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1. BEVEZETÉS 

A borászati analitika tárgy alapvető célja, hogy megfelelő ismereteket biztosítson a 

kémia analitika borászati felhasználhatóságáról. Bizonyítsa, hogy az organoleptikus 

vizsgálatok mellett nagy szerepe van az objektív, mérhető paraméterek ismeretének a 

borkészítésben ill. a minőség befolyásolásában. Ismerje meg a hallgató, hogy a 

tudományág eredményeinek felhasználása segíti az eredetvédelem feladatainak ill. a 

borhamisítások kiszűrésének megvalósítását. 

A gyakorlati munka részében megismeri, megtanulja, elvégzi az alapvető 

borminősítési elemzési eljárásokat.  Megszerzett ismeretei alapján képes lesz megfelelő 

mintavételezésre, minta szám optimalizálásra ill. néhány alapvető analitikai mérés 

elvégzésére. 

A kurzus teljesítésének feltétele a leckékben megadott feladatok határidőre történő 

beküldése, a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel, az elvégzett munkáról készített 

elektronikus jegyzőkönyv rendszeres időbeli beküldése. 



 

2. AZ ANALITIKAI KÉMIA TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA 

2.1 AZ ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSÜK A FEJLŐDÉS 

DINAMIZMUSÁNAK OKA. 

A kvalitatív és kvantitatív analitikai kémia ágak célja és módszerei.  A minőség és 

mennyiség értelmezése az analitikai kémia szempontjából.  

Az alkalmazott tudományágak fő jellemzője, hogy fejlődésüket a piaci kényszer vezérli. 

Időben előbb jelenik meg az igény a valamely probléma megoldására, s ezt követi a tudomány 

válasza erre vonatkozóan. 

A kémia tudományának, az alkalmazott kémiai tudományok fejlődésének is fő 

jellemzője az időbeli exponenciális gyorsulás, a komplexitás fokozódása, a szellemi tőke 

amortizációjának gyorsulása. 

 

1. kép 510-519 törölni, helyette 541 általános kémia, 542 fizikai kémia, 543 

szervetlen kémia, 544 szerves kémia, 545 biokémia, 546 analitikai kémia, 547 

környezeti  kémia, 548 alkalmazott kémia,  

2.2 AZ ANALITIKAI MÓDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA 

 Történhet a megszerezni kívánt információ jellege szerint: 

- a minta valamely komponensének azonosítása – minőségi 

- a minta valamely ismert komponense mennyiségének meghatározása – mennyiségi 



 

A minta egy komponensének azonosítása – az adott elem illetve vegyület 

tulajdonságaitól függően – jelentősen eltérő nehézségű lehet: míg egy elem estében elegendő 

pl. az energiaközlés hatására kisugárzott fény hullámhosszát meghatározni, egy bonyolultabb 

molekula szerkezetének meghatározása gyakran csak több nagyműszeres technika együttes 

alkalmazásával lehetséges.  

A mennyiségi meghatározás végrehajtásakor a legnagyobb kihívást általában a nagyon 

kis koncentráció, és az eredménnyel szembeni elvárások (pontosság, helyesség, 

reprodukálhatóság, stb.) jelentik.  

Egyik feladattípus esetében sem léteznek univerzális módszerek, sőt egy konkrét feladat 

megoldására általában többféle módszer kínálkozik. A legalkalmasabb módszer 

megválasztása a konkrét feladat ismeretében, a körülmények és – nem utolsó sorban az 

adottságok – mérlegelése után az analitikus felelőssége.  

További szempont, hogy a feladat megoldása érdekében a minőségileg és/vagy 

mennyiségileg meghatározandó komponens(eke)t gyakran el kell választani a minta többi 

részétől (a matrixtól), hogy a meghatározás kellően megbízható (vagy egyáltalán elvégezhető) 

legyen. Napjainkra az elválasztás technika az analitika nélkülözhetetlen részterületévé vált. 

2.3 A CSOPORTOSÍTÁS MÁSIK SZEMPONTJA A FENTI CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN 

ALKALMAZOTT MÓDSZER MILYENSÉGE 

- klasszikus módszerek – a mennyiségi meghatározást egyszerű fizikai paraméterek (pl. 

tömeg, térfogat) mérésére, a minőségi meghatározást specifikus reakciókra alapozzák. 

A klasszikus mennyiségi módszerek alapvető felosztási lehetősége a gravimetriás ill. 

volumetriás kategóriák létrehozása. A gravimetriás mérések esetében az alap, a tömegmérés, 

minden mérés esetében a minta megfelelő komponenseinek le- és elválasztása utáni 

tömegmérés, majd a sztöchiometria törvényeinek figyelembevételével történik a vizsgált 

komponens mennyiségének meghatározása. 

- műszeres módszerek – a meghatározást valamely analitikai műszer segítségével 

végzik. 

Az elválasztás technikai módszerek egyik lehetséges csoportosítása ez utóbbival analóg.  



 

 

2. kép  

2.4 A KLASSZIKUS ÉS MŰSZERES ANALITIKAI ELJÁRÁSOK JELLEMZŐI. A GRAVIMETRIÁS 

ÉS VOLUMETRIÁS ELEMZÉSEK ALAPJA. 

 A minőségi analitika klasszikus módszerei alatt megfelelő érzékenységű, kellően 

szelektív reakciók tapasztalatai alapján történik a szervetlen komponensek –ionok- 

azonosítása, bár a borászati analitikában ezek alacsony koncentrációja miatt ezek jelentősége 

csekély. Szerves alkotók esetében az elemi összetétel fontossága eltörpül a szerkezetek 

azonosításának fontossága mellett, így ebben az esetben is csak néhány főbb szerves alkotó 

(etilalkohol, glicerin) meghatározása történhet, ill. történik klasszikus módon.  

A volumetriás vagy titrimetriás módszerek térfogatmérésre ill. meghatározásra 

visszavezethető eljárások. A titrálószer, amit bürettából adagolunk és a minta között kémiai 

reakció zajlik le. A mérés elvét képezi az ekvivalencia pont jelezhetősége. Ez alatt azt a 

vizuálisan észlelhető változást értjük, amit tapasztalva a titrálószer adagolása megszüntethető. 

A lejátszódó kémiai reakció mennyiségi viszonyait ismerve, a titrálás adataiból a keresett 

koncentráció számolható. A módszer pontossága a szubjektív tényezőkön kívül a mérőoldat 

koncentrációjának és a végpont -ekvivalencia pont- jelzésének pontosságától függ. A 

borászati analitika több lényeges paraméter meghatározásánál használja a titrimetriás 

módszereket (pl. titrálható savtartalom, szabad és összes kén meghatározása) 



 

2.5 A MŰSZERES ANALITIKAI ELEMZÉSEK ESETÉN MÉRT „JELEK” ÁLTALÁNOSÍTÁSA, A 

MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI INFORMÁCIÓ HELYE A MŰSZERES MÉRÉSEK ESETÉBEN. 

A műszeres analitikai eljárások során a használt készülék által biztosított, mért 

mennyiség –jel- igen széles skálán mozog. Dimenziója a teljesség igénye nélkül lehet 

alapmennyiségi –idő, tömeg, elektromos alapmennyiségek- ill. egészen speciális is –

frekvencia, hullámhossz, töltésmennyiség stb.- Az analitika műszeres ágának jellemzője, hogy 

a minőségi és mennyiségi meghatározás gyakorlatilag térben és időben is egyszerre történik. 

Általánosságban elmondható, hogy a mért jel megjelenési annak spektrumában minőségi 

információt hordoz, míg a jel nagysága fogja a mennyiségi információt rejteni. Egy példa 

gyanánt, ha az analitikai módszer a minta által kibocsájtott elektromágneses hullámokat 

vizsgálja, akkor a spektrumban megjelenő 589 nm-es –sárga- jel a nátrium jelenlétere utal, 

míg ennek a sárga fénynek intenzitása a nátrium mennyiségével lesz arányos. 

2.6 A KÉMIAI ANALÍZIS FOLYAMATA. A MINTAVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. 

A kémiai analízis első, és egyben igen kritikus lépése a mintavétel. Mivel a minta és az 

analízis helyszíne eltér, ezért sokszor már a mintavétel helyén tartósítani kell a mintát. A 

minta előkészítés, mint az elemzés következő lépése azt a célt szolgálja, hogy a minta olyan 

formába kerüljön, amit az elemző módszer megkíván. Ez lehet szilárd anyag oldása, tárása, 

roncsolása, lehet egy adott komponens dúsítása, de akár elválasztás is a többi –zavaró-

komponens mellől. A következő lépés az elemzés tényleges elvégzése, amit az eredmények 

kiértékelése, és a megfelelő formában történő megadása követ. 

A mintavétel általános szabályai jelentősen változhatnak a mintavétel céljától függően. 

Alapvetően megkülönböztethetünk átlag- és pontminta vételt. Mindkét mintavételi technika 

egyaránt fontos, és tulajdonképpen mindkettő megvalósítása az egyik legnehezebb feladat. A 

homogenitás megvalósítása még gázhalmazállapot esetében sem egyszerű feladat, –bármely 

helyiség széndioxid koncentrációjának átlagos értéke csak nehézkesen adható meg- de a 

halmazállapotok  lehetséges inkontinuitásának növekedtével ez a nehézség csak fokozódik. A 

megfelelő minta mennyiségek meghatározása, a homogenizálás módjának és mértékének 

meghatározása is komoly feladat.  

Pontszerű minták esetében pedig gyakran problémás a „pontok‖ mérete –egy hegesztési 

varrat vizsgálata, de a megfelelő „pont‖ kiválasztása is komoly feladat lehet! 

A vett minta mennyisége legyen rátartással elegendő a feladat elvégzéséhez. Ennek a 

mennyiségnek általánosítása is nehézkes, szilárd minták esetében a minta szemcseméretétől 

függ leginkább, folyadék minta esetében néhány dl – 1 liter mennyiség általánosságban igaz 



 

lehet, de az elérni kívánt cél és analízis módszer mintaigénye miatt széles skálán mozog. 

Legegyszerűbb a majdan az elemzést végzőtől konkrét információt kérni. A gáz 

halmazállapotú minták megvétele speciális eszközöket igényel, ebben az esetben az elemzést 

végző fogja a mintavételt is elvégezni. 

2.7 A BOR ILL. BORÁSZATTAL KAPCSOLATOS „TERMÉKEK” SPECIALITÁSAI A 

MINTAVÉTEL SZEMPONTJÁBÓL. A MINTA ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TARTÓSÍTÁS ÁLTALÁNOS 

IRÁNYELVEI, A BORÁSZATTAL KAPCSOLATOS SPECIFIKUMAI. 

A borászattal kapcsolatos minták gyakorlatilag átlagminták, ill. annak kellene lenniük, 

bár az átlagolt mennyiségek igen széles skálán mozognak. Palackozás előtt lehet, hogy sok-

sok hektoliter átlagos minőségi paramétereit kell meghatározni, de az ehhez képest 

„pontszerűnek‖ tűnő üvegballonos tétel tulajdonképpen átlagnak tekinthető. Egy több méter 

magas állótartály adott magasságában lévő próbacsapon viszont az adott magasságra érvényes 

mintát tudunk venni, különösen a borkészítés egyes, inkább első idejében. A régen 

nyugalomban lévő készletünk is mutathat változást számos paraméterében a tárolóban 

elfoglalt magasságának függvényében. 

Az átlag igen fontos lenne már a szüret idején, ennek biztos elérése csak közelítésekkel 

valósulhat meg. A minél több helyről vett minta –szőlő szállító konténer-, a minták 

mennyiségének növelése segíthet a minél pontosabb átlagok nyeréséhez. A vett részminták 

térfogat, ill. tömegarányai kövessék  a megmintázott tételek valós tömeg és térfogat arányait. 

A mintavételi eszközök legyenek mindig tiszták, anyagukban is kövessék az elemzést 

végzők elvárásait. Azon minták esetében, ahol szerves komponensek meghatározása lesz a 

cél, használjunk üveg mintatartókat. Ezeket, ha nem állnak rendelkezésre új eszközök, akkor 

csak a legközönségesebb tisztítószereket –Ultra por- használva tisztítsuk, majd alapos tiszta 

vizes öblítés után használjuk. Amennyiben szervetlen alkotók meghatározása az elsődleges 

cél, használjuk PET palackokat, természetesen csak tiszta ásványvizes, lehetőleg eredetileg 

szénsavat tartalmazót. A következő lényeges elérendő cél, hogy a vett mintát minél 

gyorsabban és lehetőleg felmelegedés ill. jelentős hőingadozás nélkül juttassuk el az elemzés 

helyére. 

