiforralással.
Valamennyi vizsgált oldathoz és kalibrálóhoz 0,5 mL sósavat kell adni 100 mL-ként. Alkalmas erre a célra az acetilén-levegő láng, a mérési hullámhossz Ca-ra 422,7 nm, Mg-ra 285,2
nm. Kalcium meghatározásánál a foszfát- és szulfátionok által okozott kémiai zavaró hatás
kiküszöbölésére lantán-klorid oldatot (másik lehetőségként EDTA-t) kell hozzáadni valamennyi mérésre kerülő oldathoz. A nátrium, kálium és kalcium vizsgálata elvégezhető lángfotometriával (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 vizek összes- és oldottvastartalmának7 spektrofotometriás meghatározásához a vas(II)-iont
1,10-fenantrolinnal reagáltatva vörös színű komplexet képeznek. A sósavval savanyított mintát
hidroxil-amin-hidroklorid jelenlétében forralják. A törzsoldat kisebb részletéhez ammóniumacetát 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 klorid 8 mérése titrimetriás módszerrel, semleges vagy gyengén lúgos
oldatban ezüst-nitrát mérőoldattal, kálium-kromát indikátor jelenlétében vagy potenciometriás
végpontjelzéssel.
A spektrofotometriás mérés történhet közvetlenül (pl. NO 3 -) és származékképzés után (pl.
S , SO 3 2-, PO 4 3-, NO 3 -, NO 2 -, Cl- és F- esetén). A laboratóriumi berendezéseken kívül léteznek hordozható UV-VIS spektrometriás berendezések. Ezeknél egyszerű színképző reakciót
használnak, a készülékek kevés optikai elemet tartalmaznak, színezett üveg vagy műanyag
standardok használhatók, és a kiértékelés történhet a standardok színének a mintával való vizuális összevetésével.
2-

Az oldott szulfidok spektrofotometriás meghatározásához 9 a mintát ólom-acetát oldattal
elegyítve kolloid ólom-szulfidot (PbS) képeznek, majd a légmentesen lezárt mintát 400 nm-en
mérik spektrofotométerrel. A szulfition meghatározásához 10 a foszforsavval savanyított
vízmintából a kéndioxidot 60–80 ºC-on nitrogénárammal kihajtják, majd nátrium-hidroxid
glicerines oldatában elnyeletik. A képződő szulfitionok savas közegben formaldehides fukszinnal reakcióba lépnek, az oldat vöröses ibolya színű lesz, melyet spektrofotométerrel mérnek 570 nm-en. A vízmintában lévő polifoszfátokat és pirofoszfátokat11 hidrolízissel vagy
roncsolással ortofoszfáttá alakítják, majd kénsavas közegben, molibdát reagenssel való elegyítés után, aszkorbinsav jelenlétében a keletkező kék oldatot 820 nm-en mérik spektrofoto6 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 nitrátion 12 méréséhez a vízmintához nátrium-szalicilát oldatot adnak, elegyítés
után vízfürdőn szárazra párolják, a száraz maradékot 1 mL kénsavval oldják, majd NaOH-dal
elegyítik, végül spektrofotométerrel mérik. A metabórsav 13 meghatározásának lényege,
hogy ammónium-acetáttal pufferolt oldatban a borátionok Azomethin-H-val sárga színezéket
képeznek. A mérés spektrofotometriásan 414 nm-en történik. A kloridion folyamatos üzemű,
spektrofotometriás méréséhez többcsatornás perisztaltikus pumpával külön csöveken szállítják a mintát és a reagens higany(II)-rodanid/vas(III)-rodanid oldatot a reakciócellába, ahonnan
a színreakció kialakulása után az elegyet a spektrofotométer mérőcellájába juttatják.
Az ionkromatográfiás technikával a minta analízise anionokra (F-, Cl-, NO 2 -, NO 3 -,
SO 4 2-, HPO 4 2-) és kationokra (Na+, K+, NH 4 +, Ca2+, Mg2+) is elvégezhető. A kromatográfiás
oszlop polisztirén alapú ioncsere kromatográfiás oszlop. A mozgófázis nátriumkarbonát/hidrokarbonát puffer. A detektálás vezetőképességi detektorral történik. A detektálás
érzékenységének növelése érdekében, mielőtt az ionok a detektorba érnének, el kell távolítani
az összes puffer iont az eluensből mikromembrán szupresszorral. A mikromembrán
szupresszorban a nátriumionokat kicserélik H+-ra, amely az áramló eluenstől membránnal
elválasztott, áramló kénsavból származik. A karbonátion és hidrogénkarbonátion reagál a H+nal, CO 2 képződése mellett. Az ionkromatográfiás módszer sok ionegyüttes meghatározására
optimális. Csupán egy-egy ion meghatározásának az időigénye túl nagy, hiszen valamennyi
ion elucióját meg kell várni ahhoz, hogy a következő minta injektálható legyen. A néhány
mg/L-es koncentrációban jelen lévő ionok esetén a mintát hígítani kell.
13.2.2.6. Szerves vegyületek meghatározása
A természetes vizekben lévő szervesanyag-tartalom meghatározásához szükség van egy elválasztási lépésre, hogy a rendelkezésre álló meghatározási módszerekkel mérhető legyen az
adott vegyületek koncentrációja. Ez például a 3.2.3. szakaszban tárgyalt módszerekkel, folyadék-folyadék extrakcióval (LL), szilárd fázisú extrakcióval (SPE), szilárd fázisú
mikroextrakcióval (SPME) és keverőbabás extrakcióval (SBSE) lehetséges.
A felszíni vizekben a különböző szerves vegyületek meghatározásánál az érvényben lévő
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 kénsavval megsavanyított vízmintából.14 Az extraktumot vákuumbepárlás után először folyadékfolyadék megoszlatással, majd bázikus alumínum-oxid oszlopon átjuttatva tisztítják és származékképzés után gázkromatográfiásan vizsgálják. Dezmedifam- és a fenmedifamtartalom 15
meghatározása esetén az extrakciót szintén diklór-metánnal végzik, majd vákuumbepárlást
követően az anyagot acetonban oldják és vékonyréteg kromatográfiával vizsgálják.
Dietil-éterrel végzik az extrakciót felszíni vizek bentazontartalmának 16 és di-n-butilftalát (DNBP) 17-tartalmának meghatározásához. Az extraktumot vákuumbepárlás után, folyadék-folyadék megoszlatással, majd oszlopkromatográfiásan tisztítják, és diazo-metánnal végzett származékképzést követően gázkromatográfiásan vizsgálják.
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-folyadék extrakció során termelődő sok hulladék oldószer miatt szerves vegyületek 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) és keverőbabás extrakció (TWISTER).
A peszticidek koncentrációja az Európiai Unióban az ivóvízben nem haladhatja meg fajtánként a 0,1 µg/L-t, aldrin, dieldrin és heptaklór-epoxid esetében a 0,030 µg/L-t, és összességében a 0,5 µg/L-t, a felszíni vizekben pedig 1–3 µg/L lehet jelen. Ezért a peszticidek monitorozására kis kimutatási határral jellemezhető módszerekre van szükség. A környezeti vízminták nem elemezhetők előzetes mintaelőkészítés nélkül, ami elsősorban a peszticideknél nagyobb koncentrációban jelen lévő, potenciális zavaró vegyületek eltávolításához szükséges. A
folyadék-folyadék extrakciós módszereket gyakran váltják fel újabb technikák, az időigény
csökkentésére és a hibaforrások kiküszöbölésére. A szilárd fázisú extrakciós (SPE) módszer
alkalmazása lehetővé teszi, hogy a vizsgálandó vegyületeket a nagy térfogatú mintából a mintavétel helyén felvigyék a oszlopra vagy korongra, és csak azt szállítsák el a laboratóriumba
analízisre a nagy mennyiségű vízminta helyett. Az SPE oszlopok, korongok készítésénél elterjedten használják az Amberlite XAD gyantákat, hidrofób szorbenseket, mint C8-, C18módosított szilikagélt, sztirol-divinilbenzol kopolimereket, szén alapú anyagokat. Egy speciális szorbens a Strata-X jelű, mely N-vinil-pirrolidon funkciós csoporttal származékolt polimer
szorbens. Az analitikai eljárás kidolgozásánál optimálni kell a a szilárd fázisú extrakció lépéseit. A 13.1. táblázatban néhány peszticid meghatározási módszernél alkalmazott SPE
szorbens típusa, a szorbens nedvesítésére, kondicionálására használt oldószer, a felvitelre kerülő minta térfogata, az alkalmazott eluens összetétele és az alkalmazott elválasztástechnikai
módszer van feltüntetve. A szorbensről eluált minta bepárlás után kerül a GC vagy HPLC
injektorába. A gázkromatográf detektora lehet elektronbefogásos (ECD), nitrogén-foszfor
(NPD), tömegspektrométer (MS), míg HPLC esetén fluoreszcenciás, diódasoros (DAD) és
tömegspektrométer.
A felszíni vizek, szennyvizek vizsgálatánál jó szolgálatot tesznek az automata mérőrendszerek. SPE-HPLC on-line szilárd fázisú extrakciót alkalmaztak Hartman 18 és munkatársai
a Spark Holland cégnél glifozat peszticid és a fő metabolitjainak meghatározására. A borát
pufferrel 8,7-es pH-ra lúgosított mintához FMOC reagenst adagolva származékképzést végeztek. 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 összekapcsolták a HPLC-vel, amelyben aminopropil analitikai oszlopot, 75:25 arányú acetonitril: foszforsav eluenst alkalmaztak, izokratikus üzemmódban. A detektálás fluoreszcenciás detektorral
történt 265 nm gerjesztési és 300 nm emissziós hullámhosszon. A Tyne folyó on-line fenolanalíziséhez Fowlis I. A. 19 és munkatársai olyan SPE-HPLC rendszert használtak, amelybe
két sztirol-divinilbenzol kopolimer előtétoszlopot (10×2 mm) iktattak be a jelen levő nagy
mennyiségű huminanyag miatt. A fenol, az o-krezol és a p-krezol áthaladt az első előtétoszlopon és kvantitatíve megkötődött a másodikon. A másodikról mosták be a HPLC oszlopra a
fenolokat, az elsőt pedig minden minta után cserélték. A fenolvegyületek analitikai kémiai
meghatározását 250×4 mm-es Hypersil BDS C18-as oszlopon végezték acetonitril + foszfát
puffer eluenssel gradiens üzemmódban UV-detektorral. A szennyezők megfelelő azonosításához 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
1
Csapvíz, talajvíz

Eluens

Mérési
módszer

SzervesCltartalmú 20

C18 oszlop

Metanol, víz

2×2,5 mL ; 1:1
Pentán:diklórmetán

GC, ECD

SzervesCltartalmú 21

C8,C18 korong
és oszlop

Metanol, víz

0,5
desztvíz adalékolva

5 mL etil-acetát,
5mL hexán

GC, ECD

SzervesP- Cltart.+ egyéb 22

C18 oszlop

Izooktán, etil-acetát,
metanol, víz

1
desztvíz adalékolva

3×0,5 mL etil-acetát
3×0,5 mL izo-oktán

GC, ECD

Fenamifosz 23

C18 oszlop

Etil-acetát
metanol

0,1

5 mL etil-acetát

GC-MS

Alaklor 24

C18 korong

Etil-acetát, aceton,
metanol, víz

0,025–0,3

3×20 mL etil-acetát

GC ECD
GC-MS

Karbamát
peszticidek 25

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-, Ntart. 27

C18 oszlop

Etil-acetát,
Metanol, víz

0,5
természetes

10 mL Etil-acetát

GC-NPD

Különböző
peszticidek 28

WatersOasis
HLB

Metanol:aceton= 3:2,
metanol, víz

0,4
ivóvíz

4+2 mL
Metanol:aceton (3:2)

LC-ESIMS/MS

Savas
herbicidek 29

C18

Metanol, víz (2,4–2,6
pH)

0,5
(2,4–2,6 pH)

2×2mL metanol

GC

Különböző
peszticidek 30

Multi-walled Cnanotubes

Metanol, víz

0,5
Folyóvíz, csapvíz

8 mL
aceton : n-hexán (1:1)

GC-MS

97 szerves
vegyület 31

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 szorbensről eluált minta bepárlás után kerül a GC vagy HPLC injektorába. A GC-MS
rendszerek e célra történő alkalmazása problémát vet fel, mert a vizes fázist alkalmazó SPE
rendszer GC-vel való összekapcsolásához megfelelő interfészre van szükség. Egy SPE-GCMS elrendezésről számoltak be Brinkman 32 és munkatársai. Az előtétoszlop metanollal, majd
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 oncolumn interfészen keresztül. Ez 3–5 m hosszú, bevonatmentes szilika kapilláris oszlop, melyet
benedvesíthet az a szerves oldószer, amellyel eluálták a mintát, mert a meghatározandó vegyület szállítását az oldószer forráspontja alatt végzik. Az oldószer legnagyobb része elpárolog és
eltávozik a rendszerből. A kilépőszelep zárása után a visszamaradt minta kromatografálása a
megfelelő körülmények között megtörténhet. Leandro 33 és munkatársai egyidejűleg mintegy
száz peszticidet, illetve azok bomlástermékeit határozták meg ivóvízben félautomata módszerükkel, 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 teljesen elkülöníthetők a mátrixalkotóktól és teljesen kizárható a szerves
oldószer hulladék keletkezése a szilárd fázisú mikroextrakciós módszer alkalmazása esetén.
A legelterjedtebb a polidimetilsziloxán vagy poliakrilát bevonattal ellátott kvarcszálon végzett
dúsítás. 34,35 Tizenegy, a világ különböző tájain található laboratórium részvételével Gorecki,
T. és munkatársai 36 12 különböző típusú peszticidet néhány ppb koncentrációban tartalmazó
tesztminta GC analízisét végezték el azonos eljárás szerint, 100 µm-es polidimetilsziloxán
kvarcszállal. Az extrakciós idő 45 perc volt intenzív keverés mellett. Az injektor hőmérsékletét 250 ºC-on tartották. A kapott eredmények statisztikai jellemzői alapján megállapítható,
hogy az SPME pontos és gyors módszer a peszticidek extrakciójára. Boyd-Bowland, A. A. és
munkatársai 37 nitrogéntartamú herbicidek GC-MS meghatározásához 95 µm-es poliakrilát
bevonatú SPME szálat használtak. Az ekvilibrálási idő 50 perc volt, a deszorpciót 230 ºC-on,
5 percig végezték. A kimutatási határok a 22 vizsgált herbicidre a 0,01–15 ng/L koncentrációtartományba estek.
Gyógyszermaradványok meghatározására szintén gyakran használnak szilárd fázisú
mikroextrakciót. Senila, L.ű 38 és munkatársai folyóvízből szteroid hormonokat határoztak
meg. A városi víztisztító berendezés áramlásának irányában gyűjtött vízmintákat SPME
kvarcszálon dúsították, szililezték és a hormonhatású anyagokat GC-MS technikával vizsgálták. A mért értékek a 10–80 ng/L tartományban voltak. Singer, H. 39 és munkatársai biocidek,
peszticidek és gyógyszerhatóanyagok meghatározására szennyvízben és felszíni vízben on32 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 kondicionálták. A HPLC meghatározás 50×2 mm-es Xbridge C18-as oszloppal történt, azonos
szorbenst tartalmazó 10×2 mm-es előtétoszlop alkalmazása mellett. Az oszlopot 30 ºC-ra
termosztálták, és az eluens áramlási sebessége 0,3 ml/perc volt. A gradiens üzemmódban alkalmazott egyik oldószer (A oldószer) 0,1% hangyasavtartalmú víz, a másik (B oldószer)
0,1% hangyasavtartalmú metanol volt. A gradiensprogram a következő: 10% 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% Btartalmú eluenssel 2 percig. Ezután a kezdeti paraméteregyüttest beállították 0,1 perc alatt, és
az oszlopot ekvilibrálták 3 percig a következő analízis előtt. A teljes analízisidő egy mintára
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]-) molekulaionokat választottak prekurzor ionként. Az analíziseket +3800 V (pozitív mód), illetve –
3800 V (negatív mód) sprayfeszültséggel, 350 ºC-os kapilláris hőmérséklettel, 0,01 s (pozitív
mód), illetve 0,05 s (negatív mód) szkennelési idővel végezték, a szkennelési szélesség 0,1
m/z. Hazai példaként Varga M. 40, 41 és munkatársai kutatásait kell megemlíteni, amely a Duna
vizében és üledékében lévő gyógyszermaradványok meghatározására irányult.
Mintaelőkészítésként szilárd fázisú extrakciót alkalmaztak a meghatározandó vegyületek extrahálására és dúsítására. Míg a vízminták nem igényeltek más előkészítést, az üledékmintákon
az SPE-t megelőzően mikrohullámmal támogatott extrakciót, majd diszperzív
mátrixextrakciót is végeztek. A maradványok kvantitatív elemzéséhez GC-MS méréstechnikát alkalmaztak. Sebők Á. és munkatársai nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek, 42
majd 63 vízoldható szennyező 43 (különböző gyógyszerek, benzoesav, aromás karbonsavak,
zsírsavak, alifás karbonsavak) szennyvízekből történő kimutatását és meghatározását oldották
meg szilárd fázisú extrakciót követő trimetilszilil-származékképzés és GC-MS alkalmazásával. Az előbbi módszer továbbfejlesztéseként a gyulladáscsökkentő gyógyszerek analízisére
GC-MS/MS technikát alkalmazva 44 a módszer analitikai teljesítőképességét jelentősen megnövelték.
BTEX vegyületek (benzol, toluol, etil-benzol és xilol) szennyvízből és talajvízből 45,46
történő meghatározásához használható a 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 chromatographymass spectrometry, Microchem. J., 94 (2010) 36–41.
42 Sebők, A., Vasanits-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 Sebők, Á., Vasanits-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 Helenkár, A., Sebők, Á., Záray, Gy., Molnár-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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idő és a GC analízishez szükséges idő egyaránt 30 percet igényel. A deszorpcióhoz 25–150
ºC-ig emelték a hőmérsékletet 250 ºC/perces felfűtési sebességgel, és 3 percig tartották az
elért hőmérsékleten a rendszert. A kimutatási határ m- 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. Gőztéranalízis
SPME technikával 47,48 az adszorpció ideje lényegesen lerövidíthető a direkt SPME technikához képest. Szobahőmérsékleten azokra a vegyületekre alkalmazható, amelyeknek a Henry
konstansa 9,12 MPa mL mol-1 felett van, pl. 3 gyűrűs PAH-okhoz, vagy ennél még illékonyabb vegyületekhez. Az oldat és a gőztér kevertetésével, a gőztér térfogatának csökkentésével és a hőmérséklet növelésével rövidíthető az adszorpcióhoz szükséges idő. Shin és Kim49
egyszerüsített gőztéranalízist használt BTEX vegyületek, metil-tercbutil-éter és terc-butilalkohol egyidejű meghatározására. 5,0 ml mintát és 2 g NaCl-ot és fluorobenzol belső standardot helyeztek el egy 10 ml-es gőztéranalízis fiolába. A lezárt fiolát 30 percig 85 ºC-on tartották. Ezután a minta adagolása a GC-MS automata gőztéranalízis SPME injektorával történt. A tömegspektrumot 40–800 m/z tartományban regisztrálták. Sieg 50 és munkatársai
gőztéranalízis szilárd fázisú dinamikus extrakciót (HS SPDE) és GC-MS technikát használtak
a BTEX vegyületek meghatározására hóban. A konstans hőmérsékletet (50 ºC) biztosító tartóban elhelyezett szeptummal lezárt fiola 4 ml mintát tartalmazott, melyet 500 rpm fordulatszámmal mágneses keverővel kevertettek. Egy –15 ºC-ra lehűtött fecskendő tű, melynek belsejében 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
fecskendő felszívásával és kiengedésével valósult meg. Az adott analitikai feladathoz a 60
extrakciós ciklus használata volt az optimális. A deszorpció a GC-MS injektorában történt, a
deszorpciós térfogat 500 µl, a deszorpció sebessége pedig 50 µl/s volt. (A fecskendőtű előzetes kondicionálása 250 ºC-on 1 órán keresztül történt.)
Fenolok meghatározására az USEPA 604 és 625 szennyvíz szabványok poliakrilát bevonatú SPME szálat használtak. A kimutatási határok ng/ml alatt vannak és a precizitás 4–12%.
Limam, I. és munkatársainak 51 gőztéranalízissel kombinált SPME módszere lehetővé tette
vízminták és ipari szennyvizek fenol, metilfenolok, klorofenolok és bisfenol-A tartalmának
szimultán meghatározását GC-MS-sel. Az SPME extrakciót ecetsav-anhidriddel végzett közvetlen származékképzés előzte meg. Négyféle bevonatot (75 µm CAR PDMS, 65 µm PDMS
DVB, 100 µm PDMS, 85 µm Poliakrilát) próbáltak ki. A módszerfejlesztésnél optimálták az
extrakciós időt (5–60 perc) és hőmérsékletet (40–100 ºC), a származékképzési időt (5–10
perc), a minta keverési sebességét (0–500 rpm) és a hozzáadott NaCl koncentrációját (0–40%).
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) extrakciójára a kereskedelemben kapható polimer szálat használtak Hii, T. M.52 és munkatársai optimális extrakciós, deszorpciós
idő, oldószer és mintatérfogat mellett. A PAH-ok deszorpcióját ultrahangos fürdőben valósították 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,
monociklikus aromás szénhidrogének meghatározását végezték el gőztéranalízis szilárd fázisú
mikroextrakciós
módszerükkel
Sato,
E.
és
munkatársai53
gázkromatográftömegspektrometer 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
összegyűjtött esővízben és harmatvízben hat klórozott szénhidrogént és öt 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 ivóvízben gőztéranalízis szilárd fázisú mikroextrakciós elválasztás után gázkromatográfiával, elektronbefogásos detektort alkalmazva. A meghatározást 100 µm-es
polidimetilsziloxán bevonattal, 20 perces extrakciós idővel, 35 ºC-on, 25% NaCl-tartalom
mellett végezték. A kimutatási határok az 1–6 ng/L koncentrációtartományban voltak.
Klórbenzolok vízmátrixból történő meghatározásához Li, X. J.55 és munkatársai egy új
SPME bevonatot, diglicidi-loxikalix-4-aren-t fejlesztettek ki hétféle klórbenzol gőztéranalízis
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 biztosított, mint a kereskedelmi forgalomban lévő poli-dimetil-xiloxán (PDMS) és poli-dimetilxiloxán divinil-benzol (PDMS DVB) szálak.
A benzotriazolok osztályába tartozó UV-abszorberek meghatározásánál nehézséget jelent, hogy egyes vegyületek erős lipofil tulajdonsága miatt nagyon erősen kötődnek a szilárd
felületeken, még nagy metanolkoncentráció esetén is. Ezért a minimális kezelésre kell törekedni a megfelelő pontosság és precizitás elérése érdekében. Carpinteiro, I. és munkatársai 56
benzotriazolokat határoztak meg gőztéranalízis SPME technikát és GC-t alkalmazva, környezeti vízmintákban és szennyvízben. Az extrakciót poli-dimetil-sziloxán-divinilbenzol bevonatú SPME szálon, 30 perces adszorpciós idővel, 100 ºC-on, 15 g/L NaCl jelenlétében végezték.
A feltételezetten karciniogén és ösztrogén hatású ftalát-észterek, az utóbbi évek növekvő
felhasználása miatt, gyakran megtalálhatók a környezeti mintákban, bár az EU
elsőbbségianyag-listáján csak a bis(2-etilhexil)-ftalát szerepel, mely a teljes lágyítógyártás
egynegyedét képviseli. Az US Emvironmental Protection Agency (EPA) a maximális megengedhető koncentrációt 6 µg/L-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-koncentrációjú minták esetén előzetes dúsításra is szükség van. Ez a dúsítási lépés lehet folyadék-folyadék extrakció 57, 58
diklórmetánnal, vagy hexánnal, szilád fázisú extrakció 59 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 mikroextrakciót követően gázkromatográfiával,
tömegspektrometriás detektálással végezték Penalver 71 és munkatársai. A kidolgozott módszert hat ftalát-észter [dimetil-, dietil-, di-n-butil-, butilbenzil-, bisz(2-etilhexil)- és di-n-oktilftalát észterek] és bis(2-etilhexil)-adipát meghatározására alkalmazták csapvízben, ásványvízben és folyóvízben. A extrakcióhoz a SUPELCO cég 85 µm vékony poliakrilát bevonatú
SPME szálát használták. Az első felhasználást megelőzően az SPME szálat 300 ºC-on 3 órán
keresztül kondicionálták a GC injektorában. Az extrakcióhoz a 3,5 ml vízminta NaCl koncentrációját 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 használtak. Az injektor hőmérséklete 250 ºC, a detektoré pedig 280
ºC volt. Mind a folyóvízmintákban, mind a különböző ásványvizekben a dietil-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 legnagyobb, kb. 1,0 µg/L más szerzők tapasztalatával megegyezően. 72 A három ftalát koncentrációját a palackozott ásványvizekben befolyásolta a palack anyaga. Chai 73 és munkatársai multi-walled szén nanocsövekkel töltött SPE oszlopot használtak di-etil-ftalát, di-n-propil-ftalát,
di-izo-butil-ftalát és di-ciklohexil-ftalát HPLC meghatározásához különböző környezeti mintákban. 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 átmosása metanollal és vízzel történt. A oszlopt 5 ml metanollal mosták és 5 ml vízzzel kondicionálták. Ezután ismert térfogatú adalékolt desztillált vizet szívtak át a oszlopon 8 ml/perc sebességgel. 5 ml 10%-os vizes metanololdattal mosták az oszlopot a mátrixkomponensek eltávolítására. Az eluciót 5 ml acetinitrillel végezték. A HPLC meghatározáshoz 20 µl acetonos
oldatot injektáltak. A detektálás diódasoros detektorral 226 nm-en történt. A kimutatási határok 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 solidphase 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 polystyrenedivinylbenzene-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 microextractionliquid 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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24 elsőbbségi anyag egyidejű meghatározására dolgoztak ki validált módszert Huertas,
C. és munkatársai felszíni vízből és tengervízből. A dúsításhoz keverőbabás extrakciót alkalmaztak PDMS szorbenssel. Mivel a PDMS szorpciós tulajdonságait befolyásolja az ionerősség, különböző NaCl koncentrációjú oldatokat használtak a módszer kidolgozásánál. A
poláris elsőbbségi anyagoknak (atrazin és simazin) nőtt az extrakciós hatásfoka az ionerősség
növekedésével, míg az apoláris jellegű anyagoknak (PAH-ok, 4-para-nonil-fenol, para-tertoktil-fenol) csökkent. Végül az extrakciót 100 g/L NaCl koncentráció mellett 21 ºC-on, 800
rpm fordulatszámmal, 12 h extrakciós idővel végezték. Mindegyik keverőbaba bekerült egy
üres termikus deszorpciós csőbe, amely végül az automata mintaváltó segítségével átkerült a
termikus deszorpciós modulba. A termodeszorpciós rendszer 60 ºC/min sebességgel felfűtött
40- ºC-ról 280 ºC-ra. Azon a hőmérsékleten 7 percig volt a szorbens. A deszorbeálódott komponenseket adszorbeálta egy Tenax vagy kvarcgyapot töltet egy CIS 4PTV injektorban 30 ºCon. Végül az injektort 12 ºC/s felfűtési sebességgel felfűtötték 30-ról 300 ºC-ra, a GC oszlopra
való injektáláshoz. A vivőgáz He volt és az elválasztást 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.
74