2.8 ELEMZÉSI MÓDSZER VÁLASZTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, A BORÁSZATI ANALITIKA 

JELENTŐSEBB MÓDSZEREI. 

Általánosságban igaz, hogy a választott elemzési módszer a lehető leggazdaságosabb 

legyen, de ugyanakkor megfelelő pontossággal, reprodukálhatósággal bírjon. A minősítésre 

alkalmas módszerek elvárjuk: 



 

-  kimutatási határa a minősítendő komponens határértékének legfeljebb 20%-a lehet 

- szórása a határérték 0,05-szöröse 

- mérési tartománya a határérték négyszeresét meghaladja 

A fenti paramétereknek megfelelő módszerek között találunk klasszikusokat mint: 

 alkohol tartalom -  

 extrakt tartalom -  

 illósav tartalom -  

 titrálható sav tartalom –  

 szabad kén tartalom – 

 kötött kén tartalom –meghatározása 

és találhatunk számos olyan vizsgálandó paramétert, melynek meghatározása műszeres 

analitikai módszereket igényel. A borok kívánatos és nem kívánatos fémtartalmainak gyakran 

használt módszere a lángfotometria, az atomabszorpciós spektrofotometria (AAS) vagy az 

induktív csatolású plazma spektrometria (ICP). A borok szerves komponeneseinek 

meghatározása különféle kromatográfiás módszerek segítségével (GC, HPLC) esetleg un. 

csatolt technikák segítségével történhet (GC-MS, HPLC-MS). Ezek a  vizsgálatok a borok 

minősítése mellett eredetvédelmi, hamisítási feladatok megoldásában segíthetnek. 

A laboratórium gyakorlat keretében általános laborrend és balesetvédelmi oktatás 

történik. Ismerkedés a használatos ill. használható eszközökkel. A laboratóriumi eszközök 

csoportosítása különböző szempontok szerint. A tömeg- és térfogatmérés eszközei és azok 

használata. Összehasonlítás az általános gyakorlat eszközei, a szakma specifikus eszközök és 

a kutatás csúcs eszközei között. Megismerkedni az egy feladatban előforduló lényeges és 

lényegtelen elemekkel, ez alapján történő eszközválasztással. A kézi számológépek és 

számítógépek alkalmazása az adatrögzítésben, és feldolgozásban.  

2.9 FELADAT:  

-  Az analitikai kémia…… 

a. társadalom tudományi tudományág 

b. a matematikai tudományok egyik alága 

c. a fizikai kémia része 

d. a kémia tudományok önálló ága 

 

- Az analitikai kémia két fő ága….. 



 

a. reakció kinetika és a termodinamika 

b. a mennyiségi és minőségi ág 

c. szerves és szervetlen 

d. preparatív és technológiai 

  

- A titrimetriás analitikai elemzések során 

a. az érték meghatározás tömegmérés alapján történik 

b. a végeredményt  csapadék kiválás jelzi 

c. az érték meghatározás térfogatmérés alapján történik 

d. bármilyen indikátor választható 

 

- Megfelelő elemzési módszenek tekinthető az… 

a. amelynek kimutatási határa megegyezik a mintában várható értékkel 

b. amelynek relatív hibája  az adott koncentráció tartományban nagyobb mint 20% 

c. minél több kompones meghatározására legyen alkalmas 

d. mérési tartománya a határérték négyszeresét meghaladja 

 

- Nevezzen meg olyan kémiai paramétereket, melyek analitikai vizsgálata fontos a bor 

készítés, tárolás során, és határozza meg azokat az információkat, melyeket az 

elemzési adatok meglétével nyert. 

- készítsen olyan táblázatot –elektronikus formában- mely 20 különböző típusú 

borminta 12 paraméter szerinti vizsgálati eredményeit rögzíti. 

- adja meg az elemzési eredmények  

 átlagát 

 szélsőértékeit 

 szórását 

 a vizsgálatok relatív hibáját 



 

3. AZ ANALITIKAI KÉMIA MATEMATIKAI VONATKOZÁSAI 

3.1 AZ ANALITIKAI KÉMIA MATEMATIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZEI, A KIÉRTÉKELÉSEK 

ALAPELVEI. A MÉRÉSEKET TERHELŐ HIBÁK FAJTÁI, MEGJELENÉSI MÓDJUK, 

MEGNYILVÁNULÁSUK A KAPOTT EREDMÉNYEKBEN.  

3.2 A HIBÁK MENNYISÉGÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI. 

A méréseinket akarva, akaratlanul hibák terhelik. A mérés hibáinak csoportosítása 

történhet az elkövetés „módja‖ szerint, mint objektív és szubjektív, valamint „gyakorisága‖ 

szerint, mint rendszeres ill. véletlenszerű. Összességben az előbb említettek minden 

lehetséges variációja előfordulhat. Általánosságban elmondható, hogy a rendszeres hibák 

szisztematikus eltolódást okoznak a mért eredményekben, míg a véletlenszerűek számlájára a 

méréséi eredmények szórása írható! 

A mért érték és a valós érték közti eltérés, a mérési eredmény bizonytalansága 

csökkenthető a mérések számának növelésével – párhuzamos mérések- ill. a mérési 

eredmények statisztikai kiértékelésével. 

3.3 AZ ÁTLAGOS EREDMÉNY FOGALMA ÉS TARTALMA, A SZÓRÁS FOGALMA, JELENTÉSE, 

AZ RSD ÉRTELMEZÉSE.  

A hibaszámítás alapjai: 

Végezzük el ugyanazon mennyiség mérését „n‖-szer. A kapott eredmények  

m1,m2,m3…..mn  

Ugyanazon minta többszöri elemzése lehetővé teszi a matematikai középérték 

meghatározását, ami minden valószínűség szerint közelebb áll a valódi értékhez, mint az 

egyes eredmények. Kérdés viszont, hogy a mérési eredményeink átlaga mennyire közelíti meg 

a valódi értéket. A mérési eredmények átlaga megközelíti a valódi értéket.  

Mennyire? 

Felvilágosítást ad a mérési eredmények szórása.  

 

3. kép  

A szórás tartalma: az n+1 mérés 66 %-os valószínűséggel az      sávba fog esni 
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Ez még nem sokat mond, de érezhető minél kisebb a szórás annál pontosabb a mérés.  

A korrigált szórás használatával 66 %-os valószínűséggel kijelölhetjük azt a sávot 

amely tartalmazza a valódi értéket: 

 

4. kép  

A 66%-os valószínűség nem elegendő, egy valószínűségi szorzó használatával a 

valószínűség fokozható. Ha a szorzó tényező értéke 3, akkor a valószínűség 95%-ra 

fokozható, ami általában elég (Az un. 3s kritérum) 

A mérési eredményünk megadása  érték =      formában jelenti, hogy a valódi 

érték a közölt sávban van 95%-os valószínűséggel.  

A sáv szélessége ill. „keskenysége‖ jellemzi a mérés pontosságát! 

Szokás a hibát a mérési eredmények átlagára viszonyítani: un. Relatív százalékos hiba: 

 

5. kép  

A relatív hiba nagysága a mérési módszer besorolását jelenti az alábbi csoportokba: 

Ha a relatív hibája a módszernek: 

 >15 % akkor a módszer félmennyiségi 

 >5 és<15 akkor a módszer korlátozottan használható rutin 

 >1 és < 5 akkor a módszer rutin 

 <1 akkor a módszer tudományos igényű 

3.4 AZ ANALITIKAI EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FOGALMAK TARTALMA. 

PONTOSSÁG, PRECIZITÁS, REPRODUKÁLHATÓSÁG ÉRTELMEZÉSE. 

A mérésünk pontossága tulajdonképpen azt jelenti, hogy mennyire közelíti meg az 

átlageredmény a valódi értéket. Ez önmagában viszont nem felel meg az elvárásoknak, mivel 

nem tartalmazza a minél kisebb standard deviáció igényét. Ennek az alacsony szórás 

elvárásának felel meg a mérés precizitása, ami önmagában még nem jelenti a mérés 
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pontosságát. Igazi elvárásunk a pontos és egy időben precíz mérések megvalósítása. A időbeli 

állandóság megvalósulását jelenti a reprodukálhatóságnak való megfelelés, ami viszont nem 

jelent önmagában sem pontosságot, sem precizitást. Munkánk „jóságát‖, „megbízhatóságát‖ a 

fenti három kategóriának egy időben történő megfelelés jelenti.  

3.5 A MATEMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK FELHASZNÁLÁSA A KIÉRTÉKELÉS SORÁN. A MÉRT 

JEL KONCENTRÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK ALAPVETŐ TÍPUSAI. AZ ŐSGÖRBE, HITELESÍTŐ 

GÖRBE FOGALMA, HASZNÁLATA. A BELSŐ STANDARD HASZNÁLATÁNAK OKA, A 

KIVITELEZÉS MÓDJA. 

Az analitikai kiértékelések során alapvetően minden olyan mértjel – koncentráció 

összefüggés felhasználható, ahol a jel nagysága és a koncentráció között szigorúan monoton 

kapcsolat áll fenn. Egyszerűsíti a helyzetet, ha a kapcsolat lineáris vagy legalább is 

egyszerűen linearizálható, bár ezek jelentősége a számítástechnika fejlődével párhuzamban 

egyre kisebb jelentőséggel bír. 

 

6. kép  

A módszer validálása során nagy számú, ismert koncentrációjú minta elemzésével 

tulajdonképpen a jel és a koncentráció közötti összefüggést határozzuk meg. Az ekkor kapott 

függvénykapcsolatot szokás ősgörbének nevezni. A napi elemzési gyakorlatban kevesebb 

számú ismert koncentrációjú minta –standard- valós minták közé illesztésével határozzuk meg 

az aktuális hitelesítő görbét, ennek napi értékeivel számolva tudjuk a kiértékelést 

megvalósítani. Olyan elemzési módszerek esetében, amelyek szórása nem éri el a kívánatos 

mértéket, nyújthat segítséget a belső standard alkalmazása. Ezen módszer esetében minden 

egyes mintánkhoz és ismert koncentrációjú hitelesítőnkhöz azonos koncentrációban 

indifferens anyagot adunk –belső standard- és a kiértékelés során a vizsgálandó komponens 

jelének és a belső standard jelének hányadosával tudjuk a szórást csökkenteni. A hitelesítő 

görbe ill.(és) belső standard használatával készülnek a nagy sorozatú adott helyen rutin 

végzett elemzések kiértékelései. 



 

 

7. kép  

3.6 A STANDARD ADDÍCIÓ FOGALMA, HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI HÁTRÁNYAI. 

Sokszor felmerülhet olyan minták elemzése, amelyek nem tartoznak az illető vizsgálati 

hely rutin feladatai közé, más mátrixszal bírnak. Ebben az esetben kerülhet szóba a standard 

addíció módszere, ami nem más, mint a minta elemzése után az elemzés megismétlése néhány 

további alkalommal, amikor is ismert, de eltérő mennyiségű részleteket adunk a mintához a 

vizsgálni kívánt komponensből. A jel növekedésének mértékéből grafikusan és matematikai 

algoritmus segítségével is kiértékelhető a vizsgálat.    

3.7 EGYÉB KIÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK. LÉPCSŐ ILL.(ÉS) CSÚCS MAGASSÁG ALAPJÁN 

TÖRTÉNŐ KIÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK. GÖRBE ALATTI TERÜLET MEGHATÁROZÁSÁNAK 

MÓDJAI. 

Abban az esetben, ha a vizsgált analitikai összefüggés az előzőektől eltérő, gyakran 

találkozunk olyan változatokkal, ahol az információ egy polinom inflexiós pontjában vagy 

egy görbe alatti területben keresendő. Az első esetben a deriválás fogja a kényelmesebben 

kiértékelhető származtatott jelet biztosítani –az alapfüggvény inflexiós pontjánál a deriváltnak 

szélsőértéke van-, míg a második esetben egy –egy határozott integrál fogja biztosítani az 

analízis eredményét. Ezen értékek megfelelő készülékek használatával elektronikus úton 

képződnek, egyszerűbb esetekben „kézileg‖ is előállíthatók!  

 

8. kép  



 

3.8 LOD ÉS A 3 KRITÉRIUM ÉRTELMEZÉSE.  

Napjaink analitikája egyre kisebb és kisebb anyagmennyiségek, koncentrációk 

meghatározásának kell, hogy megfeleljen. Egyre nagyobb jelentőséggel bír a „0‖ 

koncentrációjú ún. „vak‖ minta valódi koncentrációja az elemezni kívánt komponensből. A 

vegyszerek tisztasága, az előkészítés során alkalmazott eljárások anyag bevitele ill. ennek 

ismerete is sarkalatos része elemzéseink pontosságának. Az objektív hibák közül műszereink 

„zaja‖ sem hagyható figyelmen kívül. Szükségünk lesz ismerni azt a legkisebb jelet, 

anyagmennyiséget, koncentrációt, amelyet egyértelműen a minta vizsgált komponenséhez 

tartozónak kell tekintenünk. Az előkészítés összes folyamatán átment 0 koncentrációjú minta, 

a „vak‖ jelét is többször megmérve, juthatunk el annak a jelenek a nagyságához, az az a 

zajhoz, ami biztosan nem tartozik a mintához. A korábbiaknak megfelelően ez a 3vak lesz és 

ez az érték az un. LOD érték.   

3.9 AZ ANALITIKAI LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSA, A GLP ÉRTELMEZÉSE, 

MÓDSZER VALIDÁLÁS, LABORATÓRIUMI AKKREDITÁLÁS.  

A GLP olyan minőségügyi rendszer, amely a nem klinikai egészségügyi és 

környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik; magába foglalja 

azok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és zárójelentés 

kibocsátását. A vizsgálóhelyek GLP követelményeknek megfelelő működésének ellenőrzését, 

az egyes vizsgálatok kivitelezése GLP szintjének meghatározását, valamint azok betartásának 

ellenőrzését az Országos Gyógyszerészeti Intézet, mint illetékes ellenőrző hatóság végzi. Az 

illetékes ellenőrző hatóság GLP felügyelők útján a vizsgálóhelyen helyszíni ellenőrzést folytat 

le, melynek során a vizsgálati jelentések és a rendelkezésre álló adatok alapján felülvizsgálja 

és ellenőrzi a GLP követelmények betartását, és az ellenőrzés eredménye alapján értékeli a 

vizsgálóhelyet vagy egy adott vizsgálat GLP szintjét. A vizsgálóhely GLP értékeléséről az 

illetékes ellenőrző hatóság határozatot hoz, amelyet magyar és angol nyelven állít ki. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a vizsgálóhely nem tartja be a GLP követelményeket, 

az illetékes ellenőrző hatóság a kiadott GLP értékelés visszavonásáról határozatban 

rendelkezik. A GLP értékelésnek a vizsgálóhely azonosító adataira, a vizsgálat típusára, 

valamint a GLP-nek való megfelelésre vonatkozó adatait az Egészségügyi Minisztérium, 

illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában - közlemény 

formájában – évente közzéteszik. Az illetékes ellenőrző hatóság, illetve a GLP felügyelők a 

tevékenységük során tudomásukra jutott adatokat az adatkezelésre vonatkozó 



 

jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezelik. A GLP értékeléssel rendelkező 

vizsgálóhelyet a GLP inspektorok kétévente legalább egyszer ellenőrzik.  

3.10 AZ ANALITIKAI MÉRÉSEK VALIDÁLÁSA, HITELESÍTÉSE, MÉRÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGA 

A validálás alatt azt a folyamatot értjük, melynek során bizonyítjuk, hogy analitikai 

eljárásunk megfelel a kitűzött célnak. A validálás során bizonyítani kell a rendszer, módszer, 

a dolgozók és a laboratórium alkalmasságát a feladat elvégzésére. 

A  méréseknek a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

• A méréseknek megbízhatóan a valós értéket kell megadni a keresett paraméterre  

• A mérések értékeinek a kalibráció során megadott határok (koncentráció, mátrix, 

műszer) között kell maradni. Az extrapoláció nem megengedett. 

• A méréseknek megbízhatóságát kétséget kizáróan igazolni kell. 

• Az elvégzett mérések máshol is elvégezhetőnek kell lennie. 

• A méréseknek összhangban kell lennie a rendeletekben megadott határértékekkel. 

• Az eredményeknek jogilag is védhetőknek kell lenniük. 

 

A mérés hitelesítésének, megbízhatóságának, több fokozata van: 

Validálás: Egy új módszer létrehozásánál az összes statisztikai és megbízhatósági 

mérést el kell végezni. 

Részleges hitelesítés, módszeradaptálás: A mérés statisztikai értékelésének csak azon 

paramétereit kell ellenőrizni, ami eltérhet a szabványban leírtaktól. 

Kalibráló egyenes, vak minta: A kalibráló egyenest és a vakminta mérését minden 

méréssorozat előtt el kell végezni. 

A minőségellenőrző minta (quality control, QC): A QC mintát a méréssorozatban 5-8 

mintánként le kell mérni, hogy bizonyítsuk a mérési körülmények változatlanságát. 

A validálást leegyszerűsíti a hitelesítet standardok, oldószerek használata, és a 

készülékek gyártó általi hitelesítése, mert ezek minőségét nem nekünk kell bizonyítani. 

Ahhoz, hogy a mérés hiteles legyen megfelelő referencia anyaggal, standarddal végzett 

kalibráló egyenest kell felvenni mennyiségi viszonyításhoz. 

Validáláskor és más hitelesítéskor vizsgálandó paraméterek  

Szelektivitás és/vagy specifikusság (Selectivity / specificity) megmutatja, hogy módszer 

milyen mértékben képes az adott alkotó meghatározására egyéb zavaró alkotók jelenlétében. 

Ha a zavaró jelek a vak mintában is jelet adnak, a kalibráló egyenesnek nem origó a 

tengelymetszete. 



 

Linearitás (Linearity) megmutaja, hogy a mérőgörbe adott tartományában, az ún. 

lineáris tartományban, adott megbízhatósággal egyenesnek tekinthető. 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. A kalibráló egyenesnek legalább öt koncentrációs 

értéket és egy vak mintát kell tartalmaznia. Az regressziós együtthatónak legalább R
2
 0.98 

kell lenni a linearitás elfogadásához. Nem lineáris tartományban is lehet elvileg mérést 

végezni, de ekkor legalább 8 mérési pontnak kell lenni, és más görbeillesztési módszert 

használni. A környezetvédelmi mérések kiértékelésénél, csak interpolálni lehet. A kalibráló 

görbe határain kívül eső mérést (extrapoláció) nem lehet elfogadni 

Érzékenység (Sensitivity) megmutatja, az analitikai mérőgörbe meredekségét, az 

egységnyi koncentrációváltozásra eső jelváltozást.  

Relatív érzékenység a mért anyag és egy vonatkoztatási anyag (belsőstandard, internal 

standard) érzékenységnek a viszonya (hányadosa). A relatív jelek és a hozzájuk tartozó 

koncentráció (vagy tömeg) hányadosok adataiból szerkesztett analitikai mérőgörbe a kalibráló 

egyenes. A belsőstandard kiküszöböli a beadagolási bizonytalanságot (GC). A belsőstandard 

és kisérőstandard aránya megmutatja a visszanyerés hatásfokát. Ugyanis a várt (a mérés előtt 

közvetlenül összemért standardok) és a mintakezelés után mért arányok egyértelműen 

meghatározzák a minta-előkészítés során történt mintavesztességet.  

Stabilitás (Stability) vizsgálata a mérésre előkészített minta kémiai stabilitásának (pl. 

párolgás, hidrolízis, rohadás) meghatározását jelenti. Segítségével ugyanis a mérés időbeni és 

tárolási korlátai határozhatók meg, azaz egy olyan időintervallum vagy tárolási körülmény, 

amelyen belül az előkészített minták elemzési folyamatát be kell (lehet) fejezni. A stabilitás 

elfogadásának kritériuma, hogy a mérési eredmények szórása, és az átlagtól való eltérésük 

változása nem követhet egyirányú tendenciákat. A méréssorozat közben kontrol (QC) 

mintákkal kell a mérés körülményeinek változatlanságát ellenőrizni. 

Kimutatási határ (Limit of detection, LOD) az a koncentráció, vagy anyagmennyiség, 

amelyhez tartozó válaszjel értéke megegyezik a vakminta közepes válaszjelének, és a 

vakminta válaszjeléhez tartozó tapasztalati szórás háromszorosának összegével.  

Meghatározási határ (Limit of quantitation, LOQ) az a legkisebb koncentráció, vagy 

anyagmennyiség, 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. Értéke a vakminta közepes válaszjelének, és a 

vakminta válaszjeléhez tartozó tapasztalati szórás 10 szeresének összege. 



 

Meghatározási határ, és a kimutatási határ csak az adott méréstartományban végzett 

mérésekkel (interpoláció) határozható meg.  

Méréstartomány (range) az a koncentráció tartomány, ahol a kidolgozott módszer 

alkalmazható. A mennyiségi elemzés céljára a módszer méréstartományát az alkotókat 

különböző koncentrációban tartalmazó minták elemzésével, a válaszjel meghatározásával kell 

megállapítani, amelyre az adott feladatnál kielégítő pontosság és precizitás érhető el. Az 

analitikai mérőgörbét (min 5 pont + vak) az alkotókat különböző koncentrációban tartalmazó 

minták elemzési eredményeiből regresszióval számíthatjuk ki, általában a legkisebb 

négyzetek módszerének alkalmazásával. A méréstartományon kívül eső minták 

koncentrációját hígítással, vagy töményítéssel a kalibrált tartományba hozhatjuk. 

Visszanyerés (Recovery) megmutatja, a mintában jelenlévő anyag, milyen hányadát tudjuk 

mérni, mível a mintaelőkészítés, tárolás alatt anyagveszteségek lépnek fel (pl. extrakciós 

vesztesség, anyag visszamarad a mátrixban, párolgás). A veszteségek kiszámításához kísérő 

(surroggate) standardot kell a mintához mintavételkor adni. A visszanyerés hatásfoka függ a 

mátrixtól, és a koncentráció tartománytól. 

Torzítatlanság (pontosság, Accuracy) a rendszeres hiba kimutatására szolgál, a 

különböző koncentrációknál meghatározható rendszeres hibák átlagolódásával keletkező 

mérési jellemző (pl. vakérték). A rendszeres hibát úgy definiálhatjuk, mint a hiba egy olyan 

elemét, amely ugyanazon alkotó ismételt mérése során állandó marad, vagy kiszámítható 

módon változik. Független az elvégzett mérések számától és ez által azonos mérési 

körülmények között a mérések számának növelésével nem csökkenthető.  

Precizitás (Precision) a mérési gyakorlatban a véletlen hiba mérőszáma. A véletlen hiba 

rendszerint a befolyásoló mennyiségek előre nem látható változásaiból ered. Az analitikai 

eredmény véletlen hibája nem korrigálható, de a mérések számának növelésével rendszerint 

csökkenthető. Értéke általában függ az alkotó koncentrációjától, ezért a koncentrációfüggést 

is meg kell határozni, és dokumentálni kell. Mértéke a becsült tapasztalati szórás (standard 

deviáció, SD), vagy a százalékos szórás (relatív standard deviáció, RSD%).  

Ismételhetőség (Repeatability) a precizitás azon fajtája, amely ismételhető körülmények 

között elvégzett kísérletekre vonatkozik: azonos minta, azonos módszer, azonos műszer, 

azonos kezelő, azonos laboratórium, rövid időintervallum a párhuzamos mérések között. 

Reprodukálhatóság (Reproducibility) a precizitás azon fajtája, amely reprodukálható 

körülmények között elvégzett kísérletekre vonatkozik: azonos minta, azonos vagy különböző 

módszer, különböző műszer, különböző analitikus, különböző laboratórium, hosszabb 

időintervallum a párhuzamos mérések között.  



 

Zavartűrés (eszköz- és környezetállóság, Rugeddnes) különböző mérési körülmények 

hatása a módszer teljesítményére. A módszer zavartűrését úgy vizsgáljuk, hogy szándékosan 

változtatjuk a mérés körülményeit (laboratóriumok, elemző személyek, készülékek, 

reagensek, elemzési napok, stb.) és vizsgáljuk azok következményeit. Szokásos számértékkel 

való kifejezése a reprodukálhatósághoz hasonló, relatív szórás, RSD %. 

Robosztusság (robustness) megadja, hogy eredményeink milyen paraméter 

intervallumban adnak megbízható eredményt (pl. pH, ionerősség, hőmérséklet, stb.). Úgy 

vizsgáljuk, hogy szándékosan változtatjuk a mérési módszer paramétereit és vizsgáljuk azok 

következményeit.  

A vonatkozó szabványok használatával elkerülhető, hogy a mérés hitelességét teljes 

validálással bizonyítsuk. A szabványok átvételénél lényeges, hogy ezekben megadott 

paramétereket, eljárásokat pontosan kövessük, és csak a szabványban megadott körülmények 

közt (pl. pH, mátrix, koncentráció tartomány) alkalmazhatóak. 