13.2.3. Felszíni vizek üledékének vizsgálata
Fémek meghatározása felszíni vizek üledékében
Felszíni vizek üledékéből a nehézfémek 75 (Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Mn) meghatározásához az érvényes Magyar Szabvány szerint törzsoldatot készítenek a szárított üledékminta roncsolásával. Visszafolyós hűtővel ellátott lombikban 5 g szárított mintát 20 ml tömény salétromsavval 15 percig forralnak, hozzácsepegtetnek 10 ml tömény hidrogén-peroxidot és további 15 percig forralják. Lehűtés, szűrés, mosás után 250 mL térfogatú törzsoldatot készítenek, amely műanyag palackban tárolható maximum 2 hétig. ∗ A szilárd maradékot 105 ºC-on
szárítják. Az így kapott anyagnak meghatározzák az izzítási veszteségét is 650 ºC-on 1,5 órán
keresztül végzett izzítást követő tömegmérés alapján.
A fémek meghatározása az előbb említett törzsoldatból történik. A Cd, Pb, Cu, Cr, Zn,
Fe és Mn meghatározását a szabvány szerint láng-atomabszorpciós módszerrel végzik, a hígított törzsoldatot C 2 H 2 -levegő lángba porlasztva, a szokásos rezonáns színképvonalakon
(228,8 nm, 283,3 nm, 324,7 nm, 357,9 nm, 213,9 nm, 248,3 nm, 279,5 nm) mérik az abszorpciót. A módszernél külső kalibrációt alkalmaznak, amelyhez a különböző koncentrációjú kalibráló oldatokat a meghatározandó standard oldatából hígítással állítják elő. A higanyt hideggőzös eljárással határozzák meg. A meghatározás lényege, hogy a higanyionokat ón(II)klorid oldattal fémhigannyá redukálják, azt levegőárammal kiűzik, és az AAS készülék abszorpciós cellájába vezetik. A Hg fényelnyelését 253,7 nm-en mérik.
Szerves vegyületek meghatározása felszíni vizek üledékében
A felszíni vizek üledékében a különböző szerves vegyületek meghatározása a jelenleg érvényben lévő Magyar Szabványok szerint gázkromatogáfiásan vagy néhány esetben vékonyréteg-kromatográfiásan történik. Ezt megelőzően az előbbiek szerint a szobahőmérsékleten,
vagy 105 ºC-on, szárított, porított üledékmintából először kivonják a meghatározandó vegyü74 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.
∗ Az üledékminta roncsolása mikrohullámmal támogatott feltáró berendezésben is végezhető.
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letet valamilyen szerves extraháló szerrel. Az extraktumot először koncentrálják vákuumdesztillációval, és ezután általában két lépésben tisztítják. Először rázótölcsérben valamilyen megoszlató folyadékkal extrahálják a szennyezőket a szerves fázisból, majd oszlopkromatográfiásan is tisztítják. Ezt követi végül a gázkromatográfiás mérés származékképzéssel vagy anélkül, esetleg néhány esetben a vékonyréteg-kromatográfiás meghatározás.
A 13.2. táblázat néhány gyomirtószer meghatározásánál alkalmazott kivonószer összetételét és a meghatározás módját szemlélteti.
Gyomirtószer,
növényvédőszer

Extrahálószer

Dietil-éter-etanol keveréke,
savas közeg
Triazin
Metanol
Tiokarbamát típusú gyomirtó i-propanol-hexán elegy
Karbamid típusú gyomirtó
Diklórmetán
Poláris szerves oldószer,
Klórfenoxi-ecetsav herbicidek
savas közegben
2,4-diklór-fenox-propionsav

A mérés módja

Magyar szabvány

Metilezést követően GC

MSz 12739/3–84

GC
GC
Vékonyréteg kromatográfia
Nitro származék-képzés
után GC

MSz 127396/10–80
MSz 12739/19–82
MSz 12739/14–81
MSz 12739/13–80

13.2. táblázat: Gyomirtószerek, növényvédőszerek meghatározására alkalmazható szabványok, valamint az ajánlott extrahálószerek és méréstechnikák

Dikvát és parakvát herbicidek meghatározására az MSZ12739//11–81 81 szabvány szerint a minta kénsavas feltárását követően a szabaddá vált dikvát-, illetve parakvát-kationt az
oldatból ioncserélő gyantával megkötik, majd onnan ammónium-klorid oldattal eluálják. Az
eluátum egy részét nátrium-ditionit oldattal redukálják, és a keletkező szabad gyökök fényelnyelését spektrofotometriásan mérik.
Szediment pórusaiban lévő víz oldott poliklórozott bifeniltartamának meghatározása a
hagyományos módszerekkel nagyon bonyolult. Szilárd fázisú mikroextrakcióval viszont
Hawthorne, S. B. és munkatársai 82 az analízist egy milliliter vízmintából elvégezték. A pórusvizet centrifugálással nyerték ki a nedves szedimentből, miután flokulálással eltávolították a
kolloidokat. Öt kipróbált SPME bevonat közül választották ki a legmegfelelőbb PDMS szálat
a legjobb jel/zaj arány alapján, 30 perces extrakciós időtartam alkalmazása mellett.

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.
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14. TALAJMINŐSÍTÉS
A talajok szerkezetükre és kémiai összetételükre nézve rendkívül heterogének. A talaj ásványi
és szerves eredetű szilárd anyagból, mikroorganizmusokból áll, amelyek a növényi maradványokból humin anyagokat állítanak elő. A talajban található pórusok atmoszférához kapcsolódó üregrendszert képeznek. A kis pórusok vízzel, a nagy pórusok levegővel és vízzel teltek.
A humin anyagok a Ca2+, Mg2+, PO 4 3- és a különböző nehézfémionokra nagy szorpciós kapacitásúak. A talajbeli átalakulásokban és transzportfolyamatokban rendkívül fontos szerepet
játszanak a biológiai (különösen a mikrobiológiai) folyamatok, amire a talajanalitikában mindig figyelemmel kell lennünk.
A talaj vizsgálata kapcsolódhat építési és mérnöki tevékenységhez, környezetökológiai és
környezetvédelmi célokhoz, valamint mezőgazdasági, ipari és bányászati tevékenységhez.
A talajvizsgálatok célja lehet a talajtípus meghatározása, a talajokban lejátszódó anyagforgalom feltárása, a talaj vízgazdálkodásának megismerése, talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodás, a talaj változékonyságának (variabilitásának) megítélése, és annak eldöntése, hogy alkalmas-e a talaj a tervezett felhasználásra. Ezen kívül cél lehet az általános
szennyezettség mértékének vagy egy pontszerű légszennyezőforrás hatásának megállapítása,
korábbi kémiai szennyezés vagy hulladéklerakók hatásának a vizsgálata. A talajoldatok vizsgálatának célja mérni a tápanyagok és szennyezők áramlását a talajvíz és felszíni vizek felé;
megállapítani a növények számára hozzáférhető tápelem- és szennyezőelem-készletet; hitelesíteni a környezeti szennyezők viselkedését leíró modelleket.
A talajvizsgálat céljától függően a vizsgálat módja alapvetően különbözik. Például a mérnökgeológiai vizsgálatok a talaj szerkezetének, nyomószilárdságának, teherbírásának, víztartó-képességének, vezetőképességének, talajvízszintjének, talajvízáramlásának, talajvízösszetételének és az agresszív oldott komponensek meghatározására irányulnak. A mezőgazdasági talaj- és talajvízvizsgálatok során a talajszerkezet, a víztartó képesség, az adszorpciós 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 elemvizsgálat a mezőgazdasági talajvizsgálatok során elsősorban a 0–30 cm-es rétegben szükséges. A
vizsgálati eredmények felhasználásával megvalósítható a környezetkímélő tápanyaggazdálkodás, mely ügyel arra, hogy a trágyákat és a termésnövelő anyagokat optimális időben
és mennyiségben juttassák ki. Így a növények a tápanyagokat a legjobban tudják hasznosítani,
miközben elkerülhető a tápanyagveszteség és a környezeti elemek terhelése.
A talaj szervesanyag- és nehézfémszennyezése növekvő mértékű az ipari országokban. A
talajoldat nehézfém-koncentrációjának még a talajénál is nagyobb jelentősége van, mert a
felvétel onnan közvetlenebbül történik. Az oldott elemek felvételét és annak hatását befolyásolja az oldott elem kémiai formája, az újrafeltöltés sebessége a szilárd fázisból a vizes fázisba, a lehetséges szinergikus és antagonisztikus hatások, a pH, komplexképző és redoxipotenciál-változások és a talaj összetétele. A talajoldatok elemkoncentrációit a szorpciós folyamatok határozzák meg, amelyek adszorpciós-deszorpciós kísérletekkel jellemezhetők, de a kémiai elem minőségének is nagy szerepe van. A króm és vas koncentrációit a csapadékképzési
www.tankonyvtar.hu
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reakciók is szabályozzák, a kadmium gyengén szennyezett homokos talajból 5,5 pH alatt jelentős mennyiségben kioldható, a talajoldat réztartalmáról pedig megállapították, hogy gyakran van korrelációban az oldottszerves-széntartalom (Dissolved Organic Carbon) értékekkel.
A szennyezett talaj közvetlenül és közvetve veszélyezteti az élő környezetet. 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.) KöMEüM-FVM-KHVM együttes rendeletben szereplő adatok. Ha a szántóföldi kultúráknál a művelt rétegből vett minta toxikuselem-koncentrációja meghaladja az F14.1. táblázatban megadott szennyezettségi határértékeket, akkor az adott terület szennyezettnek tekinthető. Ha a
mért értékek megközelítik a közölt határértékeket, akkor célszerű ellenőrizni a termesztett
növények toxikus elemtartalmát.
14.1. Mintavétel talajból
A környezetvédelmi talajvizsgálatokhoz szükséges mintavételre az MSZ 21470–1 1 szabvány az irányadó. A tervezés magában foglalja a cél megjelölését, a minták számának és
tömegének meghatározását, valamint a módszerválasztást. A mezőgazdasági mintavétel
célja általában az adott területre jellemző átlagminta vétele. Szántóföldi kultúrák, rét-legelő
kultúrák esetén egy átlagminta max. 5 hektárnyi területet jellemezhet. Az átlagmintát talajtanilag egységes területről, azonos szintről szabad venni. Tilos mintát venni a tábla szélén 20
m-es sávban, a forgókban, szalmakazlak helyén, műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya
depók helyén, állatok delelő helyén. Húsz-harminc azonos tömegű részmintát vesznek, általában átló mentén vagy cikcakk vonalban, polietilén zacskóba, melyek egyesítésével, homogenizálásával keletkezik a laboratóriumba szállítandó 1–1,5 kg tömegű átlagminta. A mintavétel
ideális időpontja a termés betakarítása után, trágyázás előtt van.
A mintavétel tervezésénél figyelembe kell venni a talajprofil függőleges szerkezetét, a talajösszetétel változását, a helyi éghajlati és domborzati viszonyokat, az elemzésre kerülő
komponenseket, a szennyezettség jellegét (általános, homogén, heterogén, helyi stb.). A mintaszám 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 eszközöket, megtisztítják az edényeket és a műszereket. A mintavételnél megválasztják a mintavételi
helyeket, mintavételi időt, furatmélységet vagy vizsgálati árkot. Végül a minta tárolása megfelelő helyen és hőmérsékleten történik.
A talajmintavétel módszerei a vizsgált terület jellegétől és a vizsgálat céljaitól függően eltérőek. A környezetvédelmi és mérnökgeológiai vizsgálatok gyakran összekapcsolva történnek, és elsősorban fúrásos mintavételt alkalmaznak. A fúrásos mintavétel szolgálhat zavart,
vagyis egy adott rétegszelvényre kevert minták vagy részben zavart minták vételére. A részben zavart minták, amelyek megőrzik a talaj eredeti rétegződését, szerkezetét, alkalmasabbak
a környezetvédelmi vizsgálatokhoz. Alapvető követelmény a reprezentatív és megbízható
mintavétel; hogy a minta és a vizsgálandó anyag azonos legyen (közelítés); a statisztikai és
kemometriás kritériumok teljesüljenek; a mintavétel véletlenszerűen, nagy mintaszámmal
történjen. A minták precíz jelölésével elkerülhető a keveredésük.
1 MSz 21470/1 Környezetvédelmi talajvizsgálat. Mintavétel.
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14.1.1. Talajmintavételhez felhasználható anyagok, eszközök
A talajmintavételi eszköz megválasztása függ a talaj típusától, a mintavételi mélységtől és a
szükséges mintatömegtől. A mintavételi eszközök anyagát és ezek kezelését azok alkalmazása szabja meg, például a fémek közül megfelelő a titán, alumínium és rozsdamentes acél. A
mintavevő eszköz azon részei, amelyek közvetlen kontaktusban vannak a mintával, inert
anyagból, pl. rozsdamentes acélból vagy nagy sűrűségű polietilénből készülnek. Ez különösen
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 talajszelvényből, melynek kijelölését és feltárását az
MSz 13982 szerint kell végezni. A talajszelvény genetikai szintjeiből, rétegeiből 1–1,5 kg
tömegű mintákat kell gyűjteni. Egy profilakna feltárásához ásó és lapát használható. A környezetvédelmi vizsgálatokhoz gyakran kézi fúróval, nagyobb mélységekig gépi fúróval veszik
a mintát, amikor is zavart vagy részben zavart minták keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy adott
rétegszelvényre kevert a minta. Sokféle alakú és méretű fúrófej létezik. A 14.1. ábrán vegyes
talajokra 5,0 méterig használható kézi fúrókészlet látható. A készletben minden jellemző
talajtípusra van alkalmas fúrófej. Az egybeépített fúrókkal 1,0 méter mélység, 4–20 cm átmérő érhető el. A hosszabbítható fúró hajtókarból, hosszabbító rúdból és fúrófejből áll. Bajonett vagy kúpos menetcsatlakozás kapcsolja össze a fúrófejet a hajtókarral. A megfelelő
mintavételi mélység 0,5 vagy 1,0 méteres hosszabbító rudak beiktatásával érhető el. A furatátmérő 4–20 cm, az elérhető mélység kb. 10 méter. A talajmintavételhez használt fúrókkal
részletesen foglalkozik e tankönyvsorozat Környezeti mintavétel3 című kötete.

14.2. ábra:Vésőfúró és dugattyús mintavevő
(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 látható vésőfúró és a dugattyús mintavevő bolygatatlan minták vételére alkalmas. A vésőfúró jól alkalmazható többé-kevésbé puha összetapadó talajokhoz, pl. agyaghoz, tőzeghez. Változó átmérőjű vésőfúró-sorozat alkalmazásával különböző mélységekből
vehetők minták, a mélyebbről származó minta vételére a kisebb átmérőjű vésőfúró szolgál. A
dugattyús mintavevő, mely teljes hengerből álló fúrófejet tartalmaz (14.3. ábra), jól alkalmazható kevésbé összetapadó talajrétegek (pl. homok) talajvízszint alóli mintavételéhez és
homokos üledékekhez. A dugattyús mintavevővel 50–200 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 használatos a 14.4. ábrán bemutatott eszköz, mellyel a mintavétel 40 mm átmérőjű, ledugózott nemesacél csövekbe történik. A mintát tartalmazó cső szabad térrészét a lehető leghamarabb
ledugózzák rozsadamentesacél-betéttel.

14.4. ábra: Mintavételi eszköz illékony komponensek vizsgálatára
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

Nyomelemzéshez a belsejében műanyag csövet tartalmazó magvevő a megfelelő (14.5.
ábra). A keletkező minta könnyen kiemelhető, szemrevételezhető. A magminta átmérője 5
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 látható talajmintagyűrűk készülnek lazább és kötöttebb talajok mintázására
is. A gyűrűt zárt tartóba helyezik. Ezután az eszközt benyomják vagy ütögetéssel bejuttatják
az előzetesen elkészített furatba, vagy felszíni mintavétel esetén a talaj felszínébe. A gyűrűk
nemesacél megmunkálása extrém pontos. A 100 mL térfogatú gyűrűk átmérője 53, illetve 60
mm, a 250 mL térfogatú gyűrűké 84 mm.

14.6. ábra: Mintavétel talajmintagyűrűkbe, ún. „patronokba” (soil sample ring)
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

Negyven centiméter hosszú, bolygatalan minta vételére használatos a hosszában felhasított henger mintavevő (split-tube sampler, 14.7. ábra), mely gyors, felszínközeli magmintavételezést tesz lehetővé. Az eszköz kalapáccsal beühető a talajba.

14.7. ábra: Hosszában felhasított henger mintavevő (split-tube sampler)
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia).

A kézifúrók használatán túl lehetőség van ütvefúró mintavevő szondák segítségével történő mintavételre. A mintavevő szondák talajba juttatása motoros beütőkalapáccsal történik.
Változó átmérőjű mintavevő szondák segítségével lépcsőzetes mintavételt végeznek a
14.8. ábrán látható módon.

14.8. ábra: Lépcsőzetes mintavétel változó átmérőjű mintavevő szondák segítségével
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)
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Ütvefúró berendezés alkalmazásával szintén van lehetőség átlátszó műanyag csőbe, vagy
fóliába történő bolygatatlan magmintavételre. Hengeres talajoszlop mintavevővel 100 cm×9
cm-es bolygatatlan mintákat vehetünk (14.9. ábra).

14.9. ábra: Hengeres talajoszlop mintavevő 100 cm×9 cm bolygatatlan mintákhoz
(ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia)

A mintatartó edények műanyagból vagy üvegből készülnek. A tárolóedények légmentesen zárhatónak, csavaros tetejűek, PTFE zárófelületűek, sötét színűek, széles szájúak. A polietilén zacskókat teljesen meg kell tölteni a mintával, hogy minimális legyen a maradék levegő
térfogata. További szükséges eszközök még a műanyag kalapács, spatula, csipeszek, műanyag
kanál és kés, desztillált víz fecskendőben, vatta, térképek, hőmérő, fényképezőgép, szállítható
hűtőszekrény, pH-mérő, mérleg (2–3 kg).
14.1.2. A mintavétel helyének kiválasztása
A mintavételi helyek kijelölésénél nagyon fontos, hogy azok reprezentálják a területet. A mintát a mintázandó talajréteg legjellemzőbb részéből kell venni. Környezetvédelmi talajvizsgálatoknál 1 km2-es parcellákon vesznek egy-egy átlagmintát. A talaj felső rétegének vizsgálatakor a felső 20–25 cm-es réteget mintázzák. A talajtípust a természetes talajrétegek alapján
lehet megállapítani, amelyhez 0,5–2 m mély munkagödröt kell készíteni.
Nagy kiterjedésű terület általános talajszennyezettségének felmérésére a parcella átlóján végighaladva egyenletes elosztásban legalább 40 db, 50–100 g tömegű részmintát vesznek, kb. 35 méterenként egy ásónyomnyi mélységben. A páratlan, illetve páros sorszámmal
jelölt mintákat külön polietilén vagy polipropilén zsákba gyűjtik, összekeverésükkel két átlagminta 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 1,5–1,65 m mélységből, lehetőleg a talajvíz
szintjéig. A minták tömege min. 500 g.
Szennyezett területek feltérképezésére úgy kell megválasztani a mintavételi helyeket,
hogy azok elrendezése a lehető legalkalmasabb legyen a nagy szennyező koncentrációjú kis
térségek felismerésére. Előfordulhat, hogy egy szalag alakban elnyúló, kis kiterjedésű szenynyezett terület elkerüli a figyelmünket, ha hagyományos négyzetrács csúcsain elhelyezkedő
mintavételi pontokat alkalmazunk. Erre a célra sokkal alkalmasabb a „heringcsont” elrendezés, amikor a mintavételi pontok egymáshoz illeszkedő rombuszok csúcsain vannak.
Pontszerű légszennyezőforrás talajszennyező hatásának vizsgálatánál a talaj felső rétegéből veszik a mintákat, mert sok szennyező mobilitása nagyon kicsi, és a talaj felületén rakódik le (pl. ólom, dioxin). Ez esetben, az uralkodó szélirányban meg kell növelni a mintaszámot. A szennyezőforrást középpontnak véve, a mintavételt 0,2, 0,5 és 1 km sugarú koncentrikus körök kerületén végzik, a fő- és mellékégtájaknak megfelelő irányban. A mintavételi helyeket az így keletkező metszéspontokban választják. Az uralkodó szélirányban 2,0, 3,0,
4,0 és 5,0 km sugarú, legalább 120°-os köríveken, a fő- és mellékégtájaknak megfelelő irányban, és ezek felezőpontjában is kell megjelölni mintavételi helyeket. A talajt minden egyes
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-es talajrétegből részmintákat, melyek egyesítésével min. 1,5 kg tömegű átlagmintát kapnak. A vizsgálatot olyan távolságig kell végezni, amelyen túl a szennyezésre jellemző paraméterek nem csökkennek. A
talajban lévő pontszerű szennyezőforrások vizsgálatához a szennyezőforrást középpontnak
véve, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 stb. méter sugarú köröket rajzolnak, és a fő- és mellékégtájaknak megfelelően képzett metszéspontokban veszik a mintákat, a talajvízig terjedő talajrétegből fúróberendezéssel.
14.1.3. A talajmintavételi jelentés
A talajmintavételi jelentés tartalmazza a mintavevő személy nevét, a mintavétel időpontját, a
mintavételi térség jellemzőit, a talajtípust, az időjárást, a minta tömegét, homogenitását, a
mintaszámot, a mintavételi eszközöket, a mintavételi mélységet, a talaj rétegszint felső, alsó
határát, a minta színét, szagát, szállítását (edény anyaga, hőmérséklet, szállítás időtartama),
tárolását (időtartama, helye, hőmérséklet).
14.1.4. A minta tárolása
A talajminták terepi begyűjtését követően a minták legtöbb jellemzőjét laboratóriumban határozzák meg, a laborba érkezéskor vagy későbbi időpontban. A tárolási körülményeket (fény,
hőmérséklet, nedvesség, hozzáférhetőség, tárolási idő, tárolóedény típusa, tárolt minta menynyisége) körültekintően kell megválasztani és dokumentálni. 4 A tárolás során a mintában változást 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 például az olyan vegyületek tárolásakor, melyek mennyiségére a fény hatással van, barna üvegből készült edény vagy teljes sötétségben tartás javasolható. A hőmérséklet megválasztása a
biológiai aktivitás csökkentéséhez fontos. Néhány esetben a szobahőmérséklet megfelelő, de
gyakran hűtés (4 °C) vagy fagyasztás (–18 °C) szükséges. A nedvesség biológiai aktivitást
vagy kémiai reakciókat idéz elő, ezért a nedvesség ellenőrzése fontos. Légmentesen záródó
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
meghatározásához szükséges mennyiség. A megengedett leghosszabb tárolási idő jelentősen
nő a tárolási hőmérséklet csökkentésével, és jelentősen hosszabb az idő a szárított mintákra,
mint a nedves mintákra. A mintavételt követően a mintát 4 ºC-on, hűtve kell tárolni a
mintaelőkészítés elvégzéséig, de legkésőbb 14 napig. A minta átmeneti tárolását követően
meg kell határozni a minta nedvességtartalmát, 105 ºC-on súlyállandóságig végzett szárítás
utáni tömegmérés alapján.
14.1.5. A talajminta további feldolgozása 5
Homogén, légszáraz minta előállítása
Homogén, légszáraz minta előállításához a kis vagy közepes nedvességtartalmú homogenizált
átlagmintából 500 g tömegű részmintát vesznek, amelyet 1–1,5 cm vastagságú rétegben kiterítve szárítanak szobahőmérsékleten vagy 30 °C-on. Ezt követően megmérik a minta légszáraz tömegét, elkülönítik a szennyező anyagot nem tartalmazó idegen anyagokat (kavics, gyö4 MSZ ISO 18512:2009 Talajminőség. Útmutató a talajminták hosszú és rövid idejű tárolásához.
5 MSZ 21470–2:1981 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajminta előkészítése, nedvességtartalom, elektromos vezetés és
pH meghatározása.
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kerek, kövek), és meghatározzák annak tömegét és részarányát. Fa- vagy műanyag eszközzel
porítják a mintát, 2 mm-es lyukbőségű szitán (14.10. ábra) szitálják, a durvább részeket tovább őrlik, végül homogenizálják. Meghatározzák a légszáraz minta nedvességtartalmát 105
°C-on. A légszáraz talajminta polietilén zacskóban szobahőmérsékleten tárolható. A nagy
nedvességtartalmú, iszapszerű minták előkészítése során, a tömegmérést és nedvességtartalom
meghatározását követően, a homogén mintát nedves állapotban mérik be a kivonat készítéséhez. Ha a minta mechanikus szennyezést tartalmaz, megszárítják, eltávolítják a szennyezéseket, és meghatározzák a szennyezők tömegét.

14.10. ábra: Szitasorozat (ITENVIRO, Budapest; EAE, Giesbeek, Hollandia).