Ha nem szabványmódszert alkalmazunk, azt kell igazolnunk, hogy a módszerünk 

validációs paraméterei legalább olyan jók, mint a szabványmódszeré. 

Az eredményeknek elfogadásához szükséges, hogy ezek a statisztikai próbáknak is 

megfeleljenek. Az eredményeknek a 95% konfidencia intervallumba (Student eloszlás t 

értéke, SD) kell esniük. Ismételhetőséget varianciaanalízissel határozzuk meg (F-próba, t-

próba). 

A szabványos ill. szakmai szervezetek, hatóságok által kidolgozott módszereket nem 

kell validálni. 

Teljes vagy részleges validálás szükséges viszont ha a szabványos módszereket eltérő 

módon ill. eltérő helyen kívánják alkalmazni, ill. ha a laboratórium működésében, az 

analitikai rendszerben vagy a módszerben változás áll be.  

A validálást teljes körűen dokumentálni kell! 

3.11 FELADAT: ELŐRE MEGADOTT MÉRT ÉRTÉK EREDMÉNYSORBÓL HELYES EREDMÉNY 

KÉPZÉSE) 

Egy beteg vérnyomását többször egymásután megmérve az alábbi értékeket kaptuk: 

145/83, 156/90, 148/81, 152/79, 145/90, 153/84, 158/92, 149/81, 155/87, 151/87.  

- Adja meg az adott időszakra vonatkozó átlagos vérnyomás értéket 

- Ennek szórását a 3 kritérium figyelembe vételével! 

 

 



 

Az alábbi mérési eredményeket ill. értékpárokat határozta meg: 

 

V(ml) 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S (μS) 65 62 60 55 52 48 46 44 40 37 34 

V(ml) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

S (μS) 34 38 43 48 54 59 62 67 71 77 82 

 

- Ábrázolja a vezetőképesség-térfogat függvényt Excel program segítségével! 

- Az Ön számára értékes információ a vezetőképesség-térfogat függvény töréspontjánál 

van.  

o határozza meg a törésponthoz tartozó fogyást vizuális kiértékeléssel, 

o valamint trendvonalak illesztésével! 

o számítsa ki a vizuális kiértékelés hibáját! 

Egy pH-metriás meghatározás (titrálás) adatai szerepelnek az alábbi táblázatban.  

 

ml 0 1 2 3 4 5 5,5 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,5 

pH 2,3 2,35 2,4 2,45 2,55 2,64 2,72 2,92 3,1 3,4 3,74 3,95 4,05 4,17 

ml 8 9 10 11 11,5 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,5 14 15 

pH 4,25 4,35 4,47 4,59 4,7 4,88 5 5,12 5,34 5,55 5,62 5,74 5,85 5,95 

ml 16 17 17,5 18 18,2 18,4 18,6 18,8 19 19,5 20 21 22 23 

pH 6,1 6,25 6,4 6,6 6,8 7,15 7,55 7,8 7,95 8,19 8,3 8,45 8,6 8,8 

1.  

- Ábrázolja a pH-térfogat függvényt Excel program segítségével! 

- Az Ön számára értékes információ a függvény inflexiós pontjánál van.  

o határozza meg a fogyást vizuális kiértékeléssel, 

o határozza meg a fogyást a függvény deriválásával! 

o számítsa ki a vizuális kiértékelés hibáját! 

 

A gyakorlat keretében vizsgálják a tipikus szubjektív hibák „eredményeit‖, 

kiküszöbölésük módját. 

 Vizsgálják, hogy a mérési pontok számának változása milyen hatással van a mérési 

eredményre. 

 Mérőeszköz kalibrálás.  

Példa a mérőeszköz kalibrálásra: 

Térfogatmérő eszköz hitelesítése 

 

Állítson állványba egy 25 v. (50) cm
3
-es bürettát. Mossa át, majd töltse fel desztillált 

vízzel. 

Tiszta száraz 250 cm
3
-es folyadéküveget mérjen le analitikai pontossággal. Engedjen a 

bürettából pontosan 3 (5) cm
3
 vizet a folyadéküvegbe. Mérje meg tömegét analitikai 

pontossággal. Töltse fel a bürettát, majd anélkül, hogy a folyadéküveg tartalmát kiürítené, 

engedjen hozzá 6 (10) cm
3
 vizet.  Mérje a pohár tömegét, majd ismételje a méréseket az 

előbbiek alapján 3 (5) cm
3
-es léptékben. 



 

A leolvasott hőmérsékletnek megfelelő, vízre vonatkozó sűrűségi adatot táblázatból 

olvassa le, adja meg a mérési pontokhoz tartozó tényleges térfogatokat, a névleges 

térfogatoktól való eltérést. 

Mérési eredményeit foglalja táblázatba.  Készítse el az un. hibafüggvényt, amikor is a 

térfogatokhoz tartozó eltéréseket ábrázolja. (V=f(V)). Mérési eredményei alapján néhány 

mondatban mondjon véleményt a vizsgált eszköz pontosságáról, a hibák eredetéről 

 

sorszám Adagolt térfogat (cm
3
) Tömeg (g) Térfogat (cm

3
) Eltérés (cm

3
) 

     

     

2.  

A mérés alatti hőmérséklet:     
o
C 

A desztillált víz sűrűsége:        g/cm
3 

3.12 FELADAT:  

- a jegyzőkönyv elektronikus formában való elkészítése,  

- a statisztikai számítások elvégzése,  

- a tapasztalatok grafikus megjelenítése, kiemelése.  



 

4. AZ ANALITIKAI ELEMZÉS FOLYAMATA 

Az analitikai vizsgálat megtervezése az analitikus legfontosabb feladata. A folyamat 

legfontosabb lépései: 

1. A cél meghatározása, módszer kiválasztása (a kérdés megfogalmazása) A 

megrendelő és az analitikus párbeszédével történik. A feladat lehet nagyon egyszerű: 

pl. mekkora a minta szabad kéntartalma, vagy komolyabb kísérleti tervezést igénylő: 

pl. hogyan függ adott komponens mennyisége az alkalmazott borászati technológiától. 

A cél ismeretében a lehetséges módszerek közül ki kell választani a feladat 

megoldására leginkább alkalmasat. Figyelembe kell venni a mintaszámot, a mérendő 

komponensek tulajdonságait, számát, várható koncentrációját, a lehetséges zavaró 

hatásokat, stb. 

2. A mintavétel az analitikai folyamat legérzékenyebb pontja, hibája több száz 

százalékos lehet, ráadásul utólag nem korrigálható. Alapvető cél a minta 

reprezentativitásának biztosítása és megőrzése. Tervezendő a mintavétel módja, 

tartósítása, tárolása, a minta mennyisége. 

3. A minta előkészítés célja, hogy a mintát kiválasztott módszer által megkívánt 

formába hozzuk és a zavaró hatásokat minimálisra csökkentsük. 

4. A mérés elvégzése 

5. Kiértékelés, az eredmények megbízhatóságának ellenőrzése, visszacsatolás 

 

A borászati analitika célja 

A borászati analitika céljai több szempontból közelítve fogalmazhatók meg.  

A vizsgálatok egy része a must illetve a bor minősítését célzó, technológiai beavatkozás 

szükségességét eldöntő, általában egyszerű, rutinszerű mérések. Ilyenek például: 

cukortartalom, titrálható sav tartalom, alkoholtartalom, szabad kén-dioxid.  

A következő csoportba a kötelező – a magyar illetve az EU borjog által előírt – 

vizsgálatok tartoznak, mint például toxikus nyomelemek (ólom, kadmium, réz, arzén stb.), 

peszticidek, szermaradványok, toxinok stb. Ezeket a vizsgálatokat az EU-ban akkreditált 

laboratóriumok végezhetik. 



 

A harmadik csoportba a kutatási célú vizsgálatok tartoznak, ezek célja a technológia 

minősítése, javítása, fajta- ill. eredetvédelem objektív megvalósítása, a bor élettani hatásaiért 

felelős vegyületek azonosítása. 

A hatósági vizsgálatok körét, a végrehajtás módját a FAO/WHO Codex Alimentarius 

előírások illetve ajánlások figyelembevételével a nemzeti Élelmiszerkönyvek tartalmazzák. 

Az előírt módszerektől el lehet térni, ennek eldöntése a laborvezető felelőssége, és akkor 

lehetséges, ha az alkalmazott módszer analitikai teljesítményparaméterei legalább 

egyenértékűek az eredetivel.  

 

A boranalitika lépései 

4.1 CÉL MEGHATÁROZÁSA, MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA: AZ ÁLTALÁNOSAN LEÍRTAK 

SZELLEMÉBEN TÖRTÉNIK. 

4.2 MINTAVÉTEL 

A bor mintavétele történhet tároló edényből és palackozott tételből. A tároló edényből 

vehetünk átlag, illetve pontmintát. Ugyan a bortól viszonylag nagyfokú homogenitást várunk, 

amennyiben lehetséges, célszerű átlagmintát venni. Az edény minőségét a vizsgálandó 

komponens határozza meg; fémanalízishez műanyag edénybe, szerves komponens 

vizsgálatához üvegedénybe vesszük a mintát. Esetünkben a minta mennyisége ritkán 

korlátozott, célszerű nagyobb mennyiségű mintát venni. Az edényt tegyük teljesen tele, a 

szállítás és tárolás ideje alatt pedig hűtsük a mintát! A bor igen összetett egyensúlyi rendszer, 

mely több ezer komponenst tartalmaz, változatlansága rövid távon is nehezen biztosítható, 

célszerű a mintavétel után minél előbb feldolgozni. Esetenként már a helyszínen 

végezhetünk/kell végeznünk olyan beavatkozást, amely „konzerválja‖ a vizsgálandó 

komponenst. A mintavételről célszerű jegyzőkönyvet készíteni, melyben rögzíthető a 

mintavételt végző személy neve, a körülmények, a mintázott tétel megnevezése, mennyisége, 

előállításának tárolásának fontosabb paraméterei. Ezek az adatok fontosak lehetnek az 

eredmények értelmezésekor, illetve a szükséges beavatkozás tervezésénél. Mint említettük, a 

mintavétel hibája nagy, ezért fontos, hogy a mintavételt szakember végezze! Egy tároló 

edényből minimum három egyedi mintát kell venni, melyek külön kezelendők. Palackozott 

tétel esetén a véletlenszerűen kiveendő palackok minimális száma 50 l alatti tétel esetében 1 

db, 50-500 l között 2 db, 500 l fölött 3 db. Természetesen törekedhetünk nagyobb biztonságra, 



 

ami a minta palackok számának növelésével érhető el, megfelelő statisztikai módszerrel 

kiszámítható az adott megbízhatósági szint eléréséhez szükséges minimális mintaszám. 

animáció (homogenitás, reprezentativitás bemutatására) 

4.3 MINTA ELŐKÉSZÍTÉS 

Az előzőekben bemutatott analitika módszerek eltérő minta előkészítést igényelnek. A 

bor vizsgálata szempontjából a komponensek nagy száma okoz nehézséget, hiszen a 

zavarások valószínűsége nagy. Ennek csökkentése a vizsgálandó komponensek 

elkülönítésével lehetséges. Más oldalról a vizsgálandó komponensek többsége kis 

koncentrációban van jelen, a biztonságos meghatározáshoz célszerű dúsítani ezen anyagokat. 

Mindkét szempontból célravezető az extrakció. Folyadék-folyadék extrakcióról beszélünk, ha 

két, egymással nem elegyedő folyadék között oszlik meg a kivonni kívánt komponens. Ebből 

következik, hogy a több lépésben végrehajtott extrakció nagyobb hatékonyságú. Fontos, hogy 

ilyen mintakezelésnél meghatározzuk a visszanyerést, azaz az extrakció hatékonyságát, mert 

ezt a számításnál figyelembe kell vennünk. Folyadék-szilárd extrakció (SPE) esetén az oldott 

komponenst szilárd felületen kötjük meg, általában úgy, hogy a folyékony minta ismert 

mennyiségét átszívatjuk a szilárd anyagot (szorbens) tartalmazó tubuson (cartrridge). A 

szorbensek minőségének (polaritásának) változtatásával különböző vegyületcsoportok 

köthetők meg, a leoldásra használt oldószerek „erősségének‖ lépcsőzetes növelésével a 

megkötött vegyületek frakcionált leoldása valósítható meg. Szilárd szorbens felületén a 

gázfázisból is megköthetők komponensek, ennek a boranalitika szempontjából az illó 

komponensek vizsgálatánál van jelentősége.  

Az összes nyomelem tartalom vizsgálatához általában roncsolást alkalmaznak, melynek 

célja a minta szerves anyag tartalmának eliminálása, és a vizsgálandó elemek egyszerű ionos 

formára alakítása. A roncsolást végezhetjük atmoszférikusan (nyílt rendszerben), vagy magas 

nyomáson (zárt rendszerben). Utóbbi előnye, hogy kisebb a veszteség és nem kell 

szennyezések bekerülésével számolni. A szilárd minta (borok esetében bepárlási maradék) 

ismert mennyiségét oxidáló tulajdonságú anyagok elegyével kezelik magas hőmérsékleten. 

Napjainkban egyre elterjedtebben használatosak a mikrohullámú roncsoló berendezések, 

melyekben a mintát teflon edényben kezelik. Előnyei közé tartozik a gyorsaság, a 

programozott energiaközlés, a nyomás és hőmérséklet kontroll. Hátránya a magas ár és a 

limitált mintaszám (max. 12 minta egy sorozatban). 



 

 

9. kép  

 

10. kép Forrás: tankönyvtár.hu 

4.4 MÉRÉS 

A mennyiségi analitikában alapvető fontosságú kérdés, hogy a mért jelhez mekkora 

koncentráció érték tartozik. Minden módszer esetében lehetőség van a kiértékeléshez 

szükséges matematikai összefüggés alkalmazására, e helyett azonban általában relatív 

kiértékelést, kalibrációt végzünk. Ennek lényege, hogy a mérni kívánt komponens által 

tankönyvtár.hu


 

okozott jelt összevetjük ugyanazon anyag ismert mennyisége által előidézett jel nagyságával. 

A leggyakrabban alkalmazott módszer a kalibrációs függvény felvétele. Ennek során a 

mérendő anyag (standard) különböző ismert koncentrációihoz tartozó jelet határozzuk meg, és 

ábrázoljuk függvényként. Az ismeretlenből azonos körülmények között mért jelhez tartozó 

koncentrációt a felvett függvény segítségével határozzuk meg. Mérésünket gyakran 

befolyásolja az a tény, hogy a mérendő komponens által okozott jel nagyságát a jelenlévő 

egyéb komponensek (mátrix) megváltoztatják. A mátrixhatás okozta hiba kiküszöbölhető úgy, 

hogy a mintában lévő főbb komponenseket a kalibráló oldatokban is szerepeltetjük (mátrix 

illesztés), vagy standard addícióval. Utóbbi esetében a minta három részletéhez azonos 

térfogatú oldószert, kisebb ill. nagyobb koncentrációjú standard oldatot adunk. A három 

mérési pontra illesztett egyenes és az x-tengely metszéspontja x koordinátájának abszolút 

értéke adja a keresett koncentrációt. Ez a leg hosszadalmasabb, de legjobb megoldás, ezért a 

módszerünk ellenőrzésére mindenképpen célszerű néhány mintával elvégezni.  

A kromatográfiás eljárásoknál gyakori a belső standard használata, mely a mérendő 

komponenshez nagyon hasonló tulajdonságú, a mintában biztosan nem található anyag, 

melyet a mintavételt követően ismert mennyiségben juttattunk a mintába. Így a mintakezelés 

okozta veszteség a standardot ugyanolyan mértékben érinti, azaz az ebből adódó hiba 

korrigálhatóvá válik. 

  



 

  

11. kép  

4.5 AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 

Eredményeink megfelelőségét független módszer alkalmazásával, illetve referencia 

minták elemzésével ellenőrizhetjük. Ezen kívül fontos a módszer főbb jellemzőinek 

megállapítása, azaz a módszer validálása.  

Az eredmények értékelését statisztikai módszerek alkalmazásával célszerű végezni, az 

eredményeket mindig a párhuzamos meghatározások (min. 3) átlagaként adjuk meg, 

feltüntetve a szórást is.  

A minta előkészítés szerepe az analitikában. A feltárások, roncsolások fogalmának 

tisztázása. A mátrix fogalma, hatása az elemzési eredményekre. A mátrixhatás 

csökkentésének lehetőségei. 

Elválasztás technikai alapfogalmak, a megoszlás jelenségének analitikai alkalmazásai. 

Az elválasztás technikában használatos, speciális minta előkészítési eljárások. 

A hígítás ill. dúsítás alkalmazási lehetőségei az analitikában. Koncentráció típusok, 

tartalmuk, definíciói. 



 

4.6 FELADAT: EGY TÖBB KOMPONENSŰ ANYAGI RENDSZER (KÉMIAI REAGENS KEVERÉK) 

BEMÉRÉSI ADATAINAK MEGHATÁROZÁSA A VÉGKONCENTRÁCIÓK ISMERETÉBEN. 

- Oldatkészítés, a megfelelő térfogatmérő eszközök kiválasztása, szabályszerű 

használata.  

- Több fajta oldott anyagot tartalmazó törzsoldat készítése, a hígítási sor fogalmának 

megismerése, hígítási sor készítése.  

- A hígítási sorozat használata, hitelesítő görbe készítése, felhasználásának módja. 

(kemia.ektf.hu/analitika_gyak.doc) 

Példa a hígitási sor készítésére: 

Analitikai tisztaságú NaCl, KCl és CaCO3 felhasználásával készítsen 250 cm
3
 1000 

mg/dm
3
 koncentrációjú oldatokat. (mindegyik tartalmazzon 1-1 cm

3
 cc. sósavat, ill. a CaCO3-

ot 2 cm
3
 sósav adagolásával oldja) Az elkészített törzsoldatok hígításával készítsen 500, 200, 

100, 50, 20, 10 mg/dm
3
 koncentrációjú oldatokat, majd pedig a 100 mg/dm

3
-es koncentrációjú 

oldat tovább hígításával 5, 2, és 1 mg/dm
3
 oldatokat. 

 

- A hitelesítő görbe ábrázolása abszolút ill. relatív koncentráció skála felhasználásával,  

- A minta mérési eredményeinek kiértékelése a hitelesítő görbe alapján.    

- Borminta vételekor… 

a. minden esetben üvegedényt használunk 

b. minden esetben műanyag edényt használunk  

c. fémtartalom vizsgálatához üvegedényt használunk 

d. a mintavételi edény anyaga lényegtelen 

- Ha a borminta előkészítése extrakcióval történik… 

a. a vizsgálandó komponenst dúsítjuk 

b. folyadék-folyadék extrakcióhoz leggyakrabban etanolt használunk 

c. az a hatékony, ha a kivonandó komponens és a kivonószer polaritása 

eltér 

d. az SPME technika esetében a szorbens mindig aktív szén. 

- A roncsolás… 

a. célja a szerves alkotók „megóvása‖  



 

b. leghatékonyabb módja az atmoszférikus  

c. fémes komponensek meghatározásakor végezzük 

d. előnye a vegyszermentes kezelés 

- Mit jelent a standard addíció, mikor célszerű használni? 

- Milyen hatással lehet a jelre más komponensek jelenléte (mátrix-hatás)?  



 

5. KLASSZIKUS ANALITIKAI MÓDSZEREK I. 

A klasszikus minőségi módszerek alkalmazása napjainkban már igen ritka, ezzel 

szemben bizonyos mennyiségi módszerek a rutinanalitika fontos elemei. A klasszikus 

mennyiségi módszereket főként egyszerűségük, olcsóságuk, és gyorsaságuk miatt 

alkalmazzák a mai napig. A boranalitikában a legfontosabb „rutin paraméterek‖ többségét e 

csoportba tartozó módszerekkel mérjük. 

Mint említettük, e módszerek a meghatározást valamely könnyen mérhető tulajdonság 

mérésére vezetik vissza. Ha a mért paraméter a tömeg, gravimetriáról beszélünk. Így 

határozzák meg például a bor extrakt tartalmát, hamutartalmát (a megfelelő kezelés – 

bepárlás, hamvasztás – után megmérik a maradék anyag tömegét. 

Példa egy gravimetriás elemzésre: 

5.1 SZULFÁT TARTALOM MEGHATÁROZÁSA BARIT FORMÁBAN TÖRTÉNŐ LECSAPÁSSAL 

A mérés elve: 

 A gravimetriás elemzések során a minta valamely oldható alkotóját megfelelő kémszer 

segítségével lecsapjuk, a csapadék tömegét mérjük megfelelő előkészítés után. A csapadék 

tömegének ismeretében számítjuk ki a minta megfelelő komponensének mennyiségét. 

 A mérés menete: 

 a/ Minta előkészítés 

 A kiadott szulfát ismeretlenből mérjen ki kb. 0,1 g-ot analitikai pontossággal! A kimért 

ismeretlent oldja fel 250 cm
3
-es főzőpohárban kb. 30 cm

3
 deszt. víz segítségével. 

 b/ Elemzés 

Melegítse fel forrásközelig a főzőpohár tartalmát, majd állandó kevergetés mellett 

adjon hozzá 50 cm
3
 bárium-klorid oldatot. A csapadékos oldatot szűrje le analitikai 

szűrőpapíron, a szűrletben ellenőrizze további bárium-klorid adagolással, hogy a lecsapás 

teljes volt-e. A szűrés befejezése után a szűrőpapírból készítsen kis „csomagot”, és helyezze 

előzőleg lemért, tiszta, porcelán tégelybe oly módon, hogy a szűrőpapír csomag behajtott 

része lefelé nézzen! Drót háromszögben melegítse a tégelyt egyre erősödő lánggal. A 

szűrőpapír elszenesedése alatt fokozottan ügyeljen arra, hogy a papír ne gyulladjon be! Ha ez 

mégis bekövetkezne, azbesztes dróthálóval takarja le a tégelyt, és várjon néhány másodpercig. 

A papír elszenesedése után a hevítés bátrabban és mindaddig folytatandó, míg a tégely 

tartalma teljesen kifehéredik. Lehűlés után mérje meg a tégely tömegét.  

 Számítás menete: 

 A tömegmérési adatokból számolja ki a szulfát ismeretlen szulfát tartalmát 

tömegszázalékban. 

Határozzam meg az ismeretlen sztöchiometriai összetételét, ha tudja hogy a szulfát 

ismeretlen magnézium-szulfát volt. 

Feladat: 

- Adja meg a magnézium-szulfát sztöchiometriai összetételét!  

- Diszkutálja az eredményt, értelmezze az esetleges eltérések okát! 



 

- Miért szerepel a recepturában a lecsapószer kis feleslege kifejezés, mi a cél ennek 

alkalmazásával? 

- Eltérő lecsapószerek mint lehetőségek közül mik lesznek a választás fő szempontjai? 

Ajánlott irodalom:  

Burger Kálmán Az analitikai kémia alapjai 237-246 

 

Folyadék alapú (oldószerű) kolloid rendszerek. A kolloidok stabilitását biztosító 

tényezők, ezek megszüntetésének lehetőségei.  

A kolloid rendszerek sajátos, és jellemző tulajdonságokkal bíró diszperz rendszerek a 

valódi oldatok és a durva diszperz rendszerek között. A részecskék mérete jelenti 

különlegességüket, mely legalább egy dimenziójában a 1 és 500 nm-es tartományba esik. Ezt 

azt jeleni, hogy a részecskék mérete összemérhető a látható fény hullámhosszával, 

megvilágítás esetén, mint  önálló hullámcentrum viselkednek, azaz szórják a fényt. Ez a 

Tyundal jelenség, ami önmagában „ártatlan‖ jelenség, de a borászatban a borok opálosságát 

eredményezik, ami nyilvánvalóan kerülendő. 

Az említett speciális mérettartományú részecskék keletkezhetnek aprítás révén nagyobb 

részecskékből –diszperziós kolloidok-, kisebb méretű részecskék összetapadása során –

asszociációs kolloidok-, de ismerünk olyan eseteket, amikor is egy molekula mérete a kolloid 

tartományba esik. A borászatban leginkább az utóbbi két variáció fordul elő.  

A következő kérdés, hogy ezek a relatíve nagy részecskéket tartalmazó rendszerek 

stabilitását mi okozza, miért nem tapadnak ezek a nagy felületű „szemcsék‖ össze, ill. mi 

okozza az állapot sokszor szinte érthetetlen azonnali megszűnését. A kolloidok stabilitását a 

részecskék felületén kialakuló elektromos kettős réteg, ennek következtében meglévő azonos 

negatív felületi töltés okozza. A felületi kettős réteg jellemezhető egy un. „zéta‖ potenciállal, 

melynek nagyságával arányos a kolloid stabilitása. A kolloid rendszer megszüntetését úgy 

érhetjük el, hogy a felületi töltést megszüntetjük, részben áttöltjük, s ennek következtében a 

részecskék k0özötti taszítás gyengül, jó esetben megszűnik ill. vonzásba is átmehet. 