Kivonatkészítés
Az antropogén szennyezések a talajminta felületi rétegében találhatók, ezért azok kémiai analíziséhez nem törekszenek a szilikátos és agyagásványok oldatba vitelére, a talaj teljes feloldására. Az összes fémszennyező meghatározásához általában tömény salétromsav és hidrogén-peroxid elegyével vagy királyvízzel végzett savas roncsolást alkalmaznak. Melaku, S. 6
sósavat, hidrogén-fluoridot és salétromsavat különböző arányban tartalmazó feltáró elegyek
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 készített királyvíz bizonyult a leghatékonyabb mikrohullámú extrakciós reagensnek az adott feladatra. Az MSZ 21470–50 szabvány 7 az összes toxikus elem, nehézfém és króm(VI) meghatározására kétféle savas extrakciós eljárást alkalmaz. Az egyik módszernél 1–2 g elporított, homogenizált légszáraz vagy arányosan több iszapszerű mintát teflon-, vagy kvarcbetétes bombában 5 mL tömény salétromsavval és 2 mL tömény hidrogén-peroxiddal kezelnek 105 ºC-on
3 órán keresztül. Lehűlés, szűrés és az oldhatatlan rész 1 mol/L-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 megállapítani. A másik eljárás a légszáraz mintát királyvízzel extrahálja az ISO 11466 szabvány alkalmazásaként. 8 Három gramm mintához 21 mL sósavat, 7 mL salétromsavat adagolnak vissza6 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) meghatározása.
8 ISO 11466:1995 Soil quality – Extraction of trace elements soluble in aqua regia.
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folyós hűtővel és abszorpciós edénnyel ellátott gömblombikba. Tizenhat óra állási időt követően további salétromsavat adagolnak a szerves széntartalomtól függő mennyiségben. Ezután
az elegyet melegítik, 2 órát forralják. Lehűlés után egyesítik az abszorpciós edényből származó oldattal és további 10 mL salétromsavval. Leülepedés után dekantálják, majd a szűrletből
100 mL-es mérőlombikban törzsoldatot készítenek. Az MSZ 21470–50 szabvány szerint a
királyvizes extrakció mikrohullámmal támogatott extrakciós berendezéssel is végezhető. Ebben 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 lehűlt oldatból 25 ml térfogatú törzsoldat készül. A csapadékvízzel kioldható fémszennyezők
meghatározásához desztillált vizes kivonat készül. Öt gramm légszáraz talajmintát vagy arányosan több nedves mintát 50 mL desztillált vízzel műanyag rázópalackban 1 percig erélyesen ráznak, majd 24 óra állás után rázógépen rázatják 2 órán keresztül, és végül szűréssel készül el a talajkivonat. A növények számára hozzáférhető elemkoncentrációk jellemzésére a
talajkivonatot komplexképzőket tartalmazó pufferoldattal (pl. 0,02 M EDTE, 0,5 M ammónium-acetát, 0,5 M ecetsav) készítik úgy, hogy öt gramm légszáraz talajmintát vagy arányosan
több nedves mintát 50 mL kivonó oldattal rázatnak egy órát, és végül szűrik. Bertalan É.9 és
munkatársai többféle kivonószert alkalmaztak talajminták és üledékek vizsgálatához.
14.2. Talajminőség mérése
A talajminőség mérésénél alapvizsgálatnak számít a nedvességtartalom, pH, a humusztartalom, vízoldható összes só, kalcium-, nitrit-, nitrát- és ammóniumion, foszfor- és káliumtartalom meghatározása (szűkített talajvizsgálat a mezőgazdaságban). A bővített talajvizsgálatnál ehhez hozzáadódik még a nátrium, magnézium, mangán, szulfát, cink és réz meghatározása, míg a teljes körű talajvizsgálat esetén még további hat toxikus elem: a kadmium-, nikkel-, 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 nedvességtartalmának 10 meghatározásához a mérést, a mintavételt követő
legrövidebb időn belül el kell végezni. A meghatározást nem előzi meg mintaelőkészítés. Tíz
gramm pontosan ismert tömegű talajmintát 110 ºC-on 20–25 órán keresztül szárítanak. A tömegcsökkenés alapján a nedvességtartalmat a száraz talaj tömegére vonatkoztatva adják meg.
A légszáraz talajminta nedvességtartalmának meghatározása az aktuális nedvességtartalom meghatározással azonos módon történik, előkészített légszáraz mintából.
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 összerázott szuszpenzióba merülő kombinált üvegelektróddal megmérik a pH-t. Hasonló módon
végzik a kalcium-kloridos és a kálium-kloridos szuszpenzióban mérhető pH meghatározását,
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 21470/2–81 Környezetvédelmi talajvizsgálatok Talajminta előkészítése, nedvességtartalom, elektromos vezetés és
pH meghatározása.
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csak 0,01 mól/L-es CaCl 2 , illetve 1 mól/L KCl oldattal összerázva. A CaCl 2 , illetve KCl oldattal készült szuszpenzióban mért pH eltér a desztillált vízzel mért értéktől –0,5, illetve +0,5
pH-egységgel. A 14.11. ábrán terepi analízishez használható pH-mérő látható a szükséges
tartozékokkal. A multiméterrel kombinált különleges (Ion Sensitive Field Effect Transistor)
elektróda rendkívül pontos pH-mérést tesz lehetővé a 0–14 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 állapotáról. A 14.12. ábrán talaj oxigéntartalom-mérő rendszer látható. A talajgáz mérőhelyhez
„kiszúróbot”-szerű szonda beütésével jutnak, sokkal gyorsabban, mintha fúrási pontot létesítenének. A mérőszondát kézi erővel szúrják a talajba, majd az elért mélységben kissé visszahúzzák, hogy szonda a talajgázhoz jusson. A talajgázt átnyomják egy érzékelőn, amely az
oxigéntartalmat méri. Hasonló módon laboratóriumi vizsgálatra is vehető talajgázminta, vagy
in situ mérhető a talaj oxigéndiffúziós képessége.

14.12. ábra: Talaj oxigéntartalom-mérő rendszer
(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), SO 4 2-- (50–500 mg/L) és a HCO 3 --ionok koncentrációja a legnagyobb,
aminek köszönhetően kevésbé érzékeny klasszikus analitikai kémiai módszerekkel is meghatározhatók. Például a Ca és a Mg meghatározása a hígított talajkivonatból történhet komplexometriás titrálással EDTA mérőoldattal, murexid (csak Ca mérése), illetve Eriokrómfekete-T
(Ca és Mg összege) indikátor mellett. Az oldatok pH-jának beállítása lúgos nátrium-tetraborát, illetve ammónium-kloridos ammónia-oldattal történik. A Ca és Mg meghatározása elvégezhető láng-AAS vagy ICP-AES berendezéssel, acetilén-levegő lángot használva, mint
ahogy azt a vizek mérésénél már említettük. A Na meghatározásához a lángfotometriás technika megfelelő.
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Az anionok meghatározhatók a titrimetriás módszereken kívül ionkromatográfiával vagy
spektrofotometriával. Klorid mérésére használható a már szintén említett argentometriás titrálás. A talajkivonatot AgNO 3 mérőoldattal titrálják kálium-kromát indikátor jelenlétében vagy
potenciometriás végpontjelzéssel, Cl--érzékeny membránelektródot használva.
14.2.4.1. Elemanalitikai módszerek
A talajminták elemanalitikai vizsgálatára alkalmas módszereket két fő csoportra oszthatjuk.
Ide tartoznak az oldatos elemzési módszerek a különböző talajkivonatok mérésére, míg a szilárdmintás 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 tömegspektrometria, atomfluoreszcens spektrometria, totál reflexiós röntgenfluoreszcens spektrometria. Ezen módszereknél az alkalmazott eljárás kimutatási határa összhangban kell, hogy
legyen a meghatározandó kémiai elem mintabeli koncentrációjával. Nagyobb kimutatási határral jellemezhető elemanalitikai módszerek is használhatók, nagyobb elemkoncentrációk
esetén, vagy ha az elemanalitikai módszert megfelelő dúsítási lépés előzi meg. Ezen kívül a
hidridképző elemek és higany meghatározása esetén nagyságrendekkel kisebb kimutatási határok érhetők el, ha hidridképző technikát vagy hideggőzös higanymeghatározást alkalmaznak.
Néhány példa a láng-atomabszorpciós spektrometria (F-AAS) alkalmazására: Sabudak,
T. és munkatársai törökországi talajok és napraforgó növények réz-, mangán-, vas- és cinktartalmát határozták meg ezzel a módszerrel. Amberlite XAD-4 kopolimer gyantán, hatos pHn történt a nyomelemek dúsítása talajok és üledékek nyomnyi átmeneti- és más nehézfémkoncentrációjának 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 HNO 3 -val közvetlenül a gyantáról eluálták a mérendő alkotókat a láng-AAS berendezésbe. Nikkel és mangán nyomszennyezők dúsítását és meghatározását valósították meg
Khani, R. 3 és munkatársai, akik ionos folyadék (IL) alapú folyadék-folyadék mikroextrakciót
és ezt követően láng-AAS technikát alkalmaztak. A dúsítás után a leülepedett IL fázist 100 μl
etanolban oldották, és az acetilén-levegő lángba porlasztották annak 50 μl-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
mikrohullámmal támogatott feltárást követően láng-atomabszorpcióval kb. 95%-os visszanyeréssel, 10%-nál kisebb RSD-vel.
1

Grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriát használtak szennyvízzel öntözött talajok nyomnyi ólomkoncentrációjának meghatározásához Shawket, A. 5 és munkatársai. Munkájuk során NH 4 H 2 PO 4 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, CleanSoil 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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hőmérsékletet alkalmaztak. Zhu, X. S. 6 nyomnyi vanádium meghatározásához használt grafitkemencés atomabszorpciót. A kimutatási határ 0,7 ng/mL-nek adódott. Ji, H. B. 7 és munkatársai báriumnyomokat határoztak meg grafitkemencés AAS-val és Zeemanháttérkorrekcióval. A grafitcsövet bevonták wolframmal, így a wolfram-karbid képződése
visszaszorította a bárium-karbid képződést, növelve az érzékenységet és a precizitást.
Atomfluoreszcens spektrometria: Ke, Y. P. 8 és munkatársai kukorica termőtalajában és
kukoricában határozta meg a kadmium és cink koncentrációját atomfluoreszcens
spektrometriával, illetve láng-atomabszorpcióval mikrohullámmal támogatott feltárást követően. Atomfluoreszcens spektrometriával, hideggőzös technikával határozták meg a higany
specieszek koncentrációját Huang, Z. Y. 9 és munkatársai talajban és vízben. A szervetlen higanyt a vízben a minta közvetlen injektálásával határozták meg, amíg a teljes higanytartalmat
KBrO 3 és KBr reagenssel való oxidálás után mérték. A talajminták összeshigany-tartalmának
meghatározásához mikrohullámmal támogatott feltáró berendezésben tárták fel a mintákat. A
különböző higanyspecieszek meghatározásához szekvenciális folyadékextrakciót alkalmaztak.
A kimutatási határ 0,8 ng/L volt a vízre és 72,3 ng/kg talajra. Xiong, W. és munkatársai10
hidridgenerálásos atomfluoreszcens spektrometriával, KBH 4 oldatot alkalmazva, határozták
meg talajok nyomnyi higanykoncentrációját. A mintát 1:1 arányban vízzel hígított királyvízzel 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 interferenciát okozó elemektől. Cao, X. D. 12 és munkatársai a ritkaföldfém nyomelemek koncentrációjának meghatározását végezték ICP-MS készülékkel. A minta oldása HCl+HNO 3 +HF
saveleggyel történt mikrohullámmal támogatott feltáró berendezésben. Szintén ICP-MS technikát alkalmaztak Juvonen, M. R. 13 és munkatársai szulfidos ércek arany-, platina-, palládium- és réniumtartalmának meghatározására. Óvári M. 14 és munkatársai a Csepel-szigetről
származó talajminták berillium-, nikkel- és vanádiumkoncentrációját határozták meg, királyvizes mikrohullámú extrakciót követő ICP-MS analízissel. Következő cikkükben 15 szekvenciális kioldási technikával vizsgáltak ugyanezen térségből származó öt talajmintát. Agyagásvá6 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 recoveries 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, Hungary, 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 munkatársai gránitminták vizsgálatára.
Az atomspektroszkópiai módszerek gyorsasága ellenére még mindig alkalmazzák az időigényesebb spektrofotometriás meghatározásokat is fémek analízisére. Poledniok, J. 18 érzékeny spektrofotometriás módszerről számol be nyomnyi mennyiségű indium kimutatására,
melynek alapja az indiumnak króm azurol S és benzil-dodecil-dimetil-ammónium-bromiddal
képzett összetett komplexe. Egy előzetes szeparációs lépésben az indiumot 5 M HBr oldatból
folyadék-folyadék extrakcióval butil-acetátba viszik át.
A hatályos Magyar Szabványok közül példaként az MSZ 20135 19 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 tulajdonságait (pl. oldóképességet, sűrűséget, ionerősséget és viszkozitást) modellezik Az ammónium-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 meghatározásához. A 0,1 mol/L KCl-tartamú 0,05 mol/L-es etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) oldatot 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 tartalmaz 4,65-ös pH-n, és B, Zn, P, K, Ca, S, Mg, Mn, Mo, Na, Cu és Fe elemzésekor alkalmazzák. A kivonat készítése során, a kivonószertől függően, 5–40 g száraz talajmintát 50–100 mL
kivonószerrel rázatnak 1–2 órát.
Szilárd mintás módszer például a röntgenfloreszcens analízis, a neutronaktivációs analízis, az elektrotermikus elpárologtatással kapcsolt ICP-AES és lézer elpárologtatásos ICP-MS
módszer. Az MSZ EN 15309:2007 20 energiadiszperzív (EDXRF) vagy hullámhosszdiszperzív
röntgenfluoreszcens spektrometriát (WDXRF) javasol talajok és hulladékok elemösszetételének meghatározására. A mérésre kerülő elemek a következők: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K,
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
vizsgálatra kerülő tablettákat nyomszennyezők és illékony elemek meghatározása esetén tablettázó présben állítják elő a szárított, őrölt, homogenizált mintából. A nem illékony főkomponensek és mellékalkotók meghatározásához ömlesztéses eljárást használnak,
ömlesztőszerként a felhevített mintához lítium-metaborátot, lítium-tetraborátot vagy ezek keverékét 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 néhány főkomponenst és mellékalkotót különböző talajmintákban. Záray és munkatársai64 talajok Cd, Pb, Zn és As tartalmát határozták meg elektrotermikus elpárologtatású ICP-AES
kapcsolt méréstechnikát alkalmazva, amelynél a viszonylag könnyen párolgó elemek gőzeinek gyors nukleációját, és ezen keresztül jól szállítható aeroszollá való konvertálását hideg
argongázzal végzett keveréssel érték el. Xiong, C. M. és munkatársai 22 elektrotermikus mintabevitelt alkalmazó induktív csatolású plazma tömegspektrometriás (ICP-MS) módszert
használtak titán, cirkónium, hafnium, vanádium, nióbium, tantál és molibdén talajban, tengervízben 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 szilárd 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
izotóphígításos módszert alkalmaztak a kvantitatív analízishez. A porított mintát megfelelő
mennyiségű standarddal és dúsított izotópokkal keverték el, majd Triton X-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 reakciócella 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-nál nagyobb koncentrációban jelen lévő króm(VI) meghatározása lúgos feltárást követően ionkromatográffal végzett elválasztással majd spektrofotometriás detektálással történik az MSZ EN 15192:2007 24 szerint. A mintát MgCl 2 -ot és foszfát puffert tartalmazó lúgos nátrium-karbonát oldattal 92 ºC-on 60 percig kevertetik. Lehűlés
és szűrés után törzsoldat készül, melynek kis részletéből ionkromatográffal szeparálják a
Cr(VI)-ot a szennyezőktől. A 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 nitritkoncentrációjának 25 meghatározása elvégezhető spektrofotometriásan színes diazofesték keletkezése mellett. A módszer dapsone vagy metoklopramid diazotálásán, majd benzoil-acetonnal lúgos közegben végzett, színes azofestéket eredményező reakcióján alapszik. A detektálási hullámhossz 437 vagy 411 nm.
Egy másik spektrofotometriás módszer 26 talajok és vizek nitrittartalmának a meghatározására a p-nitro-anilin és citrazin sav közti diazo-kapcsolódásos reakción alapul. A teljes ammónia- 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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munkatársai 27 a di-ciklohexil-18-korona6-ammónium-OrangeII komplexet kvantitatíve extrahálták diklórmetánba, és 483 nm-en mérték az oldat abszorbanciáját.
14.2.5. Szerves vegyületek meghatározása
Szerves vegyületek meghatározásához először valamilyen oldószerrel kivonják a meghatározandó vegyületet a talajmintából. Ezen extrakciós lépés hatásfokának növelését és egyúttal
az extrakció ídőigényének csökkentését lehet elérni, ha az oldószer forráspontja feletti hőmérsékleten végezzük az extrakciót, amelyhez zárt, nyomás alatt lévő bombákat alkalmaznak.
Előnyös a mikrohullámú energiaközlésen alapuló extraktorok használata. Mivel az alkalmazott oldószer a vizsgálni kívánt szennyezőkön túlmenően számos más szerves alkotót is kioldhat, fontos lépés az extraktum tisztítása, így például a mátrixalkotók eltávolítása. Ezt követően a mennyiségi meghatározás történhet spektrofotometriásan, de az utóbbi időben az esetek túlnyomó többségében nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC), vagy gázkromatográfiás (GC) módszerrel, amelyeknél a legtöbb esetben tömegspektrometriás detektálást alkalmaznak.
1,1-dimetil-hidrazin nyomnyi mennyiségének vízben és talajban való spektrofotometriás
meghatározásához Zarei, A. R. 28 anionos felületaktív Na-dodecil-szulfátot és nemionos felületaktív Triton X-114-t alkalmazva egy új, micella közvetítésű fázisszeparációs módszerrel
dúsította a vegyületet. A meghatározás lényege, hogy az 1,1-dimetil-hidrazin p-nitrobenzaldehiddel 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)
rendszer alkalmazásával. A mintaelőkészítés nyomás alatt végzett folyadékextrakcióból
(pressurised liquid extraction, PLE) és szilárd fázisú extrakcióból (SPE) állt. A PLE-t aceton/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 kortikoszteroidokra. Pyrethroidok 30 nyomainak on-line átfolyású extrakciós dúsításos HPLC meghatározására az üvegoszlopba elhelyezett, 200 mg-os mikromennyiségű mintát metanol és vizes
citromsav puffer elegyével extrahálták, on-line dúsították SPE-val a meghatározandó vegyületeket az extraktumból, majd on-line fordított fázisú HPLC-t alkalmaztak, UV fotometriás detektálással. A mobilfázis metanol-víz elegy volt.
Zouir, A. 31 és munkatársai a talajszenyezettség felmérésére BTEX vegyületeket, PAHokat és poliklórozott bifenileket (PCB) talajból mikrohullámmal támogatott extrakcióval vonták ki és gélpermeációs kromatográfiás (GPC) tisztítást követően határozták meg gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) rendszerrel. A benzol, toluol, etilbenzol és xilén
meghatározásához head-space technikát alkalmaztak. A klór-fenolok meghatározására alkal27 Parham, H., Mobarakzadeh, M., Solvent extraction-spectrophotometric determination of trace amounts of total ammoniaammonium 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.
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mas szabvány32 szerint a talajminta extrakciója víz-aceton eleggyel történik ultrahangos fürdőben. Ezután az extraktum ecetsav-anhidriddel lúgos közegben végzett származékképzése
következik. A származékot hexánnal kivonják, normál fázisú oszlopkromatográfiás frakcionálással tisztítják, majd 1 mL-re történő koncentrálás után gázkromatográfiásan vizsgálják.
Az MSZ 21470–94:2009 33 szabvány talajminta extrahálható szénhidrogén-tartalmának
meghatározására szintén gázkromatográfiát használ. Első lépésben a homogenizált talajmintát
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
poláris komponensektől. Újabb, 1 mL végtérfogatra történő bepárlást követően kerül sor a
gázkromatográfiás meghatározásra poli-dimetil-sziloxán állófázissal és lángionizációs detektorral. Az injektálási térfogat 1,5–2 μl, splitless injektorba. Illékony halogénezett szénhidrogének meghatározásához a szennyező alkotókat az MSZ 21470–93:2009 34 szerint ki kell
nyerni a talajmintából valamilyen extrakciós módszerrel, pl. manuális kihajtással és csapdázással. Ezután a gázkromatográfiás mérés elektronbefogásos detektorral, vagy
tömegspektrométerrel történik. A fenolok mérésére alkalmas MSZ 21470–96:2009 35 eljárás
első lépése víz-aceton eleggyel végzett extrakció. Az extraktum egy részletét ecetsavanhidriddel reagáltatják lúgos közegben. A származékot hexánnal kivonják. Ezután alkalmazható egy normál fázisú oszlopkromatográfiás (szilikagél, alumínium-oxid, florisil töltet) frakcionálással végzett tisztítás. Koncentrálás után a mérés GC-MS készülékkel történik. Az utóbbi tíz évben a környezetvédelmi talajvizsgálatra vonatkozó magyar szabványok a talaj toxikus
szerves szennyezőinek meghatározására általában gázkromatográfiát, leggyakrabban
gázkromatográf-tömegspektrométer technikát használ, az eddigiekben részletezett eljárásokhoz hasonló elv alapján. Például gázkromatográfiásan történik a poliklórbifenilmarkervegyületek, 36 policiklusos aromás szénhidrogének, 37 karbamát típusú hatóanyagok, 38 tri-, tetra-, penta-, hexaklór-benzol-tartalom, 39 poliklór-dibenzo-p-dioxinok és poliklórdibenzofuránok, 40 szerves foszforsavészter típusú peszticidek, 41 Triazin típusú herbicidek, 42 valamint a 160–520 °C 43 és a 36–220 °C 44 forrásponttartományban extrahálható szénhidrogének 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 gázkromatográfiás 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 gázkromatográfiás-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 gázkromatográfiás 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 meghatározása 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 gázkromatográfiás módszerrel.
43 MSZ 21470–94:2009 Környezetvédelmi talajvizsgálat. 94. rész: Az extrahálható szénhidrogén-tartalom gázkromatográfiás 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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15. LEVEGŐMINŐSÍTÉS
Az atmoszféra gázhalmazállapotú fő alkotói a nitrogén (78,1%), oxigén (20,9%), argon
(0,934%). Közepes koncentrációban van jelen a szén-dioxid (370 ppm), neon (18 ppm), hélium (5 ppm), metán (2 ppm), kripton (1 ppm) és hidrogén (0,5 ppm), míg nyomnyi szennyezőknek tekinthető a dinitrogén-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 nyomszenynyezők egy része kizárólag antropogén eredetű, mint például a triklór-fluór-metán. A komponensek koncentrációja időben változik, mind a természetes folyamatok, mind az antropogén
szennyezés következtében. Több komponens koncentrációja 24 órás időtartamon belül jelentősen változik, például a napfény, a reggeli és a késő délutáni csúcsforgalom, az üzemek változó emissziója miatt. A gépjárművek CO-t, NO-t, NO 2 -ot, különböző szénhidrogén alapú
égéstermékeket és 0,1–10 µm mérettartományba eső szilárd részecskéket bocsátanak ki.
Ugyancsak jelentős terhelést jelent a nagyvárosokban a gépjárművek gumiabroncsainak kopása révén keletkező finom eloszlású por. Az atmoszférában lejátszódó kémiai reakciókban a
természetes eredetű illékony szerves vegyületeknek is jelentős szerepe van. 1,2 Az említett reakciók következtében a koncentrációk változásával és további új specieszek keletkezésével
kell számolnunk, aminek szerepe van a fotokémiai szmog kialakulásában, ami a nagyvárosok
lakosainál légzési nehézségeket okozhat. A levegőben lévő szennyezések egy részének, így a
CO 2 -nak, a C-H kötést tartalmazó vegyületeknek szerepe van az üvegházhatás kialakulásában. 3,4,5 Más jellegű szennyezésekkel kell számolni az épületek belső levegőjében. Ilyenek a
festékekből, a falak szigetelőanyagaiból, préselt farost alapú bútorokból, szőnyegpadlókból,
és különböző tisztítószerekből származó illékony szerves vegyületek.
Ennek megfelelően a levegő analízisének szükségessége több területen merül fel. Ellenőrizni kell a gépkocsik, a gyárkémények, az erőművek, a fűtőművek és a hulladékégetők
emisszióját,valamint az épületek belső légterét.
A levegőterheltségi szintre vonatkozó határértékeket és a helyhez kötött pontforrások kibocsátási határértékeit szabályozza a vidékfejlesztési miniszter 4/2011 (I.14.) 6 VM rendelete.
A kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok levegőterheltségi szintjének követésére a rendeletben 1 órás, 24 órás és 1 éves határértékek szerepelnek, a rákkeltő anyagokra általában csak
1 éves határértékeket adtak meg (kivétel: 3,4-benz(a)pirénre és tetraklór-etilénre van 24 órás
adat). A függelékben található F15.1. táblázatban az előbbi rendeletben közölt adatok felhasználásával a levegőterheltségi szint 1 éves egészségügyi határértékeit mutatjuk be a kiemelt jelentőségű, valamint a rákkeltő légszennyező anyagokra. A rendelet külön megszabja a
meghatározásra alkalmazott mérési programot egyes vegyületekre vagy kémiai elemekre. Ez
lehet folyamatos mérés, vagy legalább heti egy-egy véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mé1 MSZ EN ISO 16017-1–2001 Beltéri környezeti és munkahelyi levegő. Az illékony szerves vegyületek mintavétele és elemzése
szorbenscsővel/termikus deszorpcióval/kapilláris gázkromatográfiával. 1. rész: Szivattyús mintavétel (ISO 16017–1:2000).
2 MSZ EN ISO 16017-1–2001 Beltéri környezeti és munkahelyi levegő. Az illékony szerves vegyületek mintavétele és elemzése
szorbenscsővel/termikus deszorpcióval/kapilláris gázkromatográfiával. 2. rész: Diffúziós mintavétel (ISO 16017–2:2003).
3. O’ Neil, P., Environ. Chem., London, Chapman & Hall, 1993, 86–95
4 MSZ ISO 14064–2:2008 Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló, projektszintű számszerűsítésre, figyelemmel kísérésre és jelentéskészítésre.
5 MSZ ISO 14064–3:2008 Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázokra vonatkozó állítások
validálására és verifikálására.
6 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.
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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 tartalmazza a felsorolt légszennyező anyagok veszélyességi fokozatát az egészségre és a környezetre 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 felsorolt egyes légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit az F15.2. táblázat tartalmazza. A lakossági tájékoztatás kiterjed a túllépés helyének, mértékének, kezdetének és várható időtartamának, a legmagasabb 1 órás, 8 órás
és 24 órás átlag koncentrációnak a megadására. Az előírt előrejelzés a következő napszakra
vagy napra tartalmazza a várható túllépéssel érintett terület megnevezését, a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozatot, és a várható változásokat szennyezettségi szintben történő
megadásával (javulás, stabilizálódás, romlás). A tájékoztatás kiterjed továbbá az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokra, a javasolt teendőkre, a veszélyeztetett
népességcsoportokra, a várható tünetekre, a javasolt elővigyázatossági intézkedések megnevezésére. A tájékoztatás tartalmazza még a szennyezettség csökkentése érdekében teendő
megelőző beavatkozásokat, a szennyezettség lehetséges okainak bemutatását, és a kibocsátás
csökkentésére vonatkozó ajánlásokat.
Mivel a szennyezők koncentrációja jelentősen változhat rövid időn belül, ezért szükség
van a pillanatnyi koncentrációk ismeretére, de fontos jellemző levegőkémiai szempontból az
egy adott időszakra (pl. nap, év) vonatkozó átlagkoncentráció is. Az átlagminta gyűjtésének
időtartama attól függ, hogy milyen gyorsan változik az adott komponens koncentrációja, kéndioxidra pl. 24 óra, de szén-monoxidra 8 vagy 1 óra. A munkahelyi levegő vizsgálatánál általában 8 órás a mérési periódus, de lehet 15 perces rövid periódus is az akut mérgezés elkerülése érdekében.
A levegőminősítés céljából végzett kémiai vizsgálatok alapvetően két szennyezőcsoport,
mégpedig a gázszennyezők 7 és a légköri vagy városi aeroszolok 8 kémiai jellemzésére irányulnak. Ezek magukban foglalják a gázszennyezők koncentrációjának meghatározását, az
aeroszolok különböző méretfrakcióira vonatkozó tömegkoncentrációk mérését, valamint az
aeroszolokat alkotó elemek és vegyületek minőségi és mennyiségi vizsgálatát részben laboratóriumi, részben in situ módszerekkel.
15.1. A gázhalmazállapotú komponensek meghatározási módszerei
A gázhalmazállapotú komponensek vizsgálatára két alapvető lehetőség kínálkozik: az átlagkoncentrációk vagy a pillanatnyi koncentrációk meghatározása.
15.1.1. Átlagkoncentrációk meghatározása
Az átlagkoncentrációk meghatározása több módszerrel lehetséges, amelyek közül az abszorpciós sorozatok, a szilárd adszorbensek és a diffúziós csövek alkalmazására térünk ki.

7 MSZ 21456–1:1988 A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Általános előírások.
8 MSZ 21881:1985 A légkörbe diszpergált részecskék vizsgálata.
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15.1.1.1. Abszorpciós sorozatok
Az abszorpciós sorozatokban ismert térfogatú gázt buborékoltatnak pumpa segítségével különböző, a vizsgálandó gázra specifikus reagenst tartalmazó elnyelető oldatokon keresztül. A
mintavétel után az oldatok visszakerülnek a laboratóriumba térfogatos, spektrofotometriás
vagy ionkromatográfiás módszerrel végzett analízisre. A rendszer alapvető egységei a
mintavevőszonda, az elnyelető edény, a szilárd adszorbenst tartalmazó töltetes cső a gázkromatográfiás vizsgálatokhoz, szűrő, levegőmennyiség mérő, szivattyú és a mérőműszerek. Az
elnyelető edények előtt szűrővel távolítják el a szilárd részecskéket, a pumpa védelmére szűrőt vagy üres edényt iktatnak be. Fontos követelmény, hogy a reakció kvantitatív legyen, és a
reagensek nem lehetnek érzékenyek az oxidációra, hiszen folyamatosan levegőt buborékoltatnak át rajtuk. Specifikus reagensek állnak rendelkezésre a legtöbb szervetlen gáz, pl. kéndioxid, klór, kénhidrogén és ammónia méréséhez. Példaként említjük, hogy a SO 2 -ot tartalmazó gázt nátrium-tetrakloromerkurát vizes oldatán vezetik át. Elnyeletés közben a következő
reakció játszódik le:
H 2 O + SO 2 + HgCl 4 2- = HgCl 2 SO 3 2- + 2 H+ + 2 Cl-.
A mintavételt követően az oldathoz p-rozanilin-hidroklorid sósavas oldatát és formaldehidet adnak, majd 560 nm-en spektrofotométerrel mérik az oldat abszorbanciáját.
A
15.1.
ábra
a
hazánkban
forgalmazott
KS
501-F
típusú,
nyolccsatornás, mikroprocesszor vezérlésű levegő- és gázmintavevő sematikus felépítését
mutatja (Kálmán System, Budapest). A hordozható készülékben nyolc beépített gázmosó palack van. A berendezés alkalmas adott levegőszennyező gáz 8×24 órás mérésére manuális
vagy automata üzemmódban. Utóbbi esetben 24 óra elteltével a szelepek automatikusan átkapcsolnak, 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
elnyelető oldaton 40–80 L/h áramlási sebességgel vezetik át a pontosan ismert mennyiségű
gázt, és az így kapott mintát további analízisnek vetik alá.

15.1. ábra: A KS 501 típusú mintavevő (Kálmán 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 kis koncentrációban jelen lévő, illékony szerves
vegyületek mintavételére alkalmazzák. A vizsgálandó gáz alkotó adszorbeálódik a mintavevőben elhelyezett szilárd anyagon. Meghatározott idő eltelte után a vizsgálandó komponenst
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 minden újabb adag mintavevő esetén meg kell mérni, és a számításoknál figyelembe kell venni. Az adszorbens túltöltését elkerülendő, ismert összetételű gázeleggyel próbát
kell végezni, közben vizsgálva a csövet elhagyó gáz összetételét. Az így felszabaduló komponensek analízise általában lángionizációs detektorral kapcsolt gázkromatográffal történik. Az
extrakciós oldószer megválasztásánál figyelni kell arra, hogy ne adjon analitikai jelet az oldószer, ugyanakkor ne legyen illékony, toxikus anyag.
A szilárd adszorbenseket passzív és aktív mintavevőkben egyaránt alkalmazzák.
A passzív (diffúziós) mintavevőkben 10 az adszorbenst, pl. aktív szenet, Tenax porózus polimert, leforrasztott végű kis csőben helyezik el, a cső másik vége pedig érintkezik a levegővel. Az adszorbenst diffúziós zónával szeparálják az atmoszférától, ami lehet levegő vagy
porózus polimer. Előnye, hogy nem tartalmaz mozgó részeket, nem igényel energiát, gondoskodást, fenntartási költséget. 11 Többhetes mérési periódust tesz lehetővé. A passzív mintavevők veszélyes gázok személyes monitorozásra is használhatók, pl. a ruhára csíptetve (15.3.
ábra). Talán a legegyszerűbb ilyen passzív mintavevők a színreakción alapuló diffúziós csövek. A gázdiffúzió és a kolorimetriás reakció elvét felhasználva maximum 8 óra mérési ideig
átlagkoncentráció mérésére alkalmasak a Dräger színes diffúziós csövek 12 (15.2. ábra). Elsősorban gyors, tájékoztató vizsgálatokra ajánlhatók. Minden cső a célvegyületre specifikus
reagenst tartalmaz, ami a gázzal vagy gőzzel gyors színreakciót ad. A töltet elszíneződött részének kiterjedése a légköri koncentrációra jellemző. A vékony falú, skálával ellátott üvegcsőről közvetlenül leolvasható a mérendő komponens koncentrációja. A csövek hosszabb idejű mintavételre is alkalmasak. Használatuk egyszerű, pumpát nem igényelnek, a mérés és a
kiértékelés elvégezhető további analízis nélkül. A gázdetektor használata úgy történik, hogy
eltávolítják a leforrasztott cső végét a bevágott résznél, a tartójába helyezik, majd rögzítik a
dolgozó légzési zónájában. Pontosan ismert mintavételi időt követően a csőre nyomtatott kalibrációs skáláról leolvasott értéket az időtartammal elosztva megkapják a koncentrációt ppmben. A csőre nyomtatott kalibrált skáláról az eredmény leolvasható.

15.2. ábra: Diffúziós csövek személyi monitorálásra
(Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Németország)
10 MSZ EN 13528–1:2003 A környezeti levegő minősége. Diffúziós mintavevők gázok és gőzök koncentrációjának meghatározásához. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész Általános követelmények.
11 http://www.rcd-lockinge.co.uk
12 http://www.draeger.com
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15.2. ábra: Passzív (diffúziós) személyi mintavevő sematikus rajza

Aktív mintavevők
A dolgozókat érő veszélyes gázterhelés határértékek megállapítása nem mindig a munkaidő 8
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 pumpával átpréselik az ismert térfogatú levegőt. Az
áramlási sebesség 20 és néhány száz ml/min között állítható. A mérgező vegyületek adszorbeálódnak az adszorbensen, majd kupakokkal lezárva kerülnek a laboratóriumba, ahol a megkötött anyagot az adszorbensről oldószerrel vagy termikus deszorpcióval távolítják el. A két
adszorbens részt tartalmazó csövek második adag adszorbensével ellenőrzik, hogy nem lépték-e túl a cső kapacitását. A termikus deszorpcióra alkalmas szorbenseknek kis szennyezőanyag-tartalommal, jó hőstabilitással, megfelelő adszorpciós képességgel kell rendelkezniük, ugyanakkor fontos, hogy rövid idő alatt megtörténjen a termikus deszorpció. A
15.4. ábrán az újonnan kifejlesztett KS 504 S típusú levegőmintavevő látható a szorpciós csövekkel. Szintén használható aktív mintavételre is a Kálmán System már bemutatott, KS-501-F
típusú levegő- és gázmintavevő berendezése (15.1. ábra). A szorpciós cső tartóban elhelyezett
adszorbensen 20–40 L/h áramlási sebességgel áramoltatják a vizsgálatra kerülő levegőt vagy
gázt a meghatározandó komponensek elnyeletésére.

15.4. ábra: Kálmán System KS 504 S típusú mintavevője (Kálmán System, Budapest)
www.tankonyvtar.hu
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A rövid mérési idejű Dräger-detektorcsövek (15.5. ábra) szintén alkalmasak toxikus gázok és gőzök mérésére a munkahelyeken. Több, mint 200 féle Dräger-cső kapható 500 féle
gáz és gőz mérésére. A Dräger-csövek specifikus kémiai reagenssel töltött üvegcsövek, mely
reagens adott vegyülettel vagy vegyületcsoporttal reagál. Ha a vizsgálandó komponens kimutatható az átszívott levegőmintában, színreakció tapasztalható. Használhatók a koncentrációmaximumok megállapítására, a belégzési zónában való expozíció mérésére, a lehetséges szivárgások meghatározására. A legtöbb Dräger-csövön skála található, és meghatározott térfogatú levegő átpumpálása után az eredmény az elszíneződött szakasz hosszának megfelelően a
skáláról leolvasható. A mérések történhetnek manuálisan vagy elemmel működő pumpával.

15.5. ábra: Rövid mérési idejű Dräger-detektorcsövek
(Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Németország)

15.1.1.3. Diffúziós csövek
A diffúziós csövek 13,14,15 egyik végén zárt rövid csőből állnak. A cső zárt végében acélszitára
felvitt folyadékréteg van, melybe a mérendő gáz bediffundál. A mérőeszköz néhány hétig
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 diffúziós csövet és trietanolamin elnyelető oldatot használt nitrogén-dioxid mérésére (15.6. ábra). Az adszorbeálódott NO 2 a szulfanilamid és N-(1-naftil)etilén-diamin-hidroklorid reagensek hatására nitrátionná alakul, amit UV-VIS spektrofotométerrel mértek 550 nm-en. A NO 2
koncentrációja (c NO2 ) a következő összefüggés alapján számítható:
c NO2 =Q NO2 ⋅1000/2,3⋅t,

(15.1.)

ahol Q NO2 az adszorbeált NO 2 anyagmennyisége nMol-ban, t az idő, és a 2,3-as osztó a diffúziós állandó, illetve a cső méretei alapján adódik.
13 MSZ EN 13528–2:2003 A környezeti levegő minősége. Diffúziós mintavevők gázok és gőzök koncentrációjának meghatározásához. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész Különleges követelmények és vizsgálati módszerek.
14 MSZ EN 13528–3:2004 A környezeti levegő minősége. Diffúziós mintavevők gázok és gőzök koncentrációjának meghatározásához. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész Útmutató a kiválasztáshoz, a használathoz és a karbantartáshoz.
15 MSZ EN 14412:2005 Beltéri levegőminőség. Diffúziós mintavevők gázok és gőzök koncentrációjának meghatározásához.
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-típusú diffúziós mintavevő sematikus rajza

15.1.2. Pillanatnyi koncentrációk meghatározása
A gáz halmazállapotú komponensek pillanatnyi koncentrációjának meghatározására számos
módszer alkalmas, így pl. használnak gázdetektorcsöveket, gázkromatográfot, kemilumineszcenciás 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 pumpával. A néhány másodperc mintavételi idő elteltével a cső mintavételi vége színes lesz egy
szakaszon. A csőre rajzolt skáláról a koncentráció leolvasható.
A színképzés gázonként különböző. Közönséges szervetlen gázokhoz és illékony szerves
vegyületekhez forgalmazzák megfelelő töltettel. Például kénhidrogén (H 2 S) méréséhez színtelen ólomsót adszorbeálnak szilikagélen. A termék fekete PbS. A mintavételi idő nem lehet
több néhány percnél, ezért nem alkalmas nagyon kis koncentrációk meghatározásához. Számos zavaró hatás lehetséges, amit figyelembe kell venni. A pontosság 5–30%.
15.1.2.2. Gázkromatográfiás analízis
Egyes szervetlen gázok, pl. az O 2 , N 2 , CO és CO 2 dúsítás nélkül elemezhetők kipufogó gázokban, kéményekben, szerves vegyületet tartalmazó levegőben. Gázkromatográfiás módszert
alkalmaznak környezeti levegő benzol-, 17,18,19,20 toluol-, etilbenzol- és xiloltartalmának meghatározására. 21,22 Munkahelyi levegőben, az eddig tárgyalt aromás szénhidrogéneken túl, 23
17 MSZ EN 14562–1:2005 A környezeti levegő minősége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 1.
rész: Szivattyús mintavétel és azt követő termikus deszorpció és gázkromatográfia.
18 MSZ EN 14562–1:2005 A környezeti levegő minősége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 2.
rész: Szivattyús mintavétel és azt követő termikus deszorpció és gázkromatográfia.
19 MSZ EN 14562–1:2005 A környezeti levegő minősége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 4.
rész: Diffúziós mintavétel és azt követő termikus deszorpció és gázkromatográfia.
20 MSZ EN 14562–1:2005 A környezeti levegő minősége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 5.
rész: Diffúziós mintavétel és azt követő oldószer deszorpció és gázkromatográfia.
21 MSZ 21456–16:2004 Környezeti levegő vizsgálata. Benzol-, toluol-, etil-benzol- és xiloltartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel.
22 MSZ 21862–23:1983 Munkahelyek gázállapotú légszennyezőinek vizsgálata. Benzol, toluol, etilbenzo és xilolok gázkromatográfiás meghatározása.
23 MSZ ISO 9487:1992 A munkahelyi levegő aromásszénhidrogén-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 szénhidrogéneket. 28 Szabványos módszerek vannak az összes (gáz- és részecskefázisú) policiklikus
aromás szénhidrogén-tartalom 29 meghatározására szorpciós szűrőkön való gyűjtést követő
gázkromatográf/tömegspektrometriás elemzéssel.
A GC elhelyezhető a laboratóriumban, lehet hordozható vagy kihelyezhető a mintavételi
pontra. Hordozható GC-nél a készülék méretének csökkentése érdekében közönséges hőmérsékleten használható kolonnát és plusz gázt nem igénylő detektort alkalmaznak. A környezeti
levegő benzoltartalmának meghatározására alkalmas, szabványos módszerben automatikus
szivattyús mintavétel után végzik a benzol helyszíni 30 gázkromatográfiás vizsgálatát. A levegő ismert mennyiségét átvezetik egy szorbens csövön, miközben a levegő benzoltartalma
megkötődik. Az oszlopba belépés előtt a mintát csapdán koncentrálják, ahonnan melegítéssel,
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,
amelyek csak valamilyen származékképző reakció után vizsgálhatók.
A kéndioxid (SO 2 ) előzetes kémiai reakció nélkül, gázfázisú fluoreszcenciás
spektrometriával határozható meg az MSz EN 14212:2005 31 szabvány szerint. A kén-dioxidot
200–220 nm hullámhosszú ultraibolya fénnyel gerjesztik. A gerjesztett molekulák alacsonyabb energiaszintre visszatérve fluoreszcens fényt sugároznak ki a 240–420 nm hullámhossztartományban. A fluoreszcens sugárzás intenzitása arányos a koncentrációval, ezért a
mért intenzitásérték alapján megfelelő kalibrációt követően a kén-dioxid koncentrációja számítható. A mintavevőben a levegőt gázmosón vezetik át, az aromás szénhidrogének zavarásának kiküszöbölésére.
A nitrogén-oxidok meghatározásához használt szabványos kemilumineszcenciás
módszer 32 a nitrogén-monoxid és az ózon reakcióján alapul a következő kémiai reakciók szerint:
NO + O 3 → NO 2 * + O 2 ,
NO 2 * → NO 2 + hν.
24 MSZ 21862–25:1983 Munkahelyek gázállapotúlégszennyezőinek vizsgálata. Klórozott szénhidrogének gázkromatográfiás
meghatározása.
25 MSZ 21862–34:1986 Munkahelyek gázállapotú légszennyezőinek vizsgálata. Alifás alkoholok gázkromatográfiás meghatározása.
26 MSZ 21852–29:1988 Munkahelyek gázállapotú légszennyezőinek vizsgálata. Aromás policiklikus szénhidrogének gázkromatográfiás meghatározása.
27 MSZ ISO 8762:1991 A munkahelyi levegő vinil-klorid-tartalmának meghatározása gázkromatográfiás módszerrel.
28 MSZ ISO 9486:1992 A munkahelyi levegő klórozottszénhidrogén-tartalmának meghatározása gázkromatográfiás módszerrel.
29 MSZ ISO 12884:2003 Környezeti levegő. Az összes policiklikus aromás szénhidrogén (gáz- és részecskefázisú) meghatározása. Gyűjtés szorpciós szűrőkön és gázkromatográfiás/tömegspektrometriás elemzések.
30 MSZ EN 14562–3:2005 A környezeti levegő minősége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 3.
rész: Automatikus szivattyús mintavétel és azt követő helyszíni gázkromatográfia.
31 MSZ EN 14212:2005 A környezeti levegő minősége. A kén-dioxid koncentrációjának mérése szabványos ultraibolyafluoreszcenciás módszerre.
32 MSZ EN14211:2005 A környezeti levegő minősége. A 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 nitrogéndioxid molekula (NO 2 *) keletkezik. A gerjesztett állapot megszűnésével egy időben jellemző
hullámhossztartományú fény kibocsátása történik.
A levegőt először szűrön vezetik át, majd betáplálják konstans áramlási sebességgel az
analizátor reakciókamrájába. A készülék ózongenerátorában az oxigénből nagyfeszültséggel
előállított ózont csökkentett nyomáson összekeverik a mintával a reakciócellában. Az emittált
fény intenzitása arányos a nitrogén-monoxid koncentrációjával, az intenzitásmaximum 1200
nm hullámhossznál van. A megfelelő hullámhosszú fényt optikai szűrővel szűrik ki, és
fotoelektron-sokszorozóval vagy fotodiódával alakítják át elektromos jellé. A minta nitrogénmonoxid koncentrációját a fluoreszcens fény intenzitásából számolják. A nitrogén-dioxid
meghatározására a levegőt konverteren vezetik át, amely azt NO-dá redukálja. Erre többféle
megoldás van. A molibdén konverteres készülékek 315 ºC-os üzemi hőmérsékletükkel csak a
NO 2 -ot redukálják. Miután a konverter redukálta a levegő NO 2 -tartalmát NO-dá, a konvertert
elhagyó gázkeveréket az előbbivel azonos módon analizálják. Az így mért érték és a konvertálás előtti mérési adat közti különbségből számítható a NO 2 -koncentráció. A 800 ºC-on üzemelő rozsdamentes acélkonverter a NO 2 -on kívül az egyéb nitrogén-oxidokat is átalakítja
NO-dá, emiatt ez lehetőséget ad az összes nitrogén-oxid tartalom meghatározására.
A levegőben lévő ózon koncentrációjának meghatárzásához az ózon és etilén gáz közötti
reakciót használják ki, amelynek során gerjesztett állapotú acetaldehid keletkezik. Ennek köszönhetően 430 nm-nél az ózon koncentrációjával arányos analitikai jel mérhető.
15.1.2.4. Infravörös spektrometria
Az infravörös spektrometriát sokféle szervetlen gáz és szerves gőz analízisére használják. Az
infravörös spektroszkópiával a 10.2. fejezetben foglalkoztunk részletesebben. Az ott megismert diszperzív IR spektrométerekben fényfelbontó elem segítségével szeparálják az IR fényt.
A spektrumok nagyon összetettek, minden molekula egyedi abszorpciós spektrummal rendelkezik. Az érzékenység növelése érdekében az infravörös sugárzást többször vezetik át a mérőcellán, ily módon mintegy 1 méteres cellán belüli fényút érhető el.
Az infravörös spektrométerek másik típusa a nem diszperzív IR spektrométer. Ez a készülék azt a jelenséget használja fel, hogy a molekula csak a rá specifikus frekvenciájú sugárzást tudja abszorbeálni. Több lehetőség van, az egyiknek az a működési elve, hogy a mintacellán áthaladó infravörös fény intenzitáscsökkenésének a mértéke a mérendő vegyület koncentrációjának függvénye a Lambert–Beer-törvény alapján. Például a szén-dioxid meghatározására szolgáló egy fényutas, két hullámhosszon dolgozó infravörös abszorpciós analizátor
egyik hullámhossza referenciaként szolgál. A berendezés egy fényszaggatót és két interferenciaszűrőt tartalmaz, melyek forgótárcsára vannak erősítve, emiatt a mintán váltakozva halad át
a kétféle hullámhosszú infravörös sugárzás, melyet szilárdtestdetektor alakít át elektromos
jellé. A másik lehetőség a 15.7. ábrán látható megoldás, ami azt használja fel, hogy ilyenkor
az eredő effektus a gáz felmelegedése. A készülékben van két detektorcella, mindkettő a
meghatározandó gázzal van megtöltve. A két cella között van egy diafragma. A meghatározandó vegyületre jellemző hullámhosszú IR sugárzást chopperrel szaggatják, és két eltérő
útvonalon vezetik, melyek közül az egyik a mérendő komponenst nem tartalmazó gázzal töltött cellán, a másik pedig a gázmintán áthaladva jut a detektorba. Az első esetben nem történik abszorpció az első cellában, akadálytalanul éri el a sugárzás a detektort, minek hatására a
gáz hőmérséklete megnő a detektorcellában. A másik oldalon viszont a minta már az első cellában abszorbeálja a meghatározandó molekulára specifikus sugarak egy részét, ezért a mintához tartozó detektorban kisebb lesz a felmelegedés. A két detektorcella közötti diafragma
www.tankonyvtar.hu
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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 számítható a gázkoncentráció. Nem diszperzív IR spektrométerek kaphatók a CO, 33 CO 2 , SO 2 , C 2 H 2 ,
N 2 O, CH 4 és vízgőz meghatározásához. Ezek a készülékek alkalmazhatók füstgázok elemzésére úgy, hogy a kémény egyik oldalán helyezik el az IR forrást és a másik oldalon a detektort. Egy szűk hullámhossztartományú sugárzást kell átbocsátani a füstgázon más gázok zavaró hatásának elkerülésére, például CO-ra specifikusan a 4,7 mikrométeren észlelhető abszorpciót mérik az MSz EN 14626:2005 szabványban. További problémát jelent, hogy a füstgázban
lévő aeroszol részecskék szintén elnyelik a sugárzást, ezért ajánlott kétszeres sugármenetet
használni. Mindkét sugár áthalad a füstgázon, de a detektor előtt a referenciasugarat még átvezetetik egy cellán, amely csak a meghatározandó gázt tartalmazza. A referenciasugár ezután
megmaradó részét már nem befolyásolja a meghatározandó gáz koncentrációjának kis változása. Az optikai út szennyezésmentesítésé-ről és az újrakalibrálásról folyamatosan gondoskodni 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 részletesen, a gázok analízisében is alkalmazást nyer. Így például az ózon koncentrációjának mérése környezeti levegőben szabványos ultraibolya spektrofotometriás módszerrel történik az
MSZ 14625:2005 35 szerint. Heal Mathew, R.-nek a 15.1.1.3. szakaszban ismertetett módszeréhez hasonlóan a nitrogén-dioxidot a levegőben lévő meghatározásához az MSZ21456/31–
83A 36 szabvány szerint is trietanol-amin oldatban kötik meg. Az oldathoz Saltzman-reagenst
adva rózsaszín azofesték képződik, a kialakuló szín a NO 2 tömegkoncentrációjával arányos.
A meghatározást automatikus analizátorral 550 nm-es színszűrővel végzik.
15.1.2.6. Elektrokémiai szenzorok
Személyes monitorálásra ipari gázszennyezők esetében (NH 3 , CO 2 , Cl 2 , HCN, HCl, H 2 S és
SO 2 ) elektrokémiai szenzorokat alkalmaznak. Az elemzendő gáz reakciója az elektródon
áramot termel, ami arányos annak gázfázisú koncentrációjával. A monitorokon van koncentrációkijelzés és riasztó hangjelzés, ha a beállított értéket túllépik. Az elektrokémiai érzékelé33 MSZ EN 14626:2005 A környezeti levegő minősége. A szén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos
nemdiszperzív infravörös spektrometriás módszerrel.
34 MSZ EN 15483:2009 A környezeti levegő minősége. Légköri mérések talajközeli FTIR-spektroszkópiával.
35 MSZ 14625:2005 A környezeti levegő minősége. Az ózon koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya fotometriás
módszerrel.
36 MSZ 21456–31:1983 A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Nitrogén-dioxid meghatározása automatikus analizátorral.
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sen alapuló személyi monitoroknál minden egyes gázra másik érzékelőfejet használnak. A
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 utólagos felhasználásuk lehetséges.
15.1.2.7. Differenciáloptikai abszorpciós spektrometria (DOAS)
A módszer 37 egy adott gázmolekulára jellemző hullámhosszú UV-fény elnyelését méri néhány száz méteres vagy kilométeres útszakaszon. A sugárforrás és a detektor elhelyezhető
egymás mellett, ekkor tükör segítségével juttatják vissza a maradék primer fotonokat a detektorba. A másik esetben a primer sugárforrás és a detektor egy egyenes mentén helyezkednek
el. Sugárforrásként ívlámpát vagy lézert alkalmaznak, míg a spektrométer a detektor. Tekintettel arra, hogy a levegőben lévő aeroszol részecskéken létrejövő fényszóródás látszólagos
abszorbanciát eredményez, ezért a primer fény hullámhosszát növelni vagy csökkenteni kell,
ahol a mérendő alkotó már nem tudja elnyelni az adott hullámhosszú fotonokat. Ezen a ponton kell a háttérabszorbanciát meghatározni. A mért abszorbancia az egész vizsgált tartományra vonatkozó átlagérték. Többféle gáz átlagkoncentrációja meghatározható ezzel a méréstechnikával.
15.1.2.8. LIDAR méréstechnika
A gázmolekulák és a lézerfotonok közötti kölcsönhatás során bekövetkező szóródás
(backscattering) jelensége lehetővé teszi, hogy a kiválasztott gázmolekulák háromdimenziós
koncentrációeloszlását meghatározzák egy adott légtérben. Lézer segítségével x-y irányban
lehet szkennelni, míg a mélységbeli információ a lézerimpulzus kibocsátása és a visszaszórt
fotonok beérkezése közötti idő alapján számítható. A lézer- és a detektoregység egymás mellett helyezkedik el (15.8. ábra). A gépkocsikra szerelt mobil LIDAR-rendszerekkel néhány
száz méter vastagságú légréteg tanulmányozható.
37 MSZ 21456–36:1996 A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Gázállapotú szennyező anyagok meghatározása differenciáloptikai abszorpciós spektrofotometriai (DOAS)módszerrel.