Miután az eredeti töltés negatív volt, alapvetően pozitív ionok jöhetnek számításba a 

kolloid állapot megszüntetésében, további előny a nagy felületi töltéssűrűség –kis ion méret, 

nagy töltés-, valamint az alkalmazott derítőszer nagy felülete is –polimerek. 



 

 

12. kép   

Koaguláló és flokkulálószerek alkalmazása a borászatban. A derítés elméleti és 

gyakorlati kérdései. 

A kolloid állapot megszüntetésének két alapvető lépése a flokkulátumok képződése –

pelyhesedés-, majd ezt követően a koagulálás ami nem más, mint a képződött pelyhek 

összetapadása, és a keletkezett nagyobb részecskék gyors ülepedése. 

A borászatban alkalmazott derítőszerek sokszor önmaguk is kolloid tartományba eső 

adalékok, melyek a borban lévő kolloidokkal összetapadva növelik a szemcseméretet, és 

ezáltal gyorsítják az ülepedést. Természetesen a rendszer töltését pozitív irányba módosítják, 

támogatva ezzel a flokkulációt –nátrium-bentonit-.  

A derítés alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a derítés a színképző anyagok 

mennyiségét is csökkenti, az idejekorán, vagy a szükségesnél többször végrehajtott derítés a 

borok extrakt tartalmát is csökkenti. 

A szükséges derítőszer mennyiségét –nyilván tapasztalati adatok alapján- próba 

derítéssel kell meghatározni, amikor is a különböző összetételű derítőszer adagokat azonos 



 

mennyiségű borban próbáljuk alkalmazni, azonos geometriájú próba edényekben végezve a 

derítést. Megfelelőnek azt az összetételt tekinthetjük, ahol az ülepedés mértéke azonos idő 

alatt maximális. Fontos továbbá, hogy a derítést gyorsan kövesse fejtés, azaz a derítési alj 

eltávolítása, különösen abban az esetben, ha derítőszerünk eleve tartalmazott „romlandó‖ 

szerves anyagot –tojásfehérje-, ill. ha a derítés során eltávolítandó anyag jelentősebb 

mennyiségben tartalmaz növényi, fehérje jellegű anyagokat.    

Példa a  derítés borászati alkalmazására: 

Derítés 

Derítés a következő anyagok közül egy vagy többféle anyag felhasználásával végezhető: 

- étkezési zselatin, 

- vizahólyag, 

- kazein és kálium-kazeinátok, 

- tojás- vagy tejfehérje (laktalbumin), fölözött tej* 

- bentonit, 

- szilicium-dioxid, gél vagy kolloid oldat formájában (kovasavszol 15 – 30%-os 

oldatban),* 

- kaolin, 

- tannin 

- pektinbontó enzimek, 

- béta-glükanáz enzimes készítménye. 

 Alapelv 

A derítés a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben levő újbor és a bor 

tisztítása olyan anyagok hozzáadásával, amelyek a szuszpendált részecskéket  kicsapják, 

elősegítve az eltávolítandó részecskék közötti koagulációt és a részecskék szabad ülepedését, 

mindezeket az üledékbe juttatva. 

Célkitűzések 

A derítés célja lehet a spontán tisztulás kiegészítése, ha az önmagában nem elégséges. 

Továbbá elősegítheti a vörösborok bársonyosabb jellegének kialakulását a tanninok és 

polifenolok egy részének eltávolításával. 

Tisztíthatók derítéssel a zavaros borok, amelyekben törések, színanyagkiválások. 

  



 

 Felhasználási megkötések 

A derítéshez alkalmazott segédanyagoknak meg kell felelniük a Magyar 

Élelmiszerkönyv előírásainak. A szabad ülepedést elősegítő anyagok között elsődlegesen a 

bentonitos kezelés emelhető ki, amely a fehérjestabilizálást szolgálja 

5.2 FELADAT:  

- Soroljon fel olyan boralkotókat, melyek a bor zavarosságát okozhatják! 

- Tervezzen derítési próbát és hajtsa végre a kiadott bormintával!

 (http://kemia.ektf.hu/boraszat_II_felev.pdf ) 

- A derítési próba során időről-időre mérje meg a kitisztult folyadék fázis magasságát, 

készítse el a tisztaréteg magasság = f(idő) függvényt 

- Határozza meg az ülepedési sebességek egymáshoz való viszonyát, becsülje meg a 

szükséges derítési időt! 

- Milyen pH értéken optimális a borok fehérje tartalmának koagulálása? 

- Soroljon fel különböző derítőszereket! 



 

6. KLASSZIKUS ANALITIKAI MÓDSZEREK II. 

 A térfogat mérésére alapuló módszerek gyűjtőneve titrimetria. Ezek a meghatározások 

a vizsgálandó komponens valamely reakcióján alapulnak. Fontos elvárás, hogy a reakció 

gyors, teljes, ismert sztöchiometriájú legyen. Az ilyen reakciót adó anyag ismert 

koncentrációjú oldatát mérőoldatnak nevezzük. A minta oldat (bor) ismert mennyiségéhez 

addig adagoljuk a mérőoldatot, míg a reakció teljesen le nem játszódik. A reakció végpontját 

indikátorral jelezzük, mely az adott pontot színváltozással jelzi. A meghatározáshoz használt 

eszköz a büretta, mely alkalmas a fogyott mérőoldat térfogatának mérésére. Az ismeretlen 

komponens mennyisége a térfogatok és a reakció mennyiségi viszonyainak ismeretében 

kiszámítható. A titrimetriás módszerek csoportosíthatók például a felhasznált reakció típusa 

szerint. A borászati analitikában leggyakrabban a sav-bázis titrálást (titrálható sav) illetve a 

redoxi titrálást (redukáló cukor, kén-dioxid tartalom) alkalmazzuk. A sűrűség mérésének 

egyik leggyakoribb módja is e két paraméter mérésén alapszik: pontosan ismert térfogatú 

minta tömegét mérjük, a sűrűséget pedig a két adat hányadosaként képezzük. 

6.1 A KLASSZIKUS MENNYISÉGI ANALITIKA ÁGAI. A TITRIMETRIA FOGALMI 

MEGHATÁROZÁSA, TITRÁLÓSZER, TITRÁLANDÓ OLDAT, EKVIVALENCIA PONT 

DEFINÍCIÓJA. 

A titrimetriás mérések pontosságát befolyásoló tényezők. A mérőoldatok pontos 

koncentrációinak meghatározása. Az ekvivalenciapont jelzésének elvi problémái.  

Sav-bázis titrálások, a pH változása a titrálás során, titrálási görbe. A titrálási görbe 

alakját befolyásoló tényezők. Az sav-bázis indikátorok működési elve, az indikátor választás 

alapvető szabályai. A sav-bázis titrálások faktor alapanyaga. 

Sav-bázis titrálások esetében a titrálási görbe alakját, különösképpen az 

ekvivalenciapont környékén beálló „pH ugrást‖ a titrálandó oldat és a titráló szer kémiai 

tuljadonságai és koncentrációjuk határozza meg. Ennek megfelelően kerülni kell a túl híg 

oldatokkal való titrálásokat, ill. figyelembe véve, hogy a borban található savak kémiai 

szempontból döntően a gyengesav kategóriába esnek titráló szerként erős bázist (lúgoldatot) 

célszerű használni. 

Döntő szerepe lesz az indikátor választásnak is, hisz ennek átcsapása (átmeneti színe) 

minél közelebb kell hogy legyen az ekvivalenciapont pH-jához.  

A pontosság másik lényeges eleme, a titráló szer pontos koncentrációjának ismerete. 

Általában bemérés alapján megfelelően pontos koncentrációjú titráló oldat nem készíthető. 



 

Ennek sok oka mellett elég megemlíteni a vegyszer esetleges nem pontos sztöchiometriai 

összetételét, esetleges nedvszívó tulajdonságát. 

A faktorozás folyamata nem más, mint a mérőoldat pontos koncentrációjának 

meghatározása. Az elkészített – lehetőleg minél pontosabb koncentrációjú- mérőoldat 

hatóértékét egy tömegméréssel jól bemérhető, állandó összetételű un. Faktoralapanyag 

titrálásával határozzuk meg. Sav bázis titrálások esetében ráadásul ez két lépéses, kálium-

hidrogén-karbonát titrálásával egy sav –praktikusan sósav- pontos koncentrációját kell 

meghatároznunk, majd ennek ismeretében tudjuk meghatározni a lúgoldatunk pontos 

koncentrációját.  

A borokban ill. borászatban előforduló savak általános jellemzése, ennek hatása az 

indikátor választásra. A borkősav egyenérték fogalmának értelmezése. A kívánatos titrálható 

savtartalom értéktartománya, a savtompítás ill. savemelés kémiai háttere. A szükséges 

adalékanyag mennyiségének becslése. 

A borokban előforduló, igen nagy számú, sok esetben többértékű savak mennyiségének 

külön külön meghatározása titrimetriás módon nem valósítható meg, de nincs is erre szükség. 

A meghatározások során azon savak összességét határozzuk meg, amelyek erős lúggal titrálva 

gyengén lúgos közegű ekvivalencia ponttal bírnak, és az egyszerűség kedvéért és a könnyebb 

kezelhetőség  miatt úgy tekintjük, mintha az összes sav csak borkősav lenne. 

A borok üdeségét ízvilágát jelentősen befolyásoló savtartalom kívánatos 

értéktartománya általában 4-7 g/l borkősav egyenértéknek tekinthető. Ettől alacsonyabb érték 

esetén szükség lehet savpótlásra, magasabb érték esetében pedig savtompításra. Feltétlen 

figyelembe kell venni a bortörvény ide vonatkozó előírásait. Alapvetően azon borkészítmény 

amin savtompítást kellett végrehajtani, későbbiekben savnövelés nem alkalmazható! A 

savtompítás hatására viszont a bor jellegtelenné válhat, üres lehet. 

A megfelelő savtartalom kialakítása azonos fajtájú borok esetében házasítással 

valósítható meg. a savtompítás további lehetősége az intenzív hűtés, az ennek hatására történő 

só kiválás, majd derítés. Ha vegyszeresen vagyunk kénytelenek beavatkozni akkor a kalcium-

karbonát és kalcium-hidrogén-karbonát alkalmazása jöhet szóba, amikor is, a szükséges 

mennyiség meghatározása az elméleti számítások mellett érzékszervi vizsgálatokkal történjen. 

A savpótlás borkősav adagolással történhet. A savtompítás ill. pótlás mennyisége 1-1,5 g/l 

mértékű lehet!    



 

  

13. kép Különböző sav-bázis titrálási görbék 

Az ekvivalenciapont környékén fellépő „pH ugrás‖  a gyenge sav- gyenge bázis titrálás 

során a legkisebb, így ez a megoldás kerülendő!  

Animáció: http://www.sulinet.hu/kemia/peldak/titranim.swf 

6.2 FELADAT:  

- Állapítsa meg a titrálási görbe alapján, milyen hibát követne el és miért, ha a fehérbor 

titrálása során a jobb láthatóság miatt a bróm-timolkék indikátor helyett fenolftaleint 

használna! 

- Milyen pH tartományba esik az ekvivalenciapont, ha gyenge savat titrálunk? Miért? 

A gyakorlat során fehér és vörösborokban titrálható savtartalom meghatározása 

különböző indikátorok mellett, az eltérése értelmezése. A megfelelőnek tekintett indikátor 

mellett több eltérő savtartalmú és színű minta valós titrálása. 

(http://kemia.ektf.hu/boraszat_II_felev.pdf ) 

Példa a botok savtartalmának meghatározására: 

6.2.1 Borok összes savtartalmának meghatározása(Indikátoros titrálás) 

 

A szerves savaktól ered a borok savas tulajdonsága. Alapvetően lényeges összetevői a 

boroknak, a borok minőségének. Nagy szerepet játszanak a különböző borbetegségekben. A 

savak minősége és mennyisége szabályozza a sav-bázis egyensúlyt, ezen keresztül a bor savas 

http://www.sulinet.hu/kemia/peldak/titranim.swf


 

karakterét,  ízét. A bor legfontosabb, viszonylag jelentős mennyiségben és mindig jelen levő 

szerves sava a borkősav, almasav, citromsav, tejsav, borostyánkősav és az ecetsav. Ezek közül 

a borkősav, almasav, citromsav a szőlőből származik, a többi az erjedés során keletkezik, 

illetve mennyiségük az ászkolás alatt, baktériumos tevékenység következtében növekedhet. 

A nem illékony savakat titrálással határozzuk meg (Összes savtartalom meghatározás). 

A bor savait brómtimolkék indikátor mellett NaOH mérőoldattal (semleges kémhatás) 

ekvivalencia pont eléréséig titráljuk.  

Módszer elve: 

Meghatározott térfogatú bort nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldattal indikátor 

jelenlétében semlegesre titrálunk. 

Szükséges anyagok, eszközök: 

Erlenmeyer-lombik  (250 cm
3
 –es) 

Brómtimolkék indikátor  

Nátrium-hidroxid-oldat (0,2 M) 

Büretta 

Pipetta 

Meghatározás menete: 

1. 15 ml bormintát az Erlenmeyer-lombikban felforralunk, majd lehűlés után 4-5 csepp 

brómtimolkék indikátort adunk a mintához. 

2. Titráljuk színátcsapásig 0,2 M nátrium-hidroxid oldattal.  

3. A bürettáról leolvasott eredmény g/l-ben adja meg az összes savtartalmat borkősavra 

vonatkoztatva. 

4. A végeredmény 3 párhuzamos mérés átlagából számítható. 

 

Színátcsapás a fehérboroknál jól látható, vörösboroknál a forgatás során az 

Erlenmeyer-lombik falánál a vékonyabb folyadékrétegben jobban látszik a színátcsapás. 

Újboroknál kezdődő forrásig kell melegíteni a mintát a CO2 kiűzése miatt, régi boroknál 

nem szükséges. 

 

Brómtimolkék indikátoroldat készítése: 

1000 cm
3
-es mérőlombikba 4,0 g brómtimolkék indikátort 200 cm

3
 etil-alkoholban 

feloldunk, hozzáadunk 7,5 cm
3
 0,1 M nátrium-hidroxid oldatot és desztillált vízzel jelig töltjük. 

A bor fő savai közé tartoznak a következő savak, amelyek viszonylag jelentős 

mennyiségben találhatóak a borokban: borkősav, almasav, citromsav, tejsav, borostyánkősav 

és ecetsav. Ezek közül a borkősav, almasav, citromsav a szőlőből származik, a többi erjedés 

után keletkezik. 

A borok illó savait (amely főleg az ecetsav) ezzel a módszerrel nem lehet meghatározni. 

Megjegyzés: 

Azoknál a boroknál, amelyek színanyaga elfedi az indikátor színét a titrálási végpontot 

piros lakmuszpapírral állapítjuk meg: pH=7 esetében a piros lakmuszpapírra vitt csepp körül 

halványkék gyűrű alakul ki. 

Gyakorlati feladat: 

Adja meg a vizsgált borminta titrálható savtartalmát borkősav egyenértékben kifejezve!  

 

Másik példa az illósav tartalom meghatározása: 

Borok illósavtartalmának meghatározás 

MEGHATÁROZÁS 



 

Az illósav-tartalom a borban szabad vagy kötött állapotban lévő, az alifás sorba 

tartozó zsírsavak összessége. 

Meghatározás elve: 

A borból vízgőz-desztillációval elkülönített illó savakat nátrium-hidroxid-oldattal 

megtitráljuk. A szén-dioxidot titrálás előtt el kell távolítani a borból. A vízgőz-

desztilláció során átdesztillált szabad és kötött kén-dioxid mennyiségét le kell vonni az 

illósav-tartalomból. A borhoz adott szorbinsavat is le kell vonni. 

Megjegyzés: 

Az egyes országokban a bor stabilizálására használt szalicilsav egy része jelen lehet 

a párlatban. Ezt meg kell határozni, és a savtartalomból le kell vonni.  

A borban található illósavtartalom nagy részben ecetsav formájában van jelen. A bor 

meghatározott térfogatából vízgőzdesztillációval átdesztilláljuk a bor térfogatának 90 %-át, 

amely desztillátum tartalmazni fogja az illósavakat is. A desztillátumot nátrium-hidroxiddal 

fenolftalein indikátor jelenlétében színátcsapásig titráljuk. 

Meghatározás menete: 

A desztilláló készülék 1 literes lombikjába mérjünk bele 20 ml bormintát és 35 ml 

desztillált vizet. Indítsuk el a desztillációt, majd szedjünk 50 ml párlatot. A párlatot forraljuk 

fel kezdődő forrásig, és titráljuk 0,2 mólos pontos koncentrációjú nátrium-hidroxid oldattal. 

Eredmény megadása: 

Illósavtartalom (g/l)= V * F * 0,75 

Gyakorlati feladat: 

Adja meg a vizsgált borminta illósavtartalmát!  

 

Az oxidáció és redukció fogalmának kiterjesztése. Az elektród potenciál és a redox 

potenciál értelmezése, analitikai felhasználása. A rH érték és szerepe a borászatban. Az rH 

érték szabályozásának lehetőségei. A redox folyamatok analitikai felhasználási lehetőségei. 

Az oxidáció tiszta kémiai értelemben elektron leadást, a redukció elektron felvételt 

jelent. Egy rendszer oxidáló-redukáló képességét kifejezhetjük a rendszer redoxpotenciáljával 

vagy a rendszer rH értékével. Bármely kémiai rendszer képes eloxidálni a nálánál negatívabb 

redox potenciállal bírót, ill. hasonlóan viselkedik a relatív rH skálán jelölve az amelyiknek rH 

értéke nagyobb. Az öregedési, romlási folyamatok döntően oxidációs folyamatok, tehát a 

megfelelő reduktivitás biztosítása alapvető tartósítási folyamatnak tekinthető. További 

lehetőség annak kihasználása, hogy a mikroorganizmusok – mint minden élő szervezet- 

bizonyos rH érétk tartonányban életképes, így a megfelelő rH érték biztosítása bizonyos 



 

szervezetek számára favorizálást jelent, míg mások számára az életfeltételek megszűnését 

eredményezheti. 

A borászati alkalmazás általában a reduktivitás fokozását jelenti, aminek legismertebb 

eszköze a kén. A kén égetésekor keletkező kéndioxid vízben oldódva kénessavvá alakul a 

keletkező szulfit anion ill. a szulfit-szulfát redoxrendszer végzi a számunkra fontos „munkát‖. 

A szulfit bejuttatása történhet biszulfit ill. metabiszulfit sók beoldásával. A borok szabad 

kénessav tartalma időben folyamatosan fogy, miközben szulfát formába megy át. A kénessav 

szint ismerete, időnkénti szükségszerű pótlása alapvető borászati feladat. A kényelmi 

szempontok alapján végzett túlzott kénezés az alapvető érzékszervi és „másnapi‖ hatásán 

kívül kedvezőtlenül alakítja a szabad és kötött kén arányát is. 

 Az oxidi-reduktometria felosztása, a folyamatok indikációs lehetőségei. A standard 

elektród potenciálok szerepe az alkalmazási lehetőségek meghatározásában. A 

permanganometria és a jodometria alapvető hasonlóságai és eltérései. Oxidi-reduktometriás 

elemzések mérőoldatai pontos koncentrációinak meghatározása. Faktoralapanyagok. 

Az oxidi-reduktometriás mérések a redoxi folyamatokon alapulnak, és nevüket az 

alkalmazott mérőoldatokról kapták. A permanganometria mint módszer nevét a kálium-

permanganátról kapta. Az erősen savas közegben dolgozó módszer nagy pozitív redox 

potenciálja miatt kizárólag oxidáló szerként szerepel. Előnye elsősorban abban keresendő, 

hogy a mérőoldat színének változása feleslegessé teszi az indikátor használatát. Borászati 

alkalmazása minmális. 

A borászati vizsgálatok során egy kisebb redox potenciálú rendszer, a jód-jodid rendszer 

haszálható. Ily módon a partnertől, feladattól függően használhatjuk mint oxidálószert, de 

mint redukálószert is.    

A szabad és kötött kén-dioxid szerepe a borászatban. A redukáló és nem redukáló 

cukrok meghatározási lehetőségei. 

A redox titrálások közül a jodometria felhasználható a borokban lévő redukáló és nem 

redukáló cukrok meghatározására is. A redukáló cukrok meghatározása azon alapul, hogy az 

aldehid csoportok redukálják a réz(II)-ionokat megfelelő körülmények között. Ha feleslegben 

alkalmazzuk a réz(II)-ionokat, akkor a maradék réz(II)-ionok ismert mennyiségű jódot 

tesznek szabaddá, ha kálium-jodiddal reagáltatjuk. A hozzáadott réz(II)-ionok mennyigének 

és a szaaddá tett jód mennyiségének ismeretében a redukáló cukrok mennyisége 

meghatározható. A szabaddá tett jód mennyisége nátrium-tioszulfáttal történő titrálással 



 

határozható meg. A nem redukáló cukrok összetett cukrok formájában fordulnak elő, így ezek 

invertálása után egy összes cukortartalmat határozhatunk meg, a nem redukáló cukortartalom 

viszont a két mérése eredmény különbségeként adható meg. 

A jodometriás mérések két alapvető mérőoldata a kálium-jodidos jódoldat, ill. a 

nátrium-tioszufát lehet. Ha a jód-jodid rendszert oxidálószerként használjuk, akkor a 

mérőoldat a jód oldat, míg a másik esetben nátrium-tioszulfáttal mérjük vissza a kivált jódot. 

Az oldatok elkészítése ill. pontos koncentrációjának meghatározása több lépcsős feladat. A 

faktorozás alapanyaga a kálium-hidrogénbijodát, ami jól mérhető, sztöchiometriailag állandó. 

Savanyú küzegben jodid-ionokkal ismert mennyiségű jód válik ki, ami nátirum-tioszulfáttal 

jól meghatározható. A nátrium-tioszulfát pontos koncentrációjának ismeretében a jódoldat 

pontos koncentrációja meghatározható. A titrálások végpontjának pontosabb jelzésénél 

segíthet a keményítő indikátor használata. A keményítő indikátor használata esetén –a 

módszert redukáló szerként alkalmazva- midig a titrálás vége előtt, amikor is a jódoldat színe 

már csak kevéssé látható, adagoljuk az indikátort! 

6.3 FELADAT: RENDEZZE, SZÜKSÉG SZERINT RENDEZZE AZ ALÁBBI 

REAKCIÓEGYENLETEKET: 

SO3
2-

 + I2 + H3O
+
   SO4

2-
 + I

- 
+ H2O 

Cu
2+ 

+ R-CHO + OH
-
  Cu

+
 + R-CH2-OH 

Cu
2+

 + I
-
  CuI + I2 

A gyakorlat során a jodometriás titrálások szükséges oldatainak elkészítése, szulfit 

meghatározás színtelen modell oldatból ill. fehér és vörösborokból. A titrálási eredmények 

alapján borkezelési javaslat, szükséges borkén adagolás számítása. 

Példa a jodometriás meghatározásra a borászati minták esetében: 

6.3.1 Borok, borpárlatok összes kénessav tartalmának meghatározása 

Bevezetés 

A borászatban leggyakrabban és legelterjedtebben használt adalékanyag a kén-dioxid. 

Alkalmazási területei 

1. A pince légkörének ill. a tárolóedények fertőtlenítése 

2. Cefre kezelése: 

3. Must kezelése: 

4. Bor kezelése: 

 antiszeptikus hatása, 



 

 íz- és zamatmegőrző hatása 

 és színstabilizáló hatása alapján. 

 antioxidáns hatása, 

A bor összes kén-dioxid-tartalma = szabad kén-dioxid-tartalom + kötött kén-dioxid-

tartalom 

Szabad kén-dioxid: Az összes kén-dioxid-tartalom redukáló (ill. antiszeptikus) hatással 

bíró hányada. Jellemző kémiai formák: SO2,  HSO3
-
, SO3

2-
 : 

Kötött kén-dioxid: A bor bizonyos szerves komponenseihez kémiai kötődő, redukáló- ill. 

antiszeptikus hatással nem rendelkező kén-dioxid-tartalom. (A szabad kén-dioxid-tartalom 

idővel kötötté alakul!!) 

Hatását befolyásoló tényezők: 

- bor pH-ja: csökkenésével a hatékonyság nő 

- hőmérséklet: növekedtével a hatékonyság nő 

A hozzáadott kén-dioxid mennyiségének kiszámítása 

1.  Elemi kén: 2,5 g (kb. egy lap) elégetésekor 5 g kén-dioxid keletkezik, ami 1 hl bor 

esetén 50 mg/l-es kén-dioxid-koncentráció növelést jelent. 

2.  Kálium-metabiszulfit: 10 g oldásakor kb. 55 g kén-dioxid keletkezik, ami 1 hl 

bor esetén 55 mg/l-es kén-dioxid-koncentráció növelést jelent. 

6.3.2 A kén-dioxid-tartalom meghatározása 

Módszer elve: 

A kénessavat jóddal kénsavvá oxidáljuk savas közegben. A kötött állapotban található 

kénessavat előzetesen lúggal felszabadítjuk, utána jodometriásan kálium-hidrogén-bijodát 

mérőoldattal titráljuk. 