15.8. ábra: LIDAR berendezés sematikus felépítése
www.tankonyvtar.hu
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15.2. A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata
A levegő szilárd szennyezői tartalmazzák a természetes égési folyamatokból (erdőtűz, vulkánok) származó kondenzációs termékeket, a különböző gázok reakciótermékeit (ammóniumklorid, nitrát-, szulfátsók), és a tengerek, valamint a szárazföldek felületéről a légkörbe
diszpergált anyagokat. Ezekhez a természetes eredetű aeroszol részecskékhez adódnak hozzá
az emberi tevékenységből származó, például az energiatermelés során keletkező vagy a gépjárművek által emittált részecskék. Több, a levegőben lejátszódó kémiai reakció valójában a
szemcsék felületén, vagy a szemcsék felületén kondenzálódott vízben játszódik le. A szenynyező anyagok szétszóródásának egyik fő útja a szilárd szemcsék formájában történő szállítódás, ha tehát ezt a folyamatot akarjuk vizsgálni, figyelembe kell vennünk mind a gőzállapotú,
mind a szilárd frakciót. A szilárd részecskék levegőben való tartózkodási ideje függ a méretüktől, a nagyobb részecskék hamarabb kiülepednek az atmoszférából. Fiziológiai hatásuk
szintén függ a szemcsemérettől, mert méretüktől függően különböző mélységig jutnak el a
légzőrendszerben. A 10 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérővel rendelkező részecskék alkotják a belélegezhető frakciót (PM10 = particulate matter with aerodynamic diameter less than
10 µm). A respirábilis frakció a belélegezhető frakciónak az a része, amely eljut a ciliáris hám
nélküli légutakba, ez a 3 μm-nél kisebb szemcsék tartománya. Jelenleg a PM10, PM2.5 és a
PM1.0 frakciók vizsgálata bír nagyobb jelentőséggel, de néhány éve kutatások folynak az
ultrafinom (10–100 nm) frakciók területén is.
15.2.1. Impaktorok
Az impaktorokban a mérőfejbe belépő levegőben lévő aeroszol részecskék aerodinamikai
lépcsőkön keresztül szemcseméret szerint frakciókra bonthatók. Működésük azon alapul,
hogy a kaszkádlépcsők közötti furat átmérője lépcsőről lépcsőre csökken, ily módon megnő a
levegő áramlási sebessége állandó szívási teljesítmény mellett. Ennek köszönhetően egyre
kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskék tudnak irányváltoztatáskor továbbhaladni. A nagyobb részecskék nekiütköznek a leválasztó tányéroknak, melyek felületén elhelyezett szűrőlapon leválnak. A tipikus működési tartomány 0,5 és 200 μm között van.
Az 15.9. ábrán látható a Kálmán System által kifejlesztett OH-610-C típusú, hétfokozatú
kaszkád impaktor sematikus felépítése, amely alkalmas automatikus üzemmódban a levegőben vagy gázokban lévő szilárd részecskék, aeroszolok frakcionált mintavételezésére. A
mérő és szabályozó egységbe épített vákuumszivattyú által létrehozott nyomáskülönbség hatására a beszívott levegő az esővédő szerkezeten és a gyűrűkamrás venturimérőn át a
kaszkádimpaktorba áramlik. A méretek csökkentésére a részecskéket körgyűrű alakú fúvókákban gyorsítják fel a mindenkor szükséges impaktálási sebességre. A hetedik fokozatban a
hőmérséklettől függően helyi hangsebesség alakul ki. A levegőben lévő nagyobb részecskék
az első impaktorfokozat felfogólemezének ütköznek és leülepednek. A kisebb méretű részecskék továbbáramolnak, és tömegüktől függően az egymás után következő
felfogólemezeken ülepednek le. A végszűrőn áthaladó levegő a leszívóvezetéken, vákuumszivattyún át a szabadba távozik. A felfogólemezek és a végszűrő anyaga boroszilikát vagy
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)

Q, L/h
1,0
1,2
1,5
1,8
2,0

1. fokozat
7,0
6,4
5,7
5,2
4,9

2. fokozat
3,4
3,1
2,7
2,5
2,4

Aerodinamikai átmérő, μm
3. fokozat
4. fokozat
5. fokozat
1,8
0,81
0,45
1,6
0,74
0,40
1,4
0,65
0,35
1,3
0,59
0,32
1,2
0,6
0,3

6. fokozat
0,19
0,17
0,14
0,13
0,1

7. fokozat
0,11
0,09
0,08
0,07
0,06

15.1. táblázat Az OH-610-C típusú Kaszkád impaktorral szétválasztható frakciók szemcsemérete
különböző áramlási sebességeknél (Kálmán System, Budapest)

Salma, I. és munkatársai 1,2,3 Budapest négy pontján gyűjtöttek légköri aeroszolokat kaszkád impaktorral. Vizsgálták a különböző szemcseméretű frakciók (PM10, PM2,5 és PM0,1)
tömeg méreteloszlását. A gyűjtött minták kémiai analízisét részecske indukált röntgenemissziós spektrometriával (PIXE) és neutronaktivációs analízissel (NAA) végezték.
15.2.2. A folyamatos üzemű aeroszol, szálló por mintavevő készülékek
A folyamatos üzemű aeroszol, szálló por mintavevő készülékekkel a vizsgált levegőt meghatározott ideig és áramlási sebességgel átszívatják valamilyen szűrőanyagon, és mérik a szűrő
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 aeroszol, J. Aerosol Sci., 33 (2002) 339–356.
3 Csákvári, B. (szerk.), A kémia újabb eredményei 99. kötet, Salma, I., A Budapesti városi aeroszol összetevői, eredete és
környezeti hatásai, (2007) Akadémia kiadó, Budapest
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tömegváltozását. Ily módon az aeroszolok adott frakciójának a tömegkoncentrációja meghatározható. A leválasztott részecskék különböző módszerekkel tovább vizsgálhatók. A levegőben
található szálló por folyamatos – 24 órás vagy hosszabb idejű – kétfokozatú, frakcionált mintavételezésére alkalmas berendezések lehetnek nagy-, vagy kis térfogatáramúak. A 15.10.
ábrán a KS-303.150.10 típusú, folyamatos üzemű, nagy térfogatáramú aeroszol, szálló por
mintavevő készülék sematikus felépítése látható. A készülék kettős impaktorfokozatú
előleválasztóval rendelkezik, amely általában PM10-es „levágási” mérettel jellemezhető, de
lehet PM2,5-os vagy a respirábilis porfrakciók leválasztására PM5-s. A külső légtérből a
beszívószerkezeten, egy rövid egyenes csőszakaszon és venturi térfogatárammérőn keresztül
áramló levegőből a nagyobb méretű porrészecskék a kettős impaktor fokozat felfogó lemezein
válnak ki. A kisebb részecskéket a szűrőházban elhelyezett síkszűrő fogja fel. A nagy tisztaságú levegő a kifúvócsövön át a külső légtérbe kerül. A térfogatáram-mérő és kiértékelő egység méri az átszívott levegő összes térfogatát, a mintavétel időtartamát, valamint a beszívott
levegő hőmérsékletét. Budapesten és Bécsben gyűjtött városi aeroszolminták platinakoncentrációjának meghatározásához Záray és munkatársai 4 Gent típusú kétfokozatú mintavevővel
gyűjtötték a mintákat polikarbonát szűrőre. Kétféle, 2 µm-nél kisebb és 2 és 10 µm közötti
szemcseméretű frakciót állítottak elő. A mintákat tartalmazó szűrőpapír savas feltárását mikrohullámmal támogatott feltáró berendezés segítségével végezték, és a keletkező oldatokat
induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel elemezték. Összehasonlítva a Bécsben és
Budapesten gyűjtött PM2-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 eredménye. Ez a jelenség az első 6–8000 km megtétele során következik be. A finom frakcióban a
budapesti érték a nagyobb, amely az elavultabb gépjárműparkra, és ezzel együtt a lényegesen
nagyobb méretű katalizátorokra vezethető vissza.
Aeroszol részecskék
mérettartománya
<2 μm
2<d<10 μm

Platinakoncentráció, pg/m3
Budapest
3,3±1
1,4±0,9

Bécs
1,5±0,3
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, folyamatos üzemű, nagy térfogatáramú aeroszol,
szálló por mintavevő készülék sematikus felépítése (Kálmán System, Budapest)

15.2.3. Személyi mintavevők
A teljes részecsketömeg meghatározásához használható személyi mintavevő berendezések
gyakorlatilag egy szűrőtartóból és egy pumpából állnak. A pumpa kb. 2 L/perc áramlási sebességgel szívja át a levegőt a szűrőn, amely legegyszerűbb esetben üvegszálból készül. Ha
nem csak a részecsketömeg meghatározása a cél, akkor a további kémiai analízis szabja meg a
szűrő anyagát. A belélegezhető (inhalable) szemcseméret-tartomány gyűjtésére alkalmas
személyi mintavevő látható a 15.11. ábrán.

15.11. ábra A belélegezhető (inhalable) szemcseméret-tartomány gyűjtésére
alkalmas személyi mintavevő 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 ülepítő használható (15.12. ábra). Ennél a berendezésnél kúp alakú tartón spirál alakban haladnak a részecskék úgy, hogy a
kívánt mérettartományon kívüliek az ülepítő alján lévő tartályban, míg a minta szűrőt tartalmazó eltávolítható kazettában gyűlik össze.

15.12. ábra: Személyi mintavevő a respirábilis szemcseméret-tartomány gyűjtésére 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 8,6×5,5 cm méretű, alkalmas a>2,5 µm, 1,0–2,5 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 szűrőpapíron gyűjtik, a 37 mm-esen keletkezik a végső frakció. A
szétválasztott frakciók tömegaránya mérhető gravimetriásan, a szűrőn maradó anyag
pedig analitikai kémiai módszerekkel. Az optimális áramlási sebessége 9 L/min.

15.13. ábra: A kaszkád impaktor személyi monitorálásra 7

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 is vizsgálni kell. A lebegő szilárd anyag tömegének meghatározására
szolgáló mintavevőn való áthaladás után a gázt átvezetik egy adszorbensen, hogy megkössék
a gázfázisú komponenseket. Kapható olyan szűrő, amely egybe van építve egy két részből
álló adszorbens egységgel.
6 http://www.osh.dol.govt.nz/publications/booklets/wes-dec-2010/wes_01.asp
7 mailto:Sioutas@usc.edu

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

www.tankonyvtar.hu

230

15. Levegőminősítés

15.2.5. Mintavétel áramló gázokból
A mintavételt általában egy mintavevő egységgel végzik, amit vagy csak a lebegő szilárd
anyagra, vagy szilárd aeroszolra és levegőre is terveztek. A nyomás mérésére szolgáló csövet
úgy állítják be, hogy a gázminta áramlási sebessége és iránya megegyezzék a csatornabeli
főgázáram irányával és sebességével, tehát izokinetikus mintavételt alkalmaznak. Ennek oka,
hogy amikor 5 μm-nél nagyobb részecskéket tartalmazó áramló gázt mintáznak, akkor az
áramlási sebességnél nagyobb mintavételi sebességet alkalmazva, a szilárd részecske a nagyobb tehetetlensége miatt továbbhalad az eredeti irányba, és nem lép be a mintavevőbe, koncentrációja kisebb lesz a valós értéknél. Kisebb mintavételi sebesség esetén a helyzet pont
fordított, nagyobb koncentrációt mérnek a valódi értéknél.
15.2.6. A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata
Az ülepedő por (a gyűjtőedény adott felületére időegység alatt leülepedett por) tömegének
meghatározását az MSZ 21454–1:1983 8, 9 szabvány tömegméréssel végzi. A töltőfolyadékot
(megakadályozza a már leülepedett por eltávozását) tartalmazó gyűjtőedényt 1,2–1,5 m magasságban helyezik el, 30 napig gyűjtik az ülepedő port, majd gondosan lezárva a laboratóriumba szállítják. A laboratóriumban először 1 mm-es szűrőn átengedve eltávolítják a durva
szennyezőket, majd 105 ºC-on, 2 órán keresztül előkezelt, megmért tömegű, redőre hajtogatott analitikai szűrőpapíron átszűrik az előzőleg nyert szuszpenziót. Ismételt szárítást követő
tömegmérés alapján adódik az ülepedő por vízoldhatatlan frakciója. A vízoldható frakció
tömegének a meghatározásához a törzsoldat egy ismert részét bepárlótálban vízfürdőn szárazra párolják, majd szárítás és tömegkülönbség-mérés után számolják ki az eredményt. Az ülepedő por tömegén kívül meghatározzák vízoldható frakciójának a pH-értékét kombinált
üvegelektróddal, és elektromos vezetőképességét 10 platinakorommal bevont platina harangelektróddal. Az ülepedő porok vízoldható részében meghatározzák az anionok koncentrációját. A szulfáttartalmat 11 sósavas közegben bárium-kromáttal választják le. A szulfáttal egyenértékű, felszabaduló kromátot 400 nm-en spektrofotometriásan mérik. A kloridtartalom 12, 13
meghatározásához a mintához higany(II)-rodanid oldatot adnak. A Cl--ionokkal egyenértékű
rodanid ion szabadul fel, ami vas(III)-mal vörös vas-rodanidot alkot. Az oldat abszorbanciája
480 nm színszűrőt alkalmazva arányos a minta kloridion-koncentrációjával automatikus analizátorral mérve. A kloridion meghatározásának másik lehetősége az argentometriás titrálás
AgNO 3 -mérőoldattal, K 2 CrO 4 indikáror mellett a vízoldható frakcióban. A
fluoridkoncentráció 14 meghatározása azon alapszik, hogy a fluoridion tartalmú minta vörös
színű cirko-alizarin színezékkel ZrF 6 2- komplex vegyület keletkezése közben reagál. A mintához feleslegben hozzáadott cirkon-alizarinoldat színintenzitása a F-ion koncentrációtól függően arányosan csökken. Az oldat abszorbanciája arányos a minta fluorid-koncentrációjával.
A lebegő por (szálló por) tömegkoncentrációjának meghatározását 15 ismert térfogatú
levegőből valamilyen módszerrel elkülönített szilárd anyag tömegének a mérésével, gravimet8 MSZ 21454–1:1983 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por tömegének meghatározása.
9 MSZ 21453:1988 A szilárd légszennyezők meghatározásának általános előírásai.
10 MSZ 21454–8:1984 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por vízoldható frakciója pH-értékének és
elektromos vezetésének meghatározása.
11 MSZ 21454–10:1987 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A szulfáttartalom meghatározása ülepedő porok vízoldható részében.
12 MSZ 21454–12:1988 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A kloridtartalom meghatározása ülepedő porok vízoldható részében.
13 MSZ 21454–13:1989 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A kloridtartalom argentometriás meghatározása.
14 MSZ 21454–14:1991 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A fluoridtartalom meghatározása az ülepedő por vízoldható részében.
15 MSZ 21454–2:1983 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az lebegő por tömegkoncentrációjának meghatározása.
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riás módszerrel végzik. A mintavétel előtt a szűrőt 105 ºC-on tömegállandóságig szárítják,
elvégzik a tömegmérést, majd a pormintavevővel végzett mintavételt követően ismételt szárítás és tömegmérés után számolják az eredményt. A levegőben lévő korom 16 meghatározásához a környezeti levegő ismert mennyiségét szűrőpapíron szívják át, és a korom koncentrációját a keletkező folt abszorpciójának vagy reflexiójának mérésével határozzák meg. A mintavételi rendszer részei: egy 1,5–5 m magasságban, nyílásával lefelé elhelyezett, levegő bevezető
üvegtölcsér, csővezeték, szűrőbefogófej szűrőpapírral (Wattmann1), légszivattyú (2 L/óra),
gázóra, rotaméter. A mintavételi idő 24 óra. A reflektométer 0 értékét a tiszta szűrőre állítják
be, majd átcserélik az exponált szűrőre, és leolvassák az abszorbancia vagy reflexió értéket.
Kalibrációhoz az abszorbanciát vagy a reflexiót ábrázolják a korom felületi koncentrációjának
függvényében.
A levegő szilárd szennyezőinek jellemzésére további vizsgálatokat is alkalmaznak. Elvégzik például a sűrűség, 17 a higroszkóposság, 18 nedvesedési hő, 19 szárítási és izzítási veszteség, 20 tapadóképesség, 21 kötött gáztartalom, 22 porozitás és pórusméreteloszlás, 23 a folyadékban oldható rész, 24 fajlagos felület és átlagos szemcseméret, 25 szemcseméret-eloszlás 26 meghatározását. A részecskék szemcseméret eloszlása az antropogén szennyezések esetén nagyon
fontos lehet.
Másrészt meg kell határozni a szilárd anyag kémiai összetételét, ami azért kíván speciális, megfelelően kis kimutatási határral rendelkező módszereket, mert a minta tömege kicsi.
Az elemanalízishez az egyik lehetőség, hogy a mintát oldatba viszik a 2. fejezetben megismert módszerekkel, és oldatos módszerrel vizsgálják, vagy pedig a szilárd mintát közvetlenül elemzik, ún. szilárdmintás módszerekkel.
Egy kvarcszálakból préselt szűrőn gyűjtött aeroszolminta teljes feloldása csak bonyolult
művelettel, forró, tömény hidrogén-fluoriddal hevítve végezhető, speciális (teflon)
edényzettel, és az oldás után tömény kénsavval kell eltávolítani a hidrogén-fluorid maradékát
az oldatból, ha ICP-AES vagy ICP-MS készülékkel történik az analízis. A szűrő teljes feloldása miatt esetleg jelentős a vakérték. Kvarcszálas szűrő esetén nem feltétlenül szükséges a
szűrő anyagát oldatba vinni. Egyik módszer szerint pl. kétszer 5 mL tömény salétromsavval
vagy királyvízzel melegítve, vagy mikrohullámmal támogatott feltáró berendezésben a gyűjtött minta feloldódik, és a kvarcszűrő anyaga és a mintában lévő szilikátok visszamaradnak.
Ez történik a lebegő (szálló) por ólom- és kadmiumtartalmának, 27 a nikkel- és réztartalmának, 28 krómtartalmának 29 atomabszorpciós, lítium 30 AAS és lángfotometriás, valamint a
16 MSZ 21454–3:1989 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A korom meghatározása reflexiós méréssel.
17 MSZ 21885–5:1985 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Sűrűség meghatározása.
18 MSZ 21885–10:1986 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Higroszkóposság mérése
19 MSZ 21885–6:1985 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Nedvesedési hő mérése.
20 MSZ 21885–12:1986 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Szárítási és izzítási veszteség
gravimetriás meghatározása.
21 MSZ 21885–19:1986 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. A tapadóképesség meghatározása.
22 MSZ 21885–17:1986 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Porok kötött gáztartalmának
meghatározása.
23 MSZ 21885–16: 1987 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Porozitás és pórusméreteloszlás
meghatározása.
24 MSZ 21885–14:1987 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Folyadékban oldható rész meghatározása.
25 MSZ 21885–8:1986 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. A fajlagos felület és átlagos
szemcseméret meghatározása.
26 MSZ 21885–4:1986 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Szemcseméreteloszlás vizsgálata
ülepítéssel.
27 MSZ 21454–6:1996 Környezetszennyező részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. A lebegő (szálló) por ólom- és
kadmiumtartalmának atomabszorpciós meghatározása
28 MSZ 21454–9:1986 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A lebegő (szálló) por nikkel- és réztartalmának meghatározása.
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bárium 31 lángfotometriás meghatározása esetén. A lítium és a bárium meghatározásakor fellépő ionizációs zavaró hatást ionizációs pufferrel, 0,2%-os KCl-dal küszöbölik ki. Kis koncentrációk esetén a minta törzsoldatát valamilyen kis kimutatási határokkal jellemezhető elemanalitikai módszerrel mérik (ICP-MS, GF-AAS, TXRF). Muránszky G. és munkatársai 32 PM10es fejjel felszerelt nagy térfogatú mintavevővel kvarcszálas szűrőpapírra gyűjtött városi aeroszolok teljes és vízoldható elemtartalmát, teljes szervetlen és szerves széntartalmát, vízoldható
széntartalmát és PAH koncentrációját vizsgálták. Az elemanalízishez királyvizes mikrohullámmal támogatott feltárással készítették el a vizsgálatra kerülő oldatokat. A vízoldható frakció vizsgálatához ultrahanggal támogatott vizes extrakciót alkalmaztak. Az oldatok analízisét
ICP-MS berendezéssel valósították meg. Berlinger, B. és munkatársai hegesztési füstből vettek mintát különböző mintavevő fejekkel, a belélegezhető és a respirábilis frakció vételére. A
Fe, Mn, Cr, Ni és Cr(VI) összkoncentrációját és a vízoldható rész koncentrációját mikrohullámmal 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 követően kromatográfiás (HPLC, GC, CE), vagy molekula spektroszkópiai (UV-VIS, IR, fluoreszcencia) módszerrel azonosítják, és mérik az egyes alkotók koncentrációját. Erre példa a
szilárd minta 3,4-benzpirén-tartalmának 33 meghatározása, amikor a szűrőről a meghatározandó vegyületet 200 ml ciklohexánnal Soxhlet berendezésben extrahálják 8 órán keresztül, vagy
ultrahangos készülékben 2×15 percig. A kivonatot 50–60 ºC-on vákuumban bepárolják, vékonyréteg-kromatográfiával tisztítják, és az elválasztás után folyadék kromatográfiásan, UVdetektorral mérik.
Az oldatot nem igénylő, szilárd mintás módszerek közül a röntgenfluoreszcens analízis,
részecskeindukált röntgenemissziós analízis,34 infravörös spektroszkópia, neutonaktivációs
analízis említhető. 35 Szennyezők elemanalitikai vizsgálatára példa az arzén, kadmium, ólom
és nikkel meghatározása ülepedőporokban, 36 a kiülepedett higany mérése, 37 valamint PM10
frakciókban az arzén, kadmium, ólom és nikkel meghatározása. 38 A városi aeroszolok műveleti frakcionálása elvégezhető szekvenciális kioldással, több fokozatban különböző oldószereket használva. 39,40 Az MSZ 13–170:1989 szabvány szerint a mintát sósavas közegben ron29 MSZ 13–170:1989 Technológiai légszennyezőforrások vizsgálata. Krómtartalmú szilárd szennyező anyagok (porok)
króm(III)- és króm(VI) tartalmának szétválasztása.
30 MSZ-13–167:1989 Technológiai légszennyezőforrások vizsgálata. Szilárd szennyező anyagok (porok) lítiumtartalmának
meghatározása lángemissziós módszerrel.
31 MSZ 13–166–1989 Technológiai légszennyezőforrások vizsgálata. Szilárd szennyező anyagok (porok) báriumtartalmának
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 21454–4:1985 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. 3,4-benzpirén meghatározása.
34 Salma, I., Maenhaut, W., Zemplén-Papp, E., Záray, Gy., Comprehensive characterisation of atmospheric aerosols in Budapest, 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 MSZ EN 15841:2010 A környezeti levegő minősége. Az arzén, kadmium, az ólom és a nikkel meghatározása szabványos
módszerrel légköri eredetű ülepedésekben.
37 MSZ EN 15853–2010 A környezeti levegő minősége. A kiülepedett higany meghatározása szabványos mód-

szerrel.
38 MSZ EN 14902:2006 A környezeti levegő minősége. A Pb, a Cd, az As és Ni mérése szabványos módszerrel
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 roncsolják. A mintaoldat pH-ját NaOH oldattal 6–7 értékre állítják be, majd káliumhidrogénftalát puffert és ammónium-pirrolidin-ditiokarbamátot adnak hozzá. Két milliliter
metil-izobutil-ketonnal kirázva a szerves fázisba kerül a Cr(VI), ami atomabszorpciós
spektrometriával mérhető. A PM2,5 frakcióra egyelőre még csak egy tömegfrakció meghatározási szabványos módszer van, 41 de több közlemény foglakozik különböző toxikus elemek
meghatározásával a PM2,5-es frakcióban. Berlinger, B. 42,43 és munkatársai a hegesztéskor
keletkezett aeroszolok fémtartalmának megoszlását és a vízoldható frakció arányát vizsgálták
a belélegezhető és a respirábilis szemcseméret-tartománynak megfelelő frakció között ICPMS technikával.
Azbeszt analízisére speciális módszerek vannak, például a mintavételt követően a szűrőn
összegyűlt mintából készült preparátumban mikroszkóp alatt leszámolják a szálakat. Az
eredményt szál/ml levegőben adják meg.
41 MSZ EN A környezeti levegő minősége. A lebegő szilárd anyag PM2,5 tömegfrakciójának meghatározása
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
Fémek és félfémek
Króm
Króm VI.
Kobalt
Nikkel
Réz
Cink
Arzén
Molibdén
Szelén
Kadmium
Ón
Bárium
Higany
Ólom
Bór (B)
Ezüst
Szervetlen vegyületek
Cianid 4,5 pH
Cianid összes
Tiocianátok
Fluorid
Szulfát
Foszfát (PO 4 3-)
Nitrát
Nitrát talajvízre
Ammónium

Háttér koncentráció,
μg/L

Szennyezettségi
határérték, μg/L

1
n. d.
1
5
10
65
5
5
1
0,4
2
200
0,2
3
100
n. d.

50
10
20
20
200
200
10
20
10
5
10
700
1
10
500
10

20
20
n. d.
500
200 000
200
10 000

50
100
50
1500
250 000
500
25 000
50 000
500

250

F13.1. táblázat: Fémek és félfémek, szervetlen vegyületek háttér koncentrációi és szennyezettségi határértékei felszín alatti vizekben; n. d.: nem mutatható ki
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Háttér koncentráció,
μg/L

Szennyezettségi
határérték, μg/L

Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Benzol
Toluol
Etil-benzol
Xilolok

0,05
0,05
0,05
0,05

Egyéb alkilbenzol összesen
Fenolok
Fenol
Krezol
Pirokatekol
Rezorcin
Összes fenol

1
20
20
20
20

0,2
0,1
0,1
0,1
0,3

20
5
5
5
20

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,005
0,002
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,02
0,002
0,1

2,0
0,2
0,05
0,05
0,1
0,05
0,1
0,1
0,02
0,02
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
2,0

0,01
0,01
0,01

1
0,5
0,1
0,05
0,05
2

Szerves vegyület csoport

Policiklikus aromás szénhidrogén (PAH)
Naftalinok
Acenaftilén
Acenaftén
Fluorén
Fenantrén
Antracén
Fluorantén
Pirén
Benz(a)antracén
Krizén
Benz(b)fluorantén
Benz(k)fluorantén
Benz(e)pirén
Benz(a)pirén
Indenol(1,2,3cd)-pirén
Dibenz(a,h)antracén
Benz(g,h,i)perilén
Összes PAH a naftalin(ok) nélkül
Klórozott aromás szénhidrogének
Klórbenzol
Diklórbenzolok
Triklórbenzolok
Pentaklórbenzol
Hexaklórbenzol
Összes halogénezett aromás szénhidrogén

F13.2. táblázat: Aromás vegyületek háttér koncentrációi és szennyezettségi határértékei felszín alatti
vizekben
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Háttér koncentráció,
μg/L

Szennyezettségi határérték, μg/L

50

100

Halogénezett alifás szénhidrogének
Diklór-etilének
Diklór-metán
1,1,2-triklór-trifluor-etán
Diklór-etánok
Kloroform
2-Klór-etanol
Széntetraklorid
1,2-Diklór-propán
2,3-Diklór-propilén
Bróm-diklór-metán
Triklór-etilén
Epiklórhidrin
2-Klóretil-vinil-éter
1,3-Diklór-propilén
1,1,2-Triklór-etán
Dibróm-klór-metán
1,2-Dibróm-etán
Tetraklór-etilén
1,1,2,2-Tetraklór-etán
Összes klórozott alifás szénhidrogén
Vinil-klorid

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
0,001

10
10
10
1
5
5
2
20
20
30
10
0,1
5
10
30
30
0,3
10
10
40
0,5

Klórfenolok
Monoklórfenolok
Diklórfenolok
Triklórfenolok
Tetraklórfenol TeCP
Pentaklórfenol
Összes klórfenol

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05

5
1
1
1
0,5
6

0,0005

0,001

Szerves vegyületek
Szénhidrogének (TPH)
Összes alifás szénhidrogén (TPH)

Poliklórozott bifenilek (PCB)
PCB
7 PCB összesen
(28,52,101,118,138,153,180)

F13.3. táblázat: Halogéntartalmú szerves vegyületek háttér koncentrációi és szennyezettségi határértékei felszín alatti vizekben
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Háttér koncentráció,
μg/L

Szennyezettségi
határérték, μg/L

Növényvédő szerek
DDT/DDD/DDE
Összes Aldrin, Klórdán, Dieldrin, Edrin
Összes HCH (1)
Triazinok
Foszforsavészterek
Fenoxi karbonsav származékok
Karbamátok
Összes növényvédő szer

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0,001
0,03
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5

Egyéb vegyületek
Metanol
Izopropil-alkohol
Glikolok
Piridin
Tetrahidro-furán
Tetrahidro-tiofén

200
200
200
0,5
0,5
0,5

1000
1000
1000
0,75
1
1

Szerves vegyület csoport

pH
pH>7
pH<7

9,0
6,5

F13.4. táblázat: Növényvédőszerek és egyéb szerves vegyületek háttér koncentrációi és szennyezettségi
határértékei, valamint a pH felszín alatti vizekben; n. d.: nem mutatható ki
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Az elsőbbségi anyag neve
Alaklór
Antracén
Atrazin
Benzol
Brómozott difeniléter

16. Függelék
AA
µg/L
0,3
0,1
0,6
10

MAC
µg/L
0,7
0,4
2,0
50

0,0005

n. a.

Kadmium és vegyületei
0,08–0,25 0,45–1,5
(vízkeménységtől függően)
Klóralkánok, C 10–13 (4)
0,4
1,4
Klórfenvinfosz
0,1
0,3
Klórpirifosz
0,03
0,1
(etilklórpirifosz)
1,2-diklór-etán
10
n.a.
Diklór-metán
20
n.a.
Di(2-etilhexil)ftalát (DEHP)
1,3
n.a.
Diuron
0,2
1,8
Endoszulfán
0,005
0,01
Fluoantén
0,1
1
Hexaklór-benzol
0,01
0,05
Hexaklór-butadién
0,1
0,6
Hexaklór-ciklohexán
0,02
0,04
Izoproturon
0,3
1,0

AA
µg/L
0,05
2,4
20
0,3

MAC
µg/L
0,07
n. a.
n. a.
2,0

0,1

n. a.

Pentaklór-benzol

0,007

n. a.

Pentaklór-fenol
Benzo(a)pirén

0,4
0,05

1
0,1

Benzo(b)fluorantén

Össz.
0,03

Az elsőbbségi anyag neve
Higany és vegyületei
Naftalin
Nikkel és vegyületei
Nonilfenol
Oktilfenol 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol

Benzo(k)fluorantrén
Benzo(g,h,i)perilén
Indeno(1,2,3-cd)pirén
Simazin
Tributil-ón vegyületek
Triklór-etilén
Triklór-benzolok
Triklór-metán (kloroform)
Trifluralin
Ólom és vegyületei

0,002

n. a..

1
0,0002
10
0,4
2,5
0,03
7,2

4
0,00015
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

F13.5. táblázat: A szárazföldi felszíni vizekben az elsőbbségi anyagokra vonatkozó éves átlagértékek
(AA) és maximálisan megengedhető koncentrációk (MAC); n. a.: nincs adat
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Megnevezés
pH
Szennyező anyagok
Dikromátos oxigénfogyasztás, KOI k
Biokémiai oxigénigény, BOI 5
Összes nitrogén, N összes
Összes foszfor, P összes
Összes lebegő anyag
Összes vas
Összes mangán
Szulfidok
Aktív klór
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)
Ammónia-ammónium-nitrogén
Fluoridok
Fenolindex
Coliform szám (i = individuum = egyed)
Veszélyes és mérgező anyagok
Összes arzén
Összes bárium
Cianid, könnyen felszabaduló
Összes cianid
Összes ezüst
Összes higany
Összes cink
Összes kadmium
Összes kobalt
Króm VI
Összes króm
Összes ólom
Összes ón
Összes réz
Összes nikkel
Molibdén
Hőterhelés

1. Balaton
és vízgyűjtője
6,5–8,5

2. Egyéb védett
területek
6,5–9

50
15
20
0,7
35
10
2
0,01
2
2
2
2
0,1
10 i/mL

Határérték mg/L
100
30
35
5
50
10
2
0,01
2
5
10
2
0,1
10 i/mL

3. Általános
6–9,5
150
50
55
10
200
20
5
2
2
10
20
20
3
10 i/mL

0,1
0,1
0,5
0,3
0,3
0,5
0,1
0,1
0,2
2
2
10
0,01
0,01
0,1
0,001
0,001
0,01
1
1
5
0,005
0,005
0,05
1
1
1
0,1
0,1
0,5
0,2
0,2
1
0,05
0,05
0,2
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
1
0,1
0,1
0,3
A határértéket a hatóság a befogadó érzékenysége
alapján állapítja meg.

F13.6. táblázat: A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi
területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek
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Szervetlen alkotók
Króm összes
Króm VI.
Kobalt
Nikkel
Réz
Cink
Arzén
Szelén
Molibdén
Kadmium
Ón
Bárium
Higany
Ólom
Ezüst
Cianid, 4,5 pH
Cianid összes
Tiocianátok

Háttér koncentráció
talajra, mg/kg
30
n. d.
15
25
30
100
10
0,8
3
0,5
5
150
0,15
25
0,3
0,2
2
n. d.

Szennyezettségi határérték földtani közegre, mg/kg
75
1
30
40
75
200
15
1
7
1
30
250
0,5
100
2
2
20
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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Háttér koncentráció
talajra, mg/kg

Szennyezettségi határérték
földtani közegre,
mg/kg

50

100

Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Benzol
Toluol
Etil-benzol
Xilolok
Egyéb alkilbenzolok össz.

0,1
0,05
0,05
0,05
0,05

0,2
0,5
0,5
0,5
0,5

Fenolok
Fenol
Krezol
Pirokatekol
Rezorcin
Összes fenol
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)
Összes halogénezett aromás szénhidrogén
Összes halogénezett alifás szénhidrogén
Vinil-klorid
Összes klórfenol

0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,5
0,01
0,001
n. d.
0,003

1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,1
0,05
0,1

Szerves vegyületek
Szénhidrogének
Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40

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
Poliklórozott bifenilek (PCB)
7 PCB összesen (28,52,101,118,138,153,180)
Poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzofuránok (ng/kg TEQ-ban)
Növényvédő szerek
DDT/DDD/DDE
Összes drin
Összes HCH
Triazinok
Foszforsavészterek
Fenoxi karbonsav származékok
Karbamátok
Piridin
Tetrahidro-furán
Tetrahidro-tiofén

Háttér koncentráció
talajra, mg/kg

Szennyezettségi határérték földtani közegre,
mg/kg

0,02

0,1

0,5

5

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
0,01
0,1
0,1

0,1
0,1
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5

F14.3. táblázat: Poliklórozott bifenilek, poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok és növényvédő szerek talajra vonatkozó háttér koncentrációi és szennyezettségi határértékei földtani közegre
n. d.: nem mutatható ki
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Légszennyező
anyag

Ózon
Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid
Szálló por [PM10]
Ólom
Higany és szervetlen vegyületei
Benzol
Arzén
Kadmium
Nikkel
3,4-Benz(a)pirén
Króm
Berillium
1,3-Butadién
Dioxinok és furánok
Teraklór-etilén
Triklór-etilén
Vinil-klorid
Azbeszt

Egyéves
határérték
µg/m3
120
50
40
3000
40
0,3
1
5
0,01
0,005
0,025
0,00012
0,05
0,05
2,25
1·10–6 pg/m3
60
23
5
1000 rost/m3

Veszélyességi
fokozat
I
III
II
II
III
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

F15.1. táblázat: A levegőterheltségi szint éves egészségügyi határértékei kiemelt jelentőségű, valamint
rákkeltő légszennyező anyagokra
Átlagolási
időszak, óra

Tájékoztatási
küszöbérték, µg/m3

Kén-dioxid

1

400

Nitrogén-dioxid

1

350

Szén-monoxid

1

20 000

Szálló por (PM 10 )

24

75

Ózon

1

180

Légszennyező anyag

Riasztási
küszöbérték, µg/m3
500 vagy
72 órán túl>400
400 vagy
72 órán túl>350
30000 vagy
72 órán túl>20000
100 vagy
72 órán túl>180
240

F15.2. táblázat: Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra. A kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid adatok három egymást követő órában végzett mérésekre vonatkoznak, míg a szálló por két egymást követő napon tapasztalt értékekre, ha a meterológiai
előjelzések szerint a következő napon javulás nem várható
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16.2. Fogalomtár
Abszorbancia (A):
A = lg

I0
I ,

ahol I 0 a megvilágító és I az áteresztett fény intenzitása. Az abszorbancia egyenesen arányos a
fényút hosszával és a mért elem mintabeli koncentrációjával.
A = ε ⋅c⋅ L ,

ahol az ε 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
elem rezonáns színképvonalának megfelelő hullámhosszú, I 0 intenzitású megvilágító fény az
atomizált mintán áthaladva részben elnyelődik. Az abszorbancia (lg(I 0 /I)) a meghatározandó
kémiai elem mintabeli koncentrációjának lineáris függvénye, így hitelesítés után a hígított
vizsgálandó mintára mért abszorbancia alapján a koncentráció számítható. A minta atomizálását kémiai lángokkal valósítják meg a lángba porlasztott aeroszolból (láng-atomabszorpció),
vagy elektrotermikus atomizációval a grafitcsőbe csöppentett mintaoldatból (grafikemencés
atomabszorpció).
Atomemissziós spektrometria (AES): elemanalitikai módszer. A gerjesztett atomok által
spontán kibocsátott fény intenzitását mérik a mérendő elemre jellemző hullámhosszú színképvonalon. 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
vizsgálandó elemre jellemző hullámhosszúságú fénnyel gerjesztik, és a gerjesztett állapot
megszűnését követően keletkező fluoreszcens fény intenzitásának mérése alapján következtetnek az elemkoncentrációra. Az atomfluoreszcencia során lehetséges energiaátmenetek a
rezonancia fluoreszcencia, direkt fluoreszcencia, lépcsőzetes fluoreszcencia és anti-Stokes
fluoreszcencia.
Atomspektroszkópia módszerek: a környezeti analitikában alkalmazott analitikai kémiai
módszerek egyik fő csoportját képezik, melyek a kémiai elemek koncentrációjának meghatározására irányulnak. Ezen vizsgálati módszerek esetében az elektromágneses sugárzás ultraibolya és látható vagy röntgen hullámhossztartományában hoznak létre emissziós vagy abszorpciós jeleket, megváltoztatva az atomok elektronhéjain lévő elektronok energiaállapotát.
Auger-hatás: ha egy anyagot nagy energiájú fotonokkal sugároznak be, akkor elektronkilépés történhet az atomok belső elektronhéjáról (általában K vagy L). A kilépő elektron helyén
betöltetlen nívó marad (vakancia), amelyet egy külső elektronhéjról származó elektron fog
betölteni. A belső vakanciák (K-héj vagy L-héj) átrendeződésekor felszabaduló karakterisztikus röntgenfoton még az atomon belül fotoeffektust hozhat létre. Így végeredményben az
atomot nem foton, hanem elektron hagyja el. Az Auger-effektus során keletkező röntgenfoton
nem mutatható ki, mivel ez az atom belsejében keletkezik és nyelődik el. Az Auger-hatás
újabb ionizációt hozhat létre, tehát többszörös ionizáció lép fel. Nagyobb rendszámú elemeknél az újabb vakancia újabb Auger-elektron kilépését eredményezheti, így ún. Auger-kaszkád
játszódhat le, amelynek következménye sokszoros ionizáció.
www.tankonyvtar.hu
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Automata mintavevő: meghatározott időpontokban és időtartamban meghatározott mennyiségű mintát vesz pl. csapadékból, levegőből vagy vízből. Gyakran folyamatos üzemű mérőkészülékekkel és számítógéppel van összekapcsolva.
Belső standard: ismert koncentrációban hozzáadunk valamennyi vizsgált oldathoz (vak,
standard és minta) egy másik kémiai elemet (vegyületet), belső standardot, amely a vizsgálandó mintában nincs kimutatható mennyiségben. Ez esetben a kalibrációs egyenes függőleges tengelyén a mérendő elem és a belső standard detektorjelének hányadosa szerepel, a vízszintes tengelyen ábrázolhatjuk továbbra is a mérendő elem koncentrációját. A belső standardnak az elemzendő komponensével hasonló tulajdonságokkal kell rendelkeznie, a módszerrel jól meghatározható kell legyen, nem zavarhatja a másik elem meghatározását, nem
léphet vele kémiai reakcióba.
Biomagnifikáció: a táplálékláncba beépül a toxikus anyag, az egymást követő specieszekben
egyre dúsul a tápláléklánc első tagjában jelen levő komponens.
Cherny-Turner monokromátor: a tengelye körül elforgatható fényvisszaverő síkrács segítségével végzi a fény felbontását. A belépőrésen átjutó fényből egy homorú tükör (kollimátor)
párhuzamos sugárnyalábot állít elő, amit a síkrácsra vetít, majd az optikai rács által eltérített
sugárnyalábot szintén homorú tükör (kamara) egyesíti a kilépőrésre, ahonnan a fény a detektorba jut. A monokromátorral egyidejűleg egy hullámhosszon végezhetünk mérést, de ez az
adott hullámhossztartományon belül tetszőlegesen választható az optikai rács elforgatásával.
Szekvens mérés végezhető vele, vagyis egymás után mérhetünk többféle hullámhosszon, ami
időigényes, a berendezés ára viszont alacsony.
Deformációs rezgések: a közös atommal rendelkező kötések közötti szög változik meg, vagy
az egész atomcsoport mozdul el a molekula többi részéhez viszonyítva anélkül, hogy az atomok helyzete a csoporton belül megváltozna.
Detektor: a mérendő komponens valamilyen tulajdonsága alapján a vegyület koncentrációjával arányos válaszjelet ad.
Deutériumlámpás háttérkorrekció: AAS-nál alkalmazott háttérkorrekciós módszer. Az
atomforrást a deutériumlámpa folytonos sugárzásával átvilágítva, a fellépő intenzitáscsökkenés a folytonos háttérnek tulajdonítható. Míg ugyanis a vájtkatódlámpa kis félértékszélességű
színképvonalainak az intenzitását mind az atomok elnyelése, mind a folytonos háttér csökkenti, a deutériumlámpa folytonos sugárzását csak a folytonos háttér csökkenti számottevően.
Diffúz források: nem lehet azonosítani a kibocsátási pontokat.
Direkt fluoreszcencia esetén a gerjesztés végső energiaszintje megegyezik a kisugárzás kiindulási energiaszintjével. A gerjesztett állapotból az elektron magasabb energiaszintre jut viszsza, mint a gerjesztést megelőző energiaszint volt, így a fluoreszcens foton energiája kisebb,
hullámhossza pedig nagyobb lesz.
Doppler-kiszélesedés: az emittáló vagy abszorbeáló atomok hőmozgásával kapcsolatos. A
mozgó fényforrás által emittált fotonok hullámhossza megváltozik a fényforrás sebességével
arányosan, ha a fényforrás a detektor irányában, illetve ellentétes irányban mozog. Az eltérő
irányú és sebességű részecskék eltérő hullámhosszú fénysugarakat bocsátanak ki. A Dopplerkiszélesedés a következő összefüggéssel jellemezhető
∆λ D =

2 ⋅ λ0 2 ⋅ R ⋅ T
⋅
c
M ,
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ahol λ 0 az emissziós vagy abszorpciós színképvonal hullámhossza, c a fénysebesség (3×108
ms-1), R az univerzális gázállandó (8,314 JK-1mol-1), T a hőmérséklet és M a relatív atomtömeg.
Egyszeri mintavétel: egyetlen ponton egy alkalommal történő mintavétel, időben és térben
állandó vizsgálandó anyag esetén (pl. mélyfúrású kút vize).
Elektrotermikus elpárologtatás – ICP csatolás (ETV-ICP csatolás): grafitcsónakban elhelyezett vizsgálandó minta elektrotermikus elpárologtatását ellenállásfűtésű, vízhűtéses elektrotermikus kemencében végzik. Az így keletkező gőzöket közvetlenül vagy fűtött csövön
keresztül vezetik a plazmába a kondenzáció megakadályozására (direkt technika). Az indirekt
eljárásoknál viszont a szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson is jól szállítható aeroszol előállítása a cél, amelyet például a nagyhőmérsékletű gőzök hideg argongázzal végzett
keverésével valósítanak meg.
Elemanalitikai módszer: a kémiai elemek mintabeli koncentrációjának meghatározására
alkalmas analitikai kémiai módszer.
Energiadiszperzív röntgenfluoreszcens (EDXRF) spektrometria: a fluoreszcens röntgenfotonok energiáját mérik, és ilyenkor pl. félvezető detektor esetén a detektorba jutó fotonok
energiájával arányos töltésimpulzusok (elektron-lyuk párok) keletkeznek, amelyeket speciális
elektronikus egység dolgoz fel. A gyors jelfeldolgozásnak köszönhetően a röntgenfotonokból
származó impulzusok túlnyomó részét sikerül összegyűjteni, így a rögzített spektrum több
elem karakterisztikus vonalát tartalmazza (multielemes módszer). Az EDXRF technikában
egyidejűleg történik a különböző energiájú röntgenfotonok mérése, így az EDXRF szimultán
multielemes technika.
Etilálás: az etilálás Hg-, Pb-, Sn- és Se-formák illékonnyá tételére szolgáló eljárás, amely
NaBEt 4 -l végzett reagáltatással érnek el. Hogy lehetséges legyen az extrakciót követő GC
elválasztás, a képződött elemforma forráspontja kb. 20 °C-kal nagyobb kell, hogy legyen,
mint az extrahálószer forráspontja. A nukleofil szubsztituensnek különböznie kell az elemforma szerves szubsztituensétől.
Extrakciós interfész: a plazmában keletkező ionok extrakcióját és a tömeganalizátorba való
juttatását biztosító eszköz. Az interfész két koaxiális kónuszból áll, melyek anyaga általában
nikkel, esetleg platina. Az ICP felé eső a mintázó kónusz, ennek a kúpszöge nagyobb és a
benne lévő köralakú furat mérete általában 0,8–1,2 mm. A tömeganalizátor felé eső, merítő
kónusz kisebb kúpszöggel rendelkezik, és a rajta lévő nyílás átmérője 0,4–0,8 mm. Az interfész háza jó hővezető fémből készül, a kónuszok intenzív vízhűtést igényelnek. A két kónusz
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 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) mérhető fluoreszcens jel.
Érzékenység (sensitivity): az analitikai mérőgörbe (kalibrációs görbe) meredeksége. Másképpen megfogalmazva az érzékenység az analitikai válaszjel koncentráció szerinti deriváltja.
S = dx/dc,
ahol x az analitikai jel és c a koncentráció.
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Félvezetők: a félvezető eszközöket úgy készítik, hogy úgynevezett szennyező atomokat visznek be egy félvezető (szilícium vagy germánium) anyagba. Ezek a szennyezők általában III.
vagy V. csoportbeli elemek olyan atomsugárral, hogy helyettesíteni tudják az egyes szilícium,
vagy germánium atomokat. Ha például foszfort visznek be a tiszta félvezető kristályba, akkor
a keletkező anyag tartalmaz egy plusz elektront (mert a foszfornak öt, a szilíciumnak pedig
négy külső elektronja van), ezt n-típusú félvezetőnek hívják. Ha viszont bórt viszünk be, ez
egy elektronhiánnyal rendelkezik (lyukak), és p-típusú félvezetőnek hívják. Úgy tekintik,
mintha az elektronhiányos részhez, a lyukhoz pozítív töltés tartozna, és ezek vándorlása az
elektromos áramot vezeti. A dióda a legegyszerűbb eszköz, amely megengedi, hogy az elektromos áram egy bizonyos irányban haladjon, de ellentétes irányban ne. Ha egy n-típusú és
egy p-típusú félvezetőt összekapcsolnak, 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 pólus felé, és a lyukak a negatív pólus felé. Ha viszont az n-típusúra kötik a pozitív pólust, a ptípusúra a negatívat, akkor az elektronok és a lyukak ellentétes irányba áramolnak, és nem
lesz elektromos vezetés.
Fluoreszcencia: atomok vagy molekulák elektromágneses sugárzás hatására gerjesztődnek,
és a gerjesztési energiát fotonok formájában kisugározzák.
Fluoreszcenciás spektrum: a kisugárzott fény intenzitását ábrázolja a fluoreszcenciás tartomány hullámhosszának függvényében egy adott gerjesztési hullámhossznál. Tehát itt a gerjesztési 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 nagyobb, mint a gerjesztésié.
Folyadék-folyadék extrakció (LLE): a minta megoszlik két egymással nem elegyedő oldószer között, amelyekben eltérő a mátrix és a meghatározandó vegyület oldhatósága. Az eljárás
során a mintaoldatot összerázzák egy a mintaoldattal nem elegyedő oldószerrel, amelyben 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 viszszanyeréshez. Az extraktumokat egyesítik, majd általában betöményítik.
Fordított fázisú kromatográfia (RP-HPLC): az állófázisnak apoláris jelleget biztosítanak a
felületéhez kötődő C18, C8, ciano, stb. csoportok. Ilyen pl. a klórszilánnal módosított
szilikagél, alumínium-oxid és zirkónium-oxid. Mivel a fordított fázisú folyadékkromatográfiában egy kevésbé poláros állófázis és egy polárosabb mozgófázis van jelen, előbb az állófázishoz kevésbé kötődő polárosabb vegyületek távoznak az oszlopról, míg az erősebben kapcsolódó apoláros anyagok hátramaradnak Mivel a szilikagél amfoter vegyület, a mérési tartomány 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, és a polaritást csökkentő oldószerek sorrendben a metanol, acetonitril, etanol, izopropanol, tetrahidrofurán és a dioxán. A mozgófázis
legtöbbször víz és valamilyen poláros szerves oldószer. Disszociáló/protonálódó mintakomponensekre puffert (acetát, foszfát, TRIS, citrát stb.) alkalmaznak 10–100 mmol/L koncentrációtartományban, 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 fotodióda detektor egy felső p-rétegből és egy alsó n-rétegből áll. A
felső felületét bevonják egy nagy ellenállású SiO 2 védőréteggel. 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 a külső körben. Mikor a fotonok kölcsönhatásba lépnek a diódával, az elektronokat átsegítik a vezető sávba, ahol úgy funkcionálnak,
mint töltéshordozók. Így a keletkező áram arányos a ráeső fény intenzitásával. A legtöbb eszköz csak a látható és a közeli infravörös sugárzást detektálja.
Fotoemissziós cső: detektor, mely a beeső fénysugárzást elektromos jellé alakítja. Egyszerű
fotokatód-fotoanód kombinációból áll evakuált burkolatban. A cső tartalmaz egy
sugárzásérzékeny katódot félhenger formájában, fényérzékeny réteggel, általában alkálifémmel 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, elektromos áramot hozva létre. Erősítés után a külső körben folyó áram arányos a beeső fénysugárzás intenzitásával.
Fotoelektron-sokszorozó: detektor, mely a fotokatódra eső fénysugárzást elektromos jellé
alakítja. A katódra érkező fénysugárzás kilök egy fotoelektront a katódból. A kibocsátott
fotoelektront az elektrosztatikus tér gyorsítja az első dinódhoz. Az említett elektród speciális
bevonattal van ellátva (BeO, GaP vagy CsSb), mely számos elektront bocsát ki, ha nagy energiájú elektron ütközik a felületébe. A kibocsátott elektronok a következő dinódára érkeznek és
ez az elektronsokszorozó lépés ismétlődik az egymást követő, egyre magasabb potenciálú
dinódák sorozatán, míg végül az elektronok eljutnak az anódra. A keletkező áram további
erősítése lehetséges.
Gázkromatográfia (GC): elválasztástechnikai módszer, melynek során a hasonló tulajdonsággal rendelkező vegyületeket az injektor segítségével gázáramba, a mozgófázisba juttatják.
A dugószerűen beinjektált minta a termosztátban elhelyezett gázkromatográfiás oszlopon áthaladva komponenseire válik szét, melyek a detektorba jutva koncentrációjukkal arányos analitikai jelet eredményeznek. A detektorban mért válaszjel alapján a koncentrácók meghatározásra kerülnek.
Gázkromatográfiás oszlop: általában 0,5–300 m hosszú vékony, rugalmas szilika cső, amely
lehet töltetes vagy töltet nélküli.
Gerjesztési spektrum: a fluoreszcencia maximumhoz tartozó emittált fény intenzitását ábrázolja a gerjesztési tartomány hullámhosszának függvényében.
Gerjesztési tartomány: az a hullámhossztartomány, amelyhez tartozó elektromágneses sugárzással gerjesztve a molekulát, fluoreszcencia következik be. A gerjesztési tartomány általában az ultraibolya tartományba esik.
Gradiens elúció: a mozgófázis összetételének időbeli változtatása, amelyhez a készülék a
keverőszelep megfelelő beállításával tiszta oldószerekből állítja elő az aktuális összetételű
oldószerelegyet (pl. víz, metanol vagy acetonitril hozzáadásával).
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Grafitkemence: a grafitkemencés AAS-nál használt atomforrás. Vízhűtéses, argongázöblítéses elektromosan fűthető berendezés, mely 5–10 mm átmérőjű furattal ellátott grafitcsövet tartalmaz. A nemesgázöblítéssel a berendezés és az atomgőz oxidációját akadályozzák
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
grafitcsőbe. A minta hőmérsékletét ezután lépcsőzetesen emelik egy előre optimált hőmérsékletprogram szerint. Az analízis részfolyamatai – szárítás, hamvasztás, atomizáció, tisztítás –
időben egymás után, növekvő hőmérsékleteken játszódnak le a kemencében. Az atomizáció
során keletkező atomi gőzt átvilágítják a mérendő elem rezonáns színképvonalának megfelelő
hullámhosszúságú fénnyel. Erre a célra üregkatódlámpákat vagy lézerdiódákat alkalmaznak.
Az atomgőzön átbocsátott fény intenzitáscsökkenéséből, vagyis a mért abszorbanciából meghatározható a kérdéses elem koncentrációja.
Hidridképzés: a meghatározandó kémiai elemet stabil, illékony, kovalens hidridekké alakítják, melyhez a minta savanyított oldatát nátrium-borohidriddel reagáltatják. A keletkező
hidridek gáz-folyadék szeparátorba, majd onnan argongáz öblítéssel közvetlenül a lángba
vagy plazmába juttathatók. A hidridképző elemek az As, Sb, Se, Te, Sn, Bi, Pb,és Ge, amelyek az alábbi reakció során felszabaduló hidrogénnel képeznek szobahőmérsékleten stabil
hidrideket:
NaBH 4 + 3H 2 O + HCl = H 3 BO 3 + NaCl + 8H.
A hidridképzési technika alkalmazásával a mintabevitel közel 100%-os hatásfokkal jellemezhető, a mátrixtól való elválasztás révén csökkennek a zavaró hatások, és javulnak a
jel/háttér arányok. Ezek végül a kimutatási határ mintegy ezerszeres javulását eredményezik.
Ügyelni kell a hidridképzési reakció eltérő kinetikájára különböző vegyérték állapotú elemformák pl. As(111), illetve As(V) esetén.
Hiteles anyagminta: bizonylattal ellátott anyagminta. A hiteles anyagminták általában tételekben készülnek, az egész tételt jellemző tulajdonságot az abból vett minták nemzetközi körelemzési adatai alapján határozzák meg, adott mérési bizonytalansági határokon belül.
Hullámhosszdiszperzív XRF spektrométer (WDXRF): a röntgensugárzás hullámtermészetét használja ki, egy adott rácsállandójú (d) kristályt használva egy bizonyos hullámhosszúságú sugárzás kiválasztására. A vizsgálandó minta a röntgencső ablaka elé van helyezve, és léptető motor forgatja a tengelye körül mérés közben, az esetleges heterogenitások kiküszöbölésére. A forgatható analizátorkristály a diffrakciós kör középpontjában helyezkedik el. A detektor 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 lítiumfluoridot, pentaeritritolt, ammónium-dihidrogén foszfátot és kálium-hidrogén-ftalátot használnak. A szintetikusan előállított pszeudokristályok (2,2<d<8,0 nm) nagyon hatásosan alkalmazhatók a kis rendszámú kémiai elemek vizsgálatára (bórtól magnéziumig).
Időbeli átlagminta: egy adott pontban, különböző időpontokban vett minták keveréke.
Indirekt porlasztás: a porlasztóhoz ködkamra kapcsolódik, amelyben a nagyobb méretű
cseppek (d>5 µm) kicsapódnak, és így közel homodiszperz aeroszol képződik.
Induktív csatolású plazma sugárforrás (ICP): három koncentrikus kvarccsőből áll, amelyekben argont áramoltatnak. A külső kvarc csövet egy 2–3 menetes, vízhűtésű indukciós
tekercs veszi körül, amely a nagyfrekvenciás (RF) generátor kicsatoló antennája. A külső gáz,
amelyet az irodalomban hűtő- és plazmagázként is említenek, általában 10 L/perc térfogat© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE
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áram mellett biztosítja, hogy a mintegy 10 000 K hőmérséklettel bíró elektron-örvényáram
tartománytól néhány milliméter távolságra lévő külső kvarchenger ne olvadjon meg. A közbenső térben mintegy 1 L/perc térfogatárammal áramló gáz, a plazma megemelésére szolgál.
A sugárforrás közepén a minta plazmába juttatását biztosító aeroszol vivőgáz 0,5–1,0 L/perc
gázárammal jellemezhető. A MHz frekvenciatartományban gyűrű alakú plazma alakul ki,
amely megkönnyíti az aeroszol plazmába juttatását. A plazma analitikai célra használt térelemében a hőmérséklet mintegy 6000–6500 K.
Infravörös spektroszkópia: (IR, 2,5–25 μm, 4 000–400 cm-1) a molekulák rezgéseinek infravörös sugárzással történő gerjesztésével kapcsolatos fényabszorpciót vizsgálja. Egy rezgési
állapot gerjesztése általában sokféle forgási állapot gerjesztésével is együtt jár. Így a színképben nem éles vonalakat, hanem a sok közel eső vonal összeolvadásából származó sávokat
észlelünk. Ez a rezgési-forgási (vibrációs-rotációs) spektrum.
Ioncsere kromatográfia: ionos vegyületek szétválasztására alkalmas. Az állófázis anionvagy kationcserélő csoportokat tartalmaz szilika vagy polimer (Sztirol + DVB) vázon. Az
anion- vagy kationcserélő lehet erős vagy gyenge. Az erős ioncserélő állandó értékű töltésű
(pl. szulfonát-, ammóniumion), míg a gyenge ioncserélő a pH változtatásával válik ionossá
(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 felületére felvitt (negatív töltésű) erős kationcserélő taszítja a minta – állandó negatív töltéssel rendelkező – elektrolitjait, pl. a szervetlen nitrátionokat. Így a szervetlen anionok kis retenciós
idővel a hulladékcsúcsban eluálódnak, a semleges cukrok, alkoholok, de az ionos savak is
szénatomszámuk és protonáltságuk függvényében behatolnak a részecskék pórusaiba, és az
oszlopon szétválnak. A mozgófázis 0,01–0,001 mol/L-es H 2 SO 4 .
Ionkromatográfia: az ionkromatográfiánál használt állófázis megegyezik az ioncsere kromatográfiánál alkalmazottal. Az állófázis anion- vagy kationcserélő csoportokat tartalmaz szilika
vagy polimer (Sztirol + DVB) vázon. A mozgófázis kis vezetőképességű eluens, pl. nátriumkarbonát, mivel a detektálás az ionok vezetőképességén alapul. A vezetőképességi detektor
használata miatt szükség van egy olyan egységre, amely az eluens elektrolit anionjait és kationjait eltávolítja az oldatból detektálás előtt. Ez az eszköz a mikromembrán szupresszor.
Ionpárképző kromatográfia: ionos vagy ionizálható vegyületek (pl. szerves savak) visszatartásának növelésére használják, az elválasztandóval ellentétes töltésű hidrofób iont (pl. alkilammóniumsók szerves sav elválasztásra, pozitív töltésű ionokra alkil-szulfonátok) tartalmazó
mozgófázissal, fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás oszlopon.
Ionpárképző kromatográfia során a RP-HPLC oszlopra adszorbeálódik az ionpárképző
vegyület hidrofób ionja, és ioncsere játszódik le elválasztandó komponenssel, amely így megoszlik az állófázis és az eluens között. Az elválasztást befolyásoló tényezők az ionpárképző
koncentrációja, minősége (pl. alkillánc hosszúsága), a szerves oldószer minősége és koncentrációja az eluensben, a puffer típusa és koncentrációja, a hőmérséklet. Az elválasztandó komponens visszatartása annál nagyobb, minél nagyobb az ionpárképző szénatomlánca.
Izobár interferencia: az ICP MS-nél tapasztalható zavaró hatás, amikor a meghatározandó
elem egyik stabil izotópjának a tömegszáma megegyezik a zavaró kémiai elem valamely stabil 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: időben állandó összetételű mozgófázist használunk a HPLC meghatározásnál.
Kalibráló egyenes: a mérendő elemet vagy vegyületet ismert, növekvő koncentrációban tartalmazó kalibráló sor mintáira kapott analitikai válaszjel a koncentráció függvényében ábrázolva. Az analitikai mérőgörbét az alkotót különböző koncentrációban tartalmazó minták
elemzési eredményeiből regresszióval számítják ki, általában a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával. A jó linearitású módszerek esetén 5 különböző pont (plusz a vak) általában elégséges az analitikai mérőgörbe elkészítéséhez. Linearitás hiányában több standard
alkalmazására van szükség.
Kémiai láng: egy éghető és egy égést tápláló gáz kémiai rekciója során keletkező magas hőmérsékletű térrész. Hőmérséklete függ az éghető és az égést tápláló gáz minőségétől és egymáshoz viszonyított arányuktól. Az acetilén (C 2 H 2 )-levegő láng hőmérséklete 2300 ºC, az
C 2 H 2 -dinitrogén-oxid (N 2 O) láng hőmérséklete 2800 ºC. A kémiai láng részei: előmelegedési
zóna, előégési zóna, közbenső lángzóna és külső égési zóna. A közbenső lángzóna az analitikailag 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 képződése
következtében a szabad atomok koncentrációja, és így az analitikai jel is lecsökken. A legfontosabb a jelen levő anionok zavarása, például Ca2+ meghatározásakor foszfátion jelenlétében
hőstabil Ca 3 (PO 4 ) 2 képződése miatt csökken a szabad Ca atomok koncentrációja és az analitikai jel. Ez a zavaró hatás magasabb hőmérsékletű láng alkalmazásával kiküszöbölhető.
Hősta-bil vegyület képződhet úgy is, hogy szabad atomok más atomokkal új molekulákat képeznek, pl. a Ca meghatározását az alumínium zavarja kalcium-aluminát képződése miatt. És
végül kémiai zavaró hatás, amikor a könnyen ionizálódó elemek megváltoztatják az ionizációs
egyensúlyt, pl. a könnyen ionizálódó bárium analitikai görbéje elhajlik a szabad atomok számának csökkenése miatt. A grafikemencében gyakran fellépő kémiai zavaró hatás, a meghatározandó elem vesztesége illékony vegyületek képződése miatt a hamvasztási vagy az atomizációs lépés során. A jelenség főleg halogenidek jelenlétében tapasztalható, ezért kerülni kell a
sósav oldószer használatát, a jelen levő halogenid pedig kiforralható tömény salétromsavval.
A másik kémiai zavarás a karbidképződés (pl. Si, Ti,W), amely gátolja az adott elemek
atomizációját.
Két pozítív töltéssel rendelkező ionok által okozott zavarások: ICP-MS technikánál a dupla töltésű ionok spektrális zavarásával a kis második ionizációs energiával rendelkező kémiai
elemek esetén kell számolni a tömegszámuk felénél. Argon ICP-ben azoknak a kémiai elemeknek képződnek kettős töltésű ionjai, amelyeknek a második ionizációs energiája az
egyensúlyt uraló argon első ionizációs energiájánál (15,76 eV) kisebb. Ilyen elemek az alkáliföldfémek, a ritkaföldfémek, a tórium és az urán.
Kimutatási határ: egy alkotó azon koncentrációja, amelyhez tartozó analitikai válaszjel értéke megegyezik a vakminta közepes válaszjelének és a vakminta válaszjel háromszoros tapasztalati szórásának összegével. Ez a megfogalmazás arra az esetre vonatkozik, ha nem használunk vakérték-korrekciót a kalibrációs görbe megszerkesztése előtt.
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Koncentrikus porlasztó: a pneumatikus porlasztók családjába tartozik. Egy belső kapillárisból és egy azt körülvevő nagyobb átmérőjű üvegcsőből áll. A külső köpenyben nagy sebességgel áramló gáz (többnyire argon) szívóhatást fejt ki a belső kapillárisban lévő folyadékra
és azt apró cseppekre bontja.
Ködkamra: a ködkamrára jellemző levágási cseppátmérőnél nagyobb cseppek az adott ködkamrában leválnak, és a sugárforrás felé csak az ennél kisebb átmérőjű aeroszolcseppek haladnak tovább. A levágási cseppátmérőnél nagyobb cseppek szeparációjában a gravitációs
ülepedés, a tehetetlenségi leválás és a turbulencia játszik alapvető szerepet. Legelterjedtebben
a Scott-féle kétutas és a ciklonrendszerű ködkamrákat alkalmazzák, amelyeknél egyaránt lehetséges a ködkamra hűtése, és ezáltal illékony szerves oldószerek porlasztásánál a keletkező
gőzök kondenzáltatása. A porlasztórendszerekben a porlasztó által létrehozott primer aeroszol
cseppméreteloszlását az alkalmazott ködkamra döntően befolyásolja.
Kromatogram: a detektor által mért jelet az injektálás pillanatától eltelt idő függvényében
ábrázolva megkapjuk a kromatogramot.
Kromatográfia fizikai elválasztási módszer, melyben az elválasztandó komponensek megoszlanak 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 tulajdonságú vegyületek elkülönítésére és mennyiségük meghatározására szolgál.
Kuderna-Danish elpárologtató: nem illékony komponenseket tartalmazó oldatok/extraktumok töményítésére kifejlesztett speciális bepárló eszköz. Egy 500 mL-es mintatartó lombik
végeihez csiszolattal illesztenek egy Snyder-oszlopot, valamint egy 10 mL-es csövet, amelyben a betöményített minta összegyűlik. A szerves oldószert tartalmazó mintát (200–300 mL)
néhány forrkővel együtt elhelyezik a mintatartó lombikban, és vízfürdőn hevítik. A vízfürdő
hőmérséklete 15–20 ºC-kal nagyobb, mint a szerves oldószer forráspontja. A mintatartó cső
részben merül bele a vízfürdőbe, a berendezés többi részét a vízgőz melegíti. Az oldószergőzök felszállnak, majd a gőzök egy része lekondenzál és visszafolyik. A visszafolyó oldószer
beöblíti az esetleg a mintatartó falára tapadt komponenseket, a minta így veszteség nélkül
töményíthető be kis térfogatra. Az oldószer másik részét a Snyder-csőhöz csatlakozó leválasztóval és gyűjtőeszközzel nyerik vissza. A berendezés 10–20 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 történő
elválasztására. A kvadrupol analizátor négy, párhuzamos, szimmetrikusan elrendezett kör
vagy hiperbolikus keresztmetszetű elektródból áll. A két-két szemben levő henger azonos
pontenciálú, az egymás mellettiek ellentétes polaritásúak, a két pár között egyrészt egyen(DC), másrészt nagyfeszültségű váltakozó feszültséget (AC) hoznak létre. Egyenfeszültség
esetén a pozitív ionok a negatívabb feszültségű rúd felé mozognak, és a kisebb mozgási energiájú ionok hamarabb beleütköznének a rúdba, mint a nagyobb energiájúak. Azonban a
DC+AC kombinálásával a rúd potenciálja előjelet vált, mielőtt az ion beleütközne, így az eljuthat a detektorig. Az elektromos térben a tengely mentén végighaladni törekvő ionok a tengelyre merőleges rezgéseket is végeznek. Ezek amplitúdója csak akkor nem nő állandóan, ha
adott egyenfeszültség, váltakozó feszültségcsúcs és frekvencia esetén az ionok tömege meghatározott tartományba esik. Az instabil ionok az elektródok felé kilépnek az ionsugárból. A
feszültség abszolút értékének változtatásával változtatható a stabilis pályákhoz tartozó tömeg,
azaz felvehető a tömegspektrum.
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Lángfotometria: emissziós színképelemzési módszer, amelyet alkáli (és alkáliföld-) fémek
rutinanalízisére alkalmaznak az ipari és klinikai gyakorlatban. Az alkálifémek analízisét általában kis hőmérsékletű, 1500–2000 °C-os kémiai lánggal végzik. A kémiai láng előállítására
az éghető gázként metánt, propánt, butánt vagy acetilént, míg égést tápláló gázként általában
levegőt használnak. A minta megfelelő mértékben hígított oldatát finom eloszlású aeroszollá
alakítják a porlasztórendszer segítségével. A mintából származó szabad atomok gerjesztődnek, 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-Lomakin összefüggés szerint. Az adott kémiai elemre jellemző hullámhosszú kibocsátott fényt interferenciaszűrővel különítik el, minden mérhető elemhez külön interferenciaszűrő áll rendelkezésre a készülékben. A fény intenzitását fotodetektorral mérik. A vizsgálható fémek kimutatási határa 0,001–1 mg/L koncentrációtartományba esik. Az elemzés általában 2–5% relatív szórással végezhető el.
Lépcsőzetes fluoreszcencia esetén a gerjesztés után az elektronátmenet két lépésben történik
és ebből a második átmenet eredményezi a fluoreszcens jelet. A felső energiaszintek tehát
különböznek a gerjesztés és a kisugárzás esetén, viszont a gerjesztés kiinduló energiaszintje
megegyezik az emisszió végállapotával.
Linearitás: az analitikai mérőgörbe egy adott koncenráció-tartományban, az ún. lineáris tartományban adott megbízhatósággal egyenesnek tekinthető. A linearitást a méréstartományt
lefedő koncentrációjú minták elemzésével határozzák meg. Az eredményekből a legkisebb
négyzetek módszerével számítják ki a regressziós egyenest a vizsgált alkotó koncentrációjának 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: szilárd minták lézerrel történő elpárologtatásával aeroszolt állítanak elő, melynek szobahőmérsékletű argongázzal való keveredése jól szállítható aeroszolt eredményez,
amely a transzportgázzal közvetlenül az induktív csatolású plazmába vezethető. A lézerabláció mint mintabeviteli módszer egyaránt alkalmazható az elemek átlagos koncentrációjának a meghatározására (a lézersugár átmérője nagyobb 100 µm-nél) és mikroanalitikai feladatok megoldására (5–50 µm lézersugár átmérő). Legelőnyösebb az ultraibolya hullámhossztartományban üzemelő lézerek alkalmazása, ami a transzparens anyagok esetén is használható.
Mágneses tömeganalizátor: egy hajlított repülési cső, amely egy elektromágnes pólusai közötti térben helyezkedik el. Az ionforrásból származó ionokat vákuumban létrehozott nagyfeszültségű térben felgyorsítják, minek következtében közel azonos kinetikus energiára tesznek
szert. Az ionok belépőrésen át jutnak a repülési irányukra merőleges mágneses térbe, eltérülnek, és a részecskék pályagörbéinek mérése alapján a részecskék tömege kiszámítható.
Mátrixillesztéses módszer: alkalmazásának célja, hogy a standard oldatok mátrixa a lehető
legnagyobb mértékben egyezzen a mintamátrixával. Ez jelenti az alkalmazott oldószer, sav
minőségének és koncentrációjának azonosságát, vagy pl. fémek mérésekor előállítható gyakorlatilag ugyanaz a mátrix nagy tisztaságú fém bemérésével. Bonyolult vagy ismeretlen mátrix esetén nem lehetséges a tökéletes mátrixillesztés megvalósítása.
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Meghatározási határ: az a legkisebb koncentráció, amely még elfogadható helyességgel és
precizitással határozható meg. A meghatározási határ megfelelő standard minta segítségével
állapítható meg. Általában ez az analitikai mérőgörbe legalsó értékelhető pontja. A meghatározási határ megadásakor fel kell tüntetni az ehhez elfogadott helyességi és precizitási követelményt is.
Megismételhetőség: a mérési eredmények megismételhetősége a precizitás azon fajtája,
amely ismételhető körülmények között elvégzett kísérletekre vonatkozik. A megismételhetőség azonos mérendő mennyiség azonos feltételek között (azonos módszer, azonos anyag, azonos műszer, azonos kezelő, azonos laboratórium) megismételt mérései során kapott eredmények közelsége.
Metastabilis állapot: bizonyos gerjesztési szintről az alapállapotba való átmenet valamely
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
fényemissziót eredményező gerjesztési szinteké. Metastabil állapotú nemesgáz atomok nagy
energiájuknak köszönhetően a plazmákban mind ionizációs, mind gerjesztési folyamatokat
indukálnak.
Méretkizárásos kromatográfia: méretkizárásos kromatográfia a különböző moláris tömegű
molekulák szétválasztására alkalmas. Az állófázis és a szétválasztandó komponens között
elhanyagolható a kölcsönhatás Az állófázis: 6–50 nm pórusméretű szilika vagy polimer oszlop. Az olyan nagyméretű molekulák, amelyek nem férnek el az üregekben, a részecskék között haladva kis retenciós idővel hagyják el az oszlopot. Ez a retenciós idő egy bizonyos moláris tömeghatár fölött már független a moláris tömeg értékétől. A közepes méretű molekulák
elidőznek a részecskék üregeiben és méretük szerint szeparálódnak. Egy bizonyos moláris
tömeg alatti komponensek méretüktől függetlenül azonos időt töltenek az üregekben, retenciós idejük a moláris tömegtől függetlenül megegyezik.
Mérési eredmény: a mérendő mennyiségnek tulajdonított, méréssel kapott érték.
Méréstartomány: az a koncentrációtartomány, amelyre az adott feladatnál kielégítő helyesség és precizitás érhető el. Az alkotót különböző koncentrációban tartalmazó minták elemzésével, a válaszjel meghatározásával kell megállapítani.
Mikrohullámmal elősegített extrakció: jól fókuszált, kis energiájú mikrohullámú teret alkalmazva, a mikrohullámmal elősegített extrakciós berendezésben a poláris vegyületek viszonylag rövid idő alatt jó hatásfokkal apoláris vagy gyengén poláris oldószerekbe extrahálhatók. A mikrohullámú energiaközlés gondos optimálásával elérhető, hogy a fémorganikus
vegyületek összetétele az extrakció során ne változzék meg, a szén-fém kötés érintetlen marad. Zárt rendszerben kontrollálható a nyomás, a hőmérséklet és az energiaközlés üteme. A
talajból, üledékből való kinyerés időigénye csökken, megnövekszik a nehezen kinyerhető
elemformák extrakciós hatásfoka. A biológiai anyagokból történő kioldást is elősegíti, ha alkalmas 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 rendszerű és a nyitott fókuszált mikrohullámú sugárzással támogatott feltáró. A
zárt multimódusos rendszerűnél a lezárt feltáróbombákat forgótányérra (rotor) helyezik, és a
magnetronból (2,45 GHz) a hullámvezetőn keresztül érkező mikrohullámú sugárzást forgó
hullámterelő lemez segítségével fémházon belül viszonylag egyenletesen eloszlatják. A fémfelületekről reflektált mikrohullámú sugárzás közel homogén mikrohullámú teret hoz létre,
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amely biztosítja a forgótányérra helyezett 6–12 bombába bemért anyagok azonos mértékű
felmelegítését. A zárt multimódusos rendszerű berendezéssel a reagens forráspontjánál magasabb hőmérsékleten, nagy nyomáson történik a feltárás, nő a reagensek oxidálóképessége (pl.
salétromsav), és atmoszférikus nyomáson nem végbemenő bomlási reakciók is bekövetkeznek. A folyadékfázis hőmérséklet-növelésének azonban gátat szab a gőzfázisbeli nyomásnövekedés, amely az alkalmazott feltáróedényzettel szemben igen jelentős mechanikai és anyagszerkezeti igényeket támaszt. Ennek megfelelően a teflonedényzettel bíró rendszerek 240 oCon, míg a kvarcedényzettel rendelkezők legfeljebb 300 oC-on működtethetőek. A korszerű
berendezések lehetővé teszik a nyomás és hőmérséklet valamennyi feltáróbombában való
folyamatos követését, mely alapvető jelentőségű e mintaelőkészítési lépés reprodukálhatóságának biztosításához. A hőmérséklet-program a lépésszámból, a lépések kezdeti hőmérsékletéből, a kezdeti és véghőmérséklet közötti időből és véghőmérséklet értékéből áll. A berendezés hátránya a kis automatizálhatósága. A nyitott fókuszált mikrohullámú sugárzással támogatott feltáró atmoszférikus nyomáson működik, a veszteségek csökkentésére visszafolyós hűtő
helyezhető a feltáróedényre. A bemérhető maximális mintatömeg 10 g. Lépcsőzetes reagens
adagolást tesz lehetővé. Lehetőség van mintánként egyedi módszer alkalmazására. Kényelmes, biztonságos, automatizálható. A hőmérséklet növelhető forráspontnövelő savak (kénsav,
foszforsav) hozzáadásával. A kisebb hőmérséklet miatt hosszabb feltárási időre kell számítani. Illékony vegyületek képződése miatt nagyobb a valószínűsége az elemveszteségnek.
Mintabeviteli mátrixeffektus alatt a mátrixnak az aeroszolképződésre és az aeroszoltranszportra való hatását értjük. Az oldatokból történő aeroszolelőállítás során az aeroszol
cseppméreteloszlását és ezen keresztül a plazmába irányuló anyagtranszportot alapvetően
befolyásolja a vizsgálandó oldat sűrűsége, 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.
Molekulaspektroszkópiai eljárások során a vizsgálandó molekula és az elektromágneses
sugárzás közötti kölcsönhatást tanulmányozzuk a hullámhossz vagy a hullámszám függvényében. A molekula spektrometriában vizsgált színkép úgy keletkezik, hogy a molekula fotont nyel el vagy bocsát ki, és eközben energiája megváltozik. Az atomspektrometriától eltérően a molekulák energiája nemcsak az elektronátmenetek, hanem a forgási és rezgési átmenetek révén is megváltozhat. Ezért a molekulák spektruma az atomokénál sokkal összetettebb.
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC): elválasztástechnikai módszer, melynek során a hasonló tulajdonsággal rendelkező vegyületek híg oldatát az injektor segítségével,
a nagynyomású pumpával folyamatosan áramoltatott folyadékba, a mozgófázisba juttatják. A
dugószerűen beinjektált minta a szilárd szemcséket tartamazó kromatográfiás oszlopon áthaladva komponenseire szétválik, melyek a detektorba jutva koncentrációjukkal arányos analitikai jelet eredményeznek. A detektorban mért válaszjel alapján a koncentrácók meghatározásra
kerülnek.
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) oszlop: általában acélból készült cső,
a két végén kis pórusméretű szitával és csatlakozóval. A csőbe megfelelő berendezéssel nagy
nyomással töltik be szuszpenzió formájában az állófázist, melyet kis szemcsék alkotnak. Az
állófázis minősége szerint az oszlop lehet normál fázisú, fordított fázisú, ioncserekromatográfiás, ionkromatográfiás, ionkirárásos, méretkizárásos. Mérete szerint: preparatív, félpreparatív, analitikai, mikrofuratú.
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Nagynyomású feltáró: kettős falú berendezés, amelynek külső részében nagy nyomású nitrogén (max. 14 MPa) biztosítja a mintát és a savkeveréket magába foglaló kvarc- vagy szénüveg edény lezárását. A feltárás 180–300 oC tartományban történő végbemenetelét fűtőblokk
biztosítja. A feltárási idő 1–3 óra.
Nyelő: mindazon fizikai vagy kémiai folyamatok, amelyek egy anyag koncentrációjának a
csökkenését eredményezik.
Ömlesztéses feltárás: a szilárd mintát összekeverik a feltárószerrel és megömlesztik magas
hőmérsékleten (300–1000 oC) lánggal, konduktív fűtéssel vagy mikrohullámmal, egy olyan
termék képződése mellett, amely oldható híg savakban. A módszer hátránya, hogy a minta
tömegéhez képest 5–10-szeres mennyiségben alkalmazott feltárószerekkel sok szennyező jut
be a mintaoldatba, nagy lesz a minta sótartalma, és számolni kell a párolgási veszteségekkel is.
Önabszorpció: a fényforrásban lévő szabad atomok és ionok részben elnyelik az ugyanazon
fényforrásban emittált sugárzást. A jelenség a rezonáns atomvonalakra a legerőteljesebb, de
jelentős lehet az olyan ionvonalak önabszorpciója is, amelynek alsó szintje az ion alapállapota. A meghatározandó elem koncentrációjával növekszik az önabszorpció mértéke, emiatt a
koncentráció tengely felé hajló intenzitás-koncentráció összefüggés lesz érvényes.
Periodikus mintavétel: meghatározott időközökben történik a mintavétel, sorozatminta formájában.
Pontforrások: könnyen azonosítható és lokalizálható források (pl. ipari szennyvíz, szennyvíztisztító kifolyása).
Pontminta: egy adott időpontban egy adott pontról vett minta.
Pontosság: a módszer pontossága a mérési eredménynek és a mérendő mennyiség valódi
értékének a közelsége. Meghatározása megfelelő és megbízható referenciaanyag elemzésével
történhet.
Porlasztási hatásfok aeroszolként a plazmába juttatott folyadékmennyiség és a porlasztóba
táplált folyadékmennyiség hányadosa.
Porlasztó: oldatminták lángba vagy plazmába juttatására szolgáló eszköz, amely az oldatokból aeroszolt állít elő. Az oldatokból történő aeroszolelőállítás során a cseppképződést és az
aeroszolt jellemző cseppméreteloszlást egyrészt a folyadék (minősége, sűrűsége, viszkozitása
és felületi feszültsége), másrészt a porlasztórendszer tulajdonságai határozzák meg. A porlasztórendszerek két alapvető egységből állnak, mégpedig a tulajdonképpeni porlasztóból és az
ehhez csatlakozó ködkamrából. Az alkalmazott porlasztó működési elve szerint megkülönböztetünk pneumatikus, ultrahangos és nagynyomású hidraulikus porlasztórendszereket. Ezek
értékelésénél alapvető szerepet játszik a porlasztás hatásfoka, az időegység alatt a plazmába
juttatható oldat mennyisége (aeroszolkoncentráció), a porlasztó rövid és hosszú idejű stabilitása, a porlasztórendszer memóriaeffektusa (öblítési idő).
Precizitás: a módszer precizitása a kölcsönösen független megismételt vizsgálatok eredményei 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 precizitás a véletlen hiba mérőszáma, amely a mérések számának növelésével csökkenthető.
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Reprodukálhatóság: a mérési eredmények reprodukálhatósága az azonos mérendő mennyiség megváltozott feltételek mellett (mérési elv, mérési módszer, mérőszemély, mérőeszköz,
helyszín, idő, használati feltételek) megismételt mérései során kapott eredmények közelisége.
Mennyiségileg kifejezhető az eredmények szórásának valamelyik jellemzőjével.
Retenciós idő: az injektálás és a komponens detektálása között eltelt idő (t r ).
Rezonancia fluoreszcencia esetén a gerjesztő fény hullámhossza megegyezik a fluoreszcens
fény hullámhosszával. Előnyös, ha a gerjesztő fény nagy intenzitású, viszont nehézséget jelent, hogy a megvilágító sugárforrásból származó fotonok szóródás révén a fluoreszcens fotonokkal együtt a detektorba jutnak.
Rowland rendszerű polikromátor: fényfelbontó egység. A berendezés egy belépőrésből,
egy homorú rácsból és igény szerint választott számú kilépőrésből és ehhez kapcsolódó detektorokból áll. Az említett elemeket egy ún. Rowland-körön kell elhelyezni, amelynek a sugara
a homorú rács sugarának fele. Szimultán mérést tesz lehetővé (egyidejűleg több hullámhoszszon mér), vagyis a mérést gyorsabbá, bizonyos esetekben pontosabbá teszi.
Röntgencső: röntgensugár előállítására alkalmas eszköz. A katód volfrámból készült izzószál, amelyből a termikus elektronemisszióval kiváltott elektronokat a nagyfeszültség gyorsítja az anód felé. Anódként nagy rendszámú, nehezen olvadó fémet (leginkább volfrámot, molibdént vagy aranyat) alkalmaznak. Mindkettő vákuumban van; a katód nagy negatív potenciálra (20–60 kV) van kapcsolva, az anód pedig földelt. Az anód hűtésére vizet használnak. A
hatékony hűtés miatt jó megoldás, hogy az anód réztömbből áll, amelyen különböző külső
fémréteg van, pl. W, Ag, Mo, Cr. Az anódba becsapódó elektronok lelassulnak (innen ered a
fékezési sugárzás elnevezése), kinetikus energiájuk sugárzási energiává alakul át. Hagyományos röntgencsőben az anódon a felgyorsított elektronok által bombázott terület vékony, vonalszerű, kb. 0,25 mm×10 mm. Az előállított röntgensugárzás intenzitása szempontjából fontos, hogy az anód közel legyen a kilépési ablakhoz, amely vékony, jó áteresztő legyen. Erre a
célra leggyakrabban berillium- vagy alumíniumlemezt alkalmaznak.
Röntgenfluoreszcencia: ha egy anyagot nagy energiájú fotonokkal, elektronokkal vagy protonokkal sugározunk be, akkor elektronkilépés történhet az atomok belső elektronhéjáról (általában K vagy L). A kilépő elektron helyén betöltetlen nívó marad (vakancia), amelyet egy
külső elektronhéjról származó elektron fog betölteni. Ha az ionizált állapot megszűnése után a
két szint közti energiakülönbség karakterisztikus röntgenfoton formájában szabadul fel,
röntgenfluoreszcenciáról beszélünk.
Röntgenfluoreszcens elemanalízis: az atomok belső elektronhéján létrehozott ionizációt
követően kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás energiájának vagy hullámhosszának
mérésével a mintát alkotó elemek rendszámára következtethetünk. A röntgenspektrométerben
detektált röntgenvonalak intenzitásadataiból kvantitatív analitikai információ adható. Mivel az
atomoknak az egymás belső elektronhéjára gyakorolt hatása elhanyagolható, így nem befolyásolja a vonalak hullámhosszát az, hogy a meghatározandó kémiai elem milyen vegyület
formájában van jelen.
Schöniger-módszer: a mintát oxigénfelesleggel elégetik (dry ashing) zárt térben. A szűrőpapírba csomagolt mintát az égetőedény csiszolt dugójához rögzített platinahálón helyezik el. A
meghatározandó kémiai elemnek megfelelő összetételű elnyelető oldatot tartalmazó csiszolt
dugós lombikot oxigéngázzal megtöltik, és a szűrőpapírt meggyújtják. Az égéstermékek rázogatással elnyelődnek, és a megfelelő technikával elemezhetők. A módszerrel csökkenthető a
minta szervesanyag-tartalma az elemanalízist megelőzően.
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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
áramerősség növelésekor az emissziós vonal félértékszélessége nagymértékben megnő. Ezért
a deutériumlámpás korrekcióhoz hasonlóan nagy lámpaáramerősség esetén az intenzitáscsökkenés a háttérintenzitásra utal, míg kicsi áramerősséggel mérhetjük az atomok elnyeléséből és
a háttérből együttesen származó intenzitáscsökkenést.
Sorozatminta: egyszeri mintavételekből tevődik össze, térben és időben, pontminta vagy
átlagminta vételével.
Soxhlet extrakciónál az extrahálandó szilárd mintát porózus mintatartóba helyezik. A gömblombikban lévő oldószert folyamatos melegítik, melynek gőzei lekondenzálnak és ráfolynak a
mintára. A meleg oldószer az anyag egy részét kioldja, és átmossa a gömblombikba. A folyamatos melegítés (8–48 óra) során ez folyamat újra és újra ismétlődik, míg végül az extrahált anyagok átkerülnek a gömblombikba.
Specifitás: azt a módszert, amely a meghatározandó alkotók egy csoportjára tökéletesen szelektív, specifikusnak nevezzük.
Standard addíciós módszer: megegyező térfogatú mintaoldatrészletekhez növekvő mennyiségben hozzáadjuk a mérendő komponens standard oldatát és azonos térfogatú törzsoldatokat
készítünk. Az így kapott addicionált oldatokat és a hígított mintaoldatot (0 ml standard oldat)
azonos körülmények között megmérjük.
A hígított mintaoldat koncentrációja (c 0 ):
c o = c 1 (y-a)/[(y 1 -y)-(a 1 -a)],
ahol y az hígított mintaoldatra, y 1 a standardoldattal addicionált oldatra mért jel, a, illetve a 1 a
vakoldatra mért jel addíció előtt és után, és végül c 1 a hozzáadott mintabeli koncentráció. A
kalibrációs egyenes megszerkeszthető, ha a függőleges tengelyen ábrázoljuk a mért paramétert, a vízszintes tengelyen pedig a mérendő elem hozzáadott koncentrációját. Az így kapott
egyenes a vízszintes tengelyt a mintában lévő elemkoncentráció ellentettjénél metszi. A 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 lehetőség
van a háttérkorrekcióra. Valamilyen jelen levő anyag jelcsökkentő vagy jelnövelő hatása esetén alkalmazzák.
Statikus szorpció: a szilárd fázisú extrakció egyik fajtája, mikor a meghatározandó komponenseket megkötő anyagot az oldatba teszik, esetleg kevertetik, majd az egyensúly beállta
után szűréssel vagy dekantálással távolítják el a szorbenst. A további analízishez a szilárd
fázist ezután mossák valamilyen oldószerrel, hogy eltávolítsák az esetleg jelen lévő mátrixkomponenseket. Végül eluciós oldószerrel szelektíven deszorbeálják a meghatározandó komponenst és oldatos meghatározást végeznek. A megkötött nyomelemek analízise történhet
szilárdpróbásan is, pl. röntgenfluoreszcens és neutronaktivációs analízissel, vagy roncsolás
után atomabszorpcióval, illetve atomemissziós módszerekkel.
Szennyeződés: anyagok vagy energia ember által közvetlenül, vagy közvetve környezetbe
juttatása. A szennyeződés fajtái pl.: a zaj, a termikus szennyezés, a kémiai szennyezés.
Szilárd fázisú extrakció (SPE): a meghatározandó vegyületnek a minta fő tömegétől való
elválasztására szolgáló eljárás. A folyadék vagy gáz halmazállapotú mintát érintkezésbe hozzák 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,
anioncserélő, kationcserélő, kelátképző.
Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME): a meghatározandó vegyületnek valamilyen szorbenssel, pl. polidimetil-sziloxánnal (PDMS) bevont kvarc mikroszálon történő adszorpciója
folyadék- vagy gázfázisból. Az egyensúly beállta után a szálat visszahúzzák a fecskendőszerű
tartóba, a szorbens védelmére. Az adszorpciót követően rövid időn belül el kell távolítani
(deszopció) a meghatározandó vegyületet a szálról, és bejuttatni az elválasztásra és meghatározásra alkalmas berendezésbe. Ez gázkromatográfiás meghatározás esetén termikus deszorpcióval, HPLC elemzéshez pedig oldószeres leoldással történik.
Színképvonal-sorozat: a színképvonalak színképvonal-sorozatokba (szériákba) rendezhetők.
Ugyanabba a színképvonal-sorozatba tartoznak azok a színképvonalak, amelyeknél az alsó
(végső) energiaszint azonos. Az azonos szériához tartozó vonalak a hullámhosszúság csökkenésével egyre sűrűsödnek, míg végül elérik az ún. szériahatárt.
Természetes kiszélesedés a gerjesztési szintek véges élettartamának következménye (10–8 s).
A Heinsenberg-féle bizonytalansági elv felhasználásával számolva a természetes vonalszélesség (∆λ N ) a következő összefüggéssel jellemezhető:
1
1 
2
∆λ N = (λ0 / 2 ⋅ π ⋅ c) ⋅  + 

τ
 q τp ,

ahol λ 0 az emissziós színképvonal hullámhossza, c a fénysebesség, τ q és τ p a felső és alsó
szintek élettartama. Rezonáns vonalak esetén a τ p -t végtelennek tekintjük, tehát a vonalszélességet csak a gerjesztési szint élettartama határozza meg. A természetes vonalfélértékszélesség mintegy 0,01 pm nagyságrendű.
Termikusan támogatott fluoreszcencia esetén a fotongerjesztést követően még egy további
termikus gerjesztés is történik, így éri el az elektron energiája a kibocsátás kezdeti
enegiaszintjét.
Térbeli átlagminta: a vizsgálandó tér vagy anyag különböző pontjairól, közel azonos időpontban vett minták elegye.
Tíz százalék völgy definíció: a tömeganalizátor két egyenlő intenzitású csúcsa akkor válik
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 plazmában keletkező többatomos ionok okozzák, amelyek a minta vizes oldatából, a plazmagázból és a mintaelőkészítéshez használt savakból származó atomok összekapcsolódásával keletkeznek. Közülük a legfontosabbak az oxidok, bár a meghatározandó elemek argonnal, nitrogénnel, klórral és egyéb, a mintában jelen lévő elemekkel való kombinálódását is figyelembe
kell venni.
Tömeganalizátor: a tömegspektrométer része, mely az ionnyaláb ionjait szétválasztja tömeg/töltés szerint.
Tömeganalizátor felbontása (R): azt fejezi ki, hogy milyen tömegkülönbséggel tud szétválasztani két iont.
m
R=
,
∆m
ahol m az izotóp tömegszáma és Δm a két izotóp tömegszámának különbsége.
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Tömegspektrometria: atomok és molekulák ionizációján, majd a képződő ionok relatív tömegének meghatározásán alapuló, nagy hatékonyságú szerkezetvizsgáló és analitikai módszer. Feladata: a bejuttatott minták ionizációja, a képződött ionok elválasztása tömeg/töltés
(m/z) szerint, valamint a szétválasztott ionok detektálása. A tömegspektrométer fő részei az
ionforrás a mintabeviteli egységgel, az extrakciós interfész, az analizátor, a detektor a rotációs
és turbomolekuláris pumpák és a kiértékelő egység. A tömegspektrométer egységei általában
nagy vákuum (10–3 - 10–4 Pa) alatt működnek, melyet turbomolekuláris pumpákkal biztosítanak.
Ultraibolya-látható: (UV-VIS, 200–800 nm) abszorpciós spektrometria a molekulák elektronátmenettel 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 megfelelő sávhoz több rezgési sáv és azok mindegyikéhez sok forgási vonal csatlakozik, ezért az elektronszínkép (pontosabban elektron-rezgési-forgási színkép)
sávos szerkezetű. Ezek a sávok jellemzőek az illető molekula fajtára, és helyzetükből a molekulában szereplő kötéstípusokra, illetve a molekula szerkezetére lehet következtetni. A mért
jel nagysága alapján mennyiségi meghatározásra van lehetőség.
Üregkatódos lámpa: atomabszorpciós méréstechnikánál használt primer sugárforrás. Az
üreges katódot abból a kémiai elemből (vagy annak ötvözetéből) készítik, amelynek rezonáns
színképvonalait hivatott kibocsátani. Az anód anyaga wolfrám. A katód és az anód egy kvarcablakkal rendelkező üveghengerben van elhelyezve csökkentett nyomású (100–200 Pa) nemesgáz atmoszférában. A lámpa bekapcsolásakor 100–400 V feszültséget kapcsolnak az
elektródokra, amely 2–30 mA áramot hoz létre. Az áram áthaladása a töltőgáz részbeni ionizációját eredményezi. A pozitív nemesgázionok a katódnak ütközve, abból fématomokat szakítanak ki (katódporlás), melyek gerjesztésével a katód anyagára jellemző hullámhosszú fotonok keletkeznek, amelyek a kvarcablakon hagyja el a sugárforrást. A speciális fényforrás
néhány ezred nanométer félértékszélességű vonalakat emittál.
TurboVap 500 mintabepárló: gyors, de kíméletes oldószer eltávolításra alkalmas. Beépített,
nagy fordulatszámú miniventillátor biztosítja a gázáramot. Spirális gőztérkeverést
alkalmaznak. A minta az edény alján koncentrálódik. A minta szárazra párlódását optikai
szenzor akadályozza meg a keverőmotor leállításával. 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. Az ív kiterjedése kisebb mint 1 mm, átmérője 0,2 mm, a xenon töltőgáz nyomása hidegen 1,7 MPa, amely üzem közben a négyszeresére növekszik. A
sugárforrás nem igényel bemelegedési időt, bekapcsolás után azonnal alkalmas a mérésre.
Vakérték: olyan mintára mért analitikai jel, amelynek összetétele lényegében megegyezik a
mintával, de nem tartalmazza a meghatározandó kémiai elemet vagy vegyületet.
Valódi érték: az adott konkrét mennyiség definíciójának megfelelő érték. Ez egy olyan érték,
amely tökéletes méréssel lenne megkapható.
Vegyértékrezgés során az atomok a kémiai kötések mentén mozognak, az atomtávolságok
periodikusan csökkennek, illetve növekednek.

www.tankonyvtar.hu

© Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula, ELTE

16.3. Tárgymutató

261

Zavartűrés: azt jelenti, hogy a módszer precizitása és pontossága nem érzékeny a módszer
paramétereiben, a környezetben, laboratóriumokban, személyekben bekövetkező változásokra. A módszer zavartűrését úgy vizsgálják, hogy szándékosan változtatásokat eszközölnek a
módszer paramétereiben, és vizsgálják azok következményeit. Több tényező együttes vizsgálatára is lehetőség van.
Zeeman-effektuson alapuló háttérkorrekció esetén mágneses térben helyezik el az üregkatódos sugárforrást (direkt Zeeman-technika) vagy az atomforrást (inverz Zeeman-technika). A
mágneses térben az energiaszintek felhasadnak két egymásra merőlegesen polarizált, egy π és
két σ jelű komponensre. A π komponens hullámhossza változatlan, míg a σ+ és σ- komponensé a mágneses tér mentes állapothoz képest nőtt, illetve csökkent. Egy forgó polarizátor beiktatásával elkülönítve mérhető a kétféle komponens. Ha a forgó polarizátor párhuzamos a
mágneses tér irányával, akkor a π komponens halad keresztül az atomforráson és a teljes elnyelést határozzák meg (atomabszorpció és háttér együttesen). Ha viszont a forgó polarizátor
merőleges a mágneses tér irányára, akkor csak a σ komponensek jutnak az atomforrásba és az
eltolódott hullámhosszértékük miatt csak a háttérabszorbanciáról kapunk információt. Az
AAS-nál alkalmazzák.
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abszorpció, 49
abszorpciós él, 120, 127
abszorpciós sorozat, 216
abszorpciós spektrum, 141
adszorpció, 217
aktív mintavevő, 218
alapvonal, 51
Analytik Jena, 61, 62, 67, 70, 71, 74, 97, 139
anionok meghatározása, 187
átlagkoncentrációk meghatározása, 215
átlagminta, 180
atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció, 157
atomabszorpciós spektrometria, 50, 53, 59
atomemissziós spektrometria, 50, 52
atomfluoreszcencia, 50, 53, 94, 209
atomizációfok, 64
atomizáló egység, 62
atomspektroszkópiai módszerek, 49
atomszínkép keletkezése, 50
Auger hatás, 116
automata mintavételi eszközök, 183
axiális irányú leképzés, 90
Babington-típusú porlasztó, 83
behatolási mélység, 131
belső gerjesztés, 127, 128
belső standard, 128, 128, 133
bioakkumuláció, 15
biomagnifikáció, 15
Bragg törvénye, 124
BUCK Scientific Inc., 75
CCD detektor, 71, 98
Cherny-Turner monokromátor, 56, 69
ciklon, 229
Compton szórás, 119
deformációs rezgés, 143
deszolvatáló berendezés, 84
detektor, 57, 71, 138, 153, 165, 170
deutérium lámpa, 136
deutériumlámpás háttérkorrekció, 72
differenciáloptikai abszorpciós spektrometria, 224
diffúz források, 15
diffúziós mintavétel, 219
dinamikus reakció cella, 211
diódalézer, 60
diódasoros detektor, 155
direkt fluoreszcencia, 95
diszperzió, 15
Doppler kiszélesedés, 54
dúsítási módszerek, 30
egy elméleti tányérra jutó tányérmagasság (H), 159
egy fényutas spektrofotométerek, 139
Eichrom Technology, 37
Eijkelkamp (EAE), 182, 183, 200, 201, 202, 203, 205, 207
elektródnélküli kisülési lámpa, 60, 61
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elektroforetikus mozgékonyság, 170
elektrokémiai szenzor, 223
elektromos ív, 92
elektromos szikra, 92
elektronbefogásos detektor, 165
elektronkontinuum, 55
elektronsokszorozók, 108
elektronütközéses ionforrás, 157
elektroozmotikus áramlás, 171
elektroszpré ionizáció, 157
elektrotermikus atomizáló, 65
elektrotermikus elpárologtatás, 86
elméleti tányérszám, 159
előmelegedési zóna, 64
elsőbbségi anyagok listája, 13
elsődleges reakciózóna, 64
elválasztási módszerek, 30
emisszió, 49
emissziós színképvonal, 50
energiadiszperzív röntgenfluoreszcens spektrométer, 123
érzékenyített fluoreszcencia, 95
érzékenység, 16, 134
etilálás, 31, 246
extrakciós interfész, 101
Eyela, 34
Faraday-kollektor, 108
fékezési sugárzás, 55
felbontás, 101, 159
felszíni vizek üledéke, 196
fémek meghatározása, 196
fémtartalom, 186
fényfelbontó egység, 56, 69, 88, 137
feszültség pásztázás, 104
fizikai zavaró hatás, 68
fluoreszcencia, 221
fluoreszcenciahozam, 116
fluoreszcenciás detektor, 156
fluoreszcenciás spektrum, 149
fluoreszcenciás tartomány, 148
folyadék - gáz fázisátmenet, 31
folyadék - szilárd fázisátmenetek, 35
folyadék-folyadék extrakció, 31, 247
folyamatos minta, 180
folyamatos vízminőség vizsgálat, 183
folytonos röntgen sugárzás, 118
folytonos spektrum, 51
fordított fázisú folyadékkromatográfia, 160
források, 15
forráspont alatti desztilláló, 29
fotodióda, 139
fotodióda detektorok, 57
fotoelektron-sokszorozó csövek, 57, 139
fotoemissziós csövek, 138
gázdetektor cső, 220
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16.3. Tárgymutató
gázkromatográf, 220
gázkromatográf Fourier transzformációs IR spektrométer, 166
gázkromatográf tömegspektrométer, 167
gázkromatográfia, 162, 212
gerjesztési spektrum, 149
gerjesztési tartomány, 148
gradiens elució, 152
grafitkemencés atomabszorpciós spektrometria, 208
halogénizzó, 137
háttérkorrekció, 72
háttérszínképek, 55
hidridképzés, 31
hígításos módszer, 129
hővezetőképességi detektor, 166
hulláhosszdiszperzív XRF spektrométer, 124
impaktor, 225, 228
induktív csatolású plazma sugárforrás, 77
induktív csatolású plazma tömegspektrometria, 99, 209, 211
infravörös spektroszkópia, 135, 142, 222
infravörös spektrum, 144
injektor, 153, 163
interferencia-szűrő, 75, 138
ioncsapda, 157
ioncserélő kromatográfia, 161
ionforrás, 100
ionizációs puffer, 69, 76
ionizációs zavaró hatás, 76
ionkizárásos folyadékkromatográfia, 162
ionkromatográfia, 162, 188, 211
ionok detektálása, 108
ionpárképző kromatográfia, 161
ismételhetőség, 17
ITENVIRO Kft., 182, 183, 200, 201, 202, 203, 205, 207
izobár interferencia, 110
izokinetikus mintavétel, 230
izokratikus elválasztás, 152
kalibráció, 18
kalibrációs módszer, 18
kalibráló egyenes, 18
Kálmán System, 216, 216, 218, 226, 226, 228
kapacitásarány, 158
kapilláris, 169
kapilláris oszlop, 165
kapilláris zónaelektroforézis, 168
karakterisztikus csoportfrekvenciák, 144
karakterisztikus kötési frekvenciák, 143
karakterisztikus röntgensugárzás, 117, 126
kaszkád impaktor, 229
kémiai láng, 62
kémiai oxigénigény, 185
kémiai zavaró hatás, 69
kemilumineszcencia, 221
keresztáramlásos porlasztó, 83
két fényutas spektrofotométerek, 140
kettős fókuszálású tömeganalizátor, 103
keverőbabás extrakció, 42
kimutatási határ, 17
kivonatkészítés, 205
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Kjeldahl-módszer, 24
koncentrikus porlasztó, 64, 82
ködkamra, 64, 85
közbenső lángzóna, 64
kromatográfia, 151
kromatográfiás oszlopok, 159
kromatogram, 158
Kuderna-Danish elpárologtató, 34, 252
küvetta, 138
kvadrupol analizátor, 104
L vonalak, 129
Lamber-Beer törvény, 59, 141
lángatomabszorpciós spektrometria, 208
lángfotometria, 75
lángionizációs detektor, 165
lépcsőzetes fluoreszcencia, 95
lézer elpárologtatásos ICP, 211
lézerabláció, 86
lineáris kromatográfiás módszer, 151
linearitás, 16
lokális termodinamikai egyensúly, 79
Lotus Overseas & Marketing, 25
magasabbrendű effektusok, 127
mágneses pásztázás, 104
mágneses tömeganalizátor, 102
MALDI, 157
maradékmátrix, 129, 130
másodlagos reakciózóna, 64
mátrixhatás, 89, 114, 127, 128
mátrixillesztéses módszer, 20
mátrixmódosítók, 69
meghatározási határ, 17
Merck Kft, 29
méréstartomány, 16
méretkiszorításos kromatográfia, 162
merítő kónusz, 101
mikrohullámú sugárzással elősegített extrakció, 48
mikrohullámú sugárzással támogatott feltárás, 26
mikromembrán szupresszor, 156, 188
Milestone S. r. l., 28, 48
minőségi analízis, 158
minta feldolgozása, 204
minta tárolása, 204
mintabeviteli módszer, 81, 169
mintaelőkészítés, 22, 184
mintahordozó, 132
minták tartósítása, 181
mintavétel, 21
mintavétel felszín alatti vizekből, 184
mintavétel gyakorisága, 179
mintavétel helye, 179, 203
mintavétel levegőből, 216, 218
mintavétel megtervezése, 22
mintavétel természetes vizekből, 179
mintavételi eszközök, 21, 182, 200
mintavevő edényzet, 180, 203
mintázó kónusz, 101
modern feltárási módszerek, 25
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molekuláris fluoreszcencia, 148
molelukaspektroszkópia, 135
Moseley-törvény, 133
nagyfelbontású, folytonos sugárforrású AAS, 61
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia, 151, 212
nagyhőmérsékletű feltárás hagyományos hőközléssel, 25
nagynyomású hidraulikus porlasztó, 84
nem diszperzív IR spektrométer, 222
neutronaktivációs analízis, 210
nitrogén foszfor detektor, 166
normál fázisú folyadékkromatográfia, 160
nyomáskiszélesedés, 54
oldatos módszerek, 208
oldott oxigén tartalom, 184
ömlesztéses feltárás, 23
önabszorpció, 52
passzív mintavevő, 217, 218
Penning-ionizáció, 79
periodikus minta, 180
pirolízis GC-MS, 167, 167
pneumatikus porlasztó, 81
polikromátor, 56
pontszerű források, 15
pontminta, 180
pontosság, 17
porlasztási hatásfok, 64, 81
porlasztó, 64
porlasztórendszerek, 81
precizitás, 17
proporcionális számláló, 124
pumpa, 153
radiális irányú leképzés, 90
Rayleigh-szórás, 119
redukált tömeg, 143
rekombinációs sugárzás, 55
repülési idő analizátor, 107
réses égőfej, 64
retenciós idő, 158
rezonancia fluoreszcencia, 94
rezonáns színképvonal, 59
rotációs bepárlás, 34
Rowland kör, 56
röntgencső, 121, 132
röntgenfluoreszcencia, 115
röntgenfluoreszcens analízis, 115, 210
sávos színkép, 51
Schöniger-módszer, 23, 257
Smith-Hieftje háttérkorrekció, 72
Soxhlet extrakció, 47
SPE szorbens, 36
speciációs elemzés, 173
spektrális zavaró hatás, 68, 88, 109
spektrofotometria, 210
split injektálás, 164
splitless injektor, 164
standard addíciós módszer, 20
standardizáció, 18
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16. Függelék
Stark effektus, 55
statikus szorpció, 35, 258
strukturált háttér, 55
sugárforrás, 60, 136
szcintillációs detektor, 125
szektor típusú analizátor, 102
szelektivitás, 16
szelektivitási tényező, 159
személyi mintavevő, 217, 228
szennyeződés, 13
szennyezők transzportja, 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
talajminőség, 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
ülepedő por, 230
üregkatódos lámpa, 60
ütközéses-sugárzásos plazmamodell, 80
Van Deemter összefüggés, 159
vastag minta, 127
vegyértékrezgés, 143
vezetőképességi detektor, 156
Xe mikro-ív lámpa, 61
zavaró hatások, 19, 68
zavartűrés, 17
Zeeman technika, 73
Zeenit 700, 69
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