Szükséges anyagok, ezközök: 

Jódszámlombik 200 cm
3
-es 

Pipetta (5, 25, 50, osztott pipetta) 

Kénsav-oldat (33 m/m%-os) 

Kristályos kálium-jodid 

1/64 M kálim-hidrogén-bijodát oldat 

1 %-os keményítőoldat   

1 M nátrium-hidroxid oldat 

 

Meghatározás menete (Összes kénessav esetén) 

1. Jódszámlombikba 25 cm
3 

1 M nátrium-hidroxid oldatot pipettázunk, 

2. 50 cm
3
 bormintát  a nátrium-hidroxid oldatba engedünk úgy, hogy a pipetta hegye a 

folyadékba merüljön. 

3. A jódszámlobikot lezárjuk, 20 percig állni hagyjuk. 

4. Késhegynyi szilárd kálium-jodidot dobunk a mintába, majd 1 cm
3 

keményítőindikátort, 

10 cm
3 

33 m/m%-os kénsavoldatot adagolunk a mintához. 

5. 1/64 M kálium-hidrogén-bijodát mérőoldattal színátcsapásig titráljuk.  

6. A bürettáról leolvasott eredmény tízszeres szorzata adja az összkénessav tartalmat. 

 

Gyakorlati feladat: 

Adja meg a vizsgált borminta összes kénessav-tartalmát!  



 

6.3.3 Borok, borpárlatok szabad kénessav tartalmának meghatározása 

Kálium-hidrogén-bijodátos meghatározás 

Módszer elve: 

A kénessavat jóddal kénsavvá oxidáljuk savas közegben. Jodometriásan kálium-

hidrogén –bijodáttal titráljuk. 

Szükséges anyagok, ezközök: 

Erlenmeyer lombik 200 cm
3
-es 

Pipetta (5,50 , osztott) 

Kénsav-oldat (33 m/m%-os) 

Kristályos kálium-jodid 

1/64 M kálim-hidrogén-bijodát oldat  

1 %-os keményítőoldat   

Meghatározás menete: 

1. Erlenmeyer lombikba 50 cm
3
 bort illetve 50 g sűrített mustot mérünk be. 

2. Hozzáadunk 1-2 kristály kálium-jodidot és 1 cm
3 

keményítő indikátor oldatot. 

3. Adjunk hozzá 5 cm
3
 33 m/m%-os kénsavoldatot, 

4. Titráljuk színátcsapásig 1/64 M kálim-hidrogén.bijodát mérőoldattal. 

5. A kapott eredmény 10-el szorozva a szabad kénsavtartalmat kapjuk meg mg/dm
3
-ben 

 

Gyakorlati feladat: 

Adja meg a vizsgált borminta szabad kénessav-tartalmát!  

 

Borok cukortartalmának meghatározása Rebelein-módszerrel 

 

A szőlő érése során az asszimiláció eredményeként a bogyó cukortartalma abszolút 

értelemben az érési időszak végéig, relatíve még a túlérési időszakban is nő. A bogyó cukor 

tartalma önmagában nem minősíti egyértelműen a szőlőt, de természetesen jelentős 

tényezőként kell figyelembe venni. A bogyóban csak szőlőcukor és gyümölcscukor található, 

ezek viszonylagos mennyisége a szőlő érési állapotára utal. A növekedési időszakban a 

legnagyobb részben szőlőcukrot tartalmaz. Az érési időszak végére a szőlő és gyümölcscukor 

mennyisége közel azonos. A túlérés biztos jele, ha gyümölcscukor mennyisége meghaladja a 

szőlőcukorét.  

A bogyóban tárolt cukrok a must erjedése során elbomlanak, alkoholt széndioxidot és 

vizet adnak elsősorban, egyéb melléktermékek mint glicerin és borostyánkősav keletkezése 

mellett. 

 100 g cukorból általában 46-47 g alkohol keletkezik. 

(maradék cukor). Az aszúborok is tartalmaznak több-kevesebb cukrot, a cukortartalom 

az évjárattól és a technológiától, valamint visszahatólag az aszú minőségétől is függ (3-6 

puttony.) 

Ezek alapján követhetjük nyomon az erjedési folyamat pillanatnyi állapotát, de a 

cukortartalom mérése segítségével sorolhatjuk borunkat az alábbi kategóriákba: 

Cukortartalom (g/l) 

Száraz   0-4 



 

Félszáraz  4-12 

Félédes  12-50 

Édes   >50 

Elméleti alapok 

A redukáló cukrok lúgos közegben a Cu
 (II)

-ionokat Cu
(I)-

ionokká redukálják. 

R-CHO + 2Cu 
2+ 

+ 2 OH
-
 =   R-COOH + 2 Cu

+
 + H2O  

A reakció lefolyása nem pillanatszerű, ezért forralással gyorsítjuk. Az előbbiek miatt az 

elemzés során a Cu
 (II)

-t  feleslegben adjuk a borhoz, és a reakció utána megmaradt –

fölöslegben lévő- Cu
 (II)

-ionok mennyiségét mérjük az alábbi reakciók alapján: 

A Cu
 (II)

-ionok jodid-ionokkal reagálva elemi jódot tesznek szabaddá, mely kivált jódot 

Nátrium-tioszulfát oldattal határozunk meg. 

2 Cu
2+

 +4 I
-
  =   2 CuI + I2 

I2 + 2 Na2S2O3  =   2 NaI + Na2S4O6 

 

 

 

Redukáló cukortartalom meghatározása 

Meghatározás elve: 

Redukáló cukrokat lúgos réz-szulfáttal oxidáljuk. Savas közegben kálium-jodid 

hozzáadása után a réz(II)-ionokkal ekvivalens mennyiségű jód szabadul fel, amelyet nátrium-

tioszulfát oldattal, keményítő indikátor jelenlétében titrálunk. 

Szükséges anyagok, eszközök: 

Erlenmeyer lombik 

2 cm
3
 pipetta 

Vasháromláb, drótháló 

Büretta, cukortartalom mérő  

Horzsakő 

Réz-szulfát oldat: 41,92 g analitikai tisztaságú CuSO4*5H2O-ot 1000 cm
3
 vízben 

oldunk 

Seignette-só oldat: 80 g NaOH-ot és 250 g kálium-nátrium-tartarátot 1000 cm
3
 

vízben oldunk. 

Kálium-jodid oldat: 300 g KI 1000 cm
3
 desztillált vízben oldva. 

16 %-os kénsavoldat: 175 cm
3
 kénsavat 1825 cm

3
 vízbe töltünk. 

Keményítőoldat: 10 g keményítőt 200 cm
3
 vízben forraljuk kitisztulásig, majd 

lehűlés  után 500 cm
3
 olyan oldatot adunk, amely 20 g KI-ot és 10 cm

3
 1 mólos NaOH-

t tartalmaz. 

Nátrium-tioszulfát oldat: 13,777 g Na2S2O3 * 5 H2O 1000 cm
3
 desztillált vízben 

oldva. 

Meghatározás: 

200 cm
3
-es Erlenmeyer lombikba bemérünk 10,0 cm

3
 réz-szulfát oldatot, hozzáadunk 5 

cm
3
 Seignette-só oldatot, néhány darab horzsakövet és 2 cm

3
 bort. 

1,5 percig melegítőre tesszük, majd folyó vízzel lehűtjük. 

Automata adagolóvak keverés közben az alábbi adjuk az oldathoz: 



 

10 cm
3
 kálium-jodid 

10 cm
3
 16 m/m %-os kénsavoldat 

10 cm
3
 keményítőoldat. 

A megjelenő mélykék színű folyadékot színátcsapásig (krémsárga színig) nátrium-

tioszulfát oldattal titráljuk. 

A leolvasott érték g/l-ben adja meg a redukáló cukortartalmat. 

Az oldat hatóértékének ellenőrzése: 

A vizsgálatot 2,0 cm
3
 bor helyett 2,0 cm

3
 vízzel végezzük el. Maximum 0,1 g/l cukorfokot 

kell kapnunk. 

A mérési eredmények számítása 

A minta cukortartalma g/l egységben: a -b 

ahol: 

a... a vakpróbára fogyott nátrium-tioszulfát-oldat térfogata  

b… a mintára fogyott nátrium-tioszulfát-oldat térfogata 

A módszer a fentiek szerint 30 g/l-es cukor tartalomig használható, ennél magasabb 

cukortartalom esetén a mintát hígítani kell és az eredmény megadásánál a hígítással számolni 

kell! 

Gyakorlati feladat: 

Adja meg a vizsgált borminta redukáló cukor-tartalmát!  

Nem redukáló cukortartalom meghatározása: A bor szacharóz tartalmát melegítés 

közben kénsavval invert cukorrá alakítjuk. A keletkezett invert cukor mennyiségét az inverzió 

előtt és után meghatározott cukortartalom különbsége adja meg, amelyből kiszámítható a bor 

szacharóztartalma. 

Meghatározás: 

A bor redukáló cukortartalmának a meghatározását az előzőekben leírtak szerint 

elvégezzük. 

Ezután 200 cm
3
 Erlenmeyer lombikba néhány horzsakövet teszünk, majd 10 cm

3
 CuSO4-

oldatot, 2,0 cm
3
 1 mólós kénsavat és 2 cm

3
 vizsgálandó mintát mérünk bele. 2 percig 

melegítjük. A két perc elteltével a forró folyadék közepébe 5 cm
3
 Seignette-só oldatot adunk, 

és további 1 percig melegítjük. Ezután lehűtjük, és a redukáló cukortartalomnál leírtak szerint 

végezzük tovább a meghatározást. 

 

A bor szacharóztartalma [répacukor, nádcukor](S) g/l-ben: 

S=0,95*H*(i-e) 
H…hígítási tényező 

i… a bor cukortartalma invertálás után g/l-ben 

e… a bor cukortartalma invertálás előtt g/l-ben 

 



 

 

14. kép  

 

15. kép szacharóz 

 

16. kép glukóz 

Gyakorlati feladat: 

Adja meg a vizsgált borminta nemredukáló cukor-tartalmát!  

A csapadékos titrálások elmélete és gyakorlata. Az oldhatóság és oldhatósági szorzat. A 

csapadékképződés lépései, felhasználásuk a vízkezelési ill. borászati eljárások során.  

Jelentősebb mértékű oldódás esetén az oldhatóságot mol/dm
3
, g/dm

3
 jellegű 

mértékegységek használatával jellemezhetjük. A rosszul oldódó anyagok oldékonyságát 

jellemezhetjük az oldhatósági szorzat értékével, ami nem más mintegy heterogén folyamat  

egyensúlyi állandója. E szerint a rosszul oldódó anyag telített oldatában mérhető 

ionkoncentrációk megfelelő hatványán –sztöchiometria(!)- vett szorzata álladó és egyenlő az 

oldhatósági szorzat értékével. Ha tehát egy rendszerben olyan mennyiségű ionpárt próbálunk 

„összehozni‖ – pl.elegyíteni-, melyek mennyiségnek megfelelő hatványon vett szorzata 

meghaladja az oldhatósági szorzat értékét, addig történik csapadék kiválás, amíg az oldatban 

maradt ionok koncentrációja ki nem elégíti az odhatósági szorzat értékét. 

Ez a jelenség alapja az un. csapadékos titrálási analitikai eljárásnak. A vizsgálandó 

minta valamely kiválasztott ionjának –kation és anion is lehet- meghatározása történhet egy 



 

olyan partner ion adagolásával, amely rosszul oldódó csapadékot képez a meghatározni kívánt 

ionnal. 

Ebben az esetben is a végpontjelzés az egyik sarkalatos probléma, minden olyan 

színváltozással járó, vegyület ill. csapadékképződés felhasználható, mely csak a mérendő 

csapadék leválása után kezdődik meg. Ez azt jelenti, hogy az indikátor csapadék oldhatósági 

szorzatának nagyobbnak kell lennie, mint a mérendő csapadék oldhatósági szorzata. Az 

eltérés mértéke valójában a konkrét mérendő és indikátor csapadék összetételének 

ismeretében ajánlható, de általánosságban elmondható, hogy túl kicsi eltérés esetén az 

ekvivalenciapont környékén már megindulhat az indikátor csapadék leválása –alultitrálás-, 

míg a kívánatos mértéket meghaladó eltérés esetén túltitrálhatjuk a rendszert. Megfelelő 

gyakorlat esetében jó hatásfokkal haszálható ki az a tény, hogy az ekvalenciapont környékén a 

kezdeben kolloid formában leváló csapadék felülete áttöltődik, a csapadék koagulál, azaz a 

titrált oldat kitisztul, a csapadék pedig túrósodik.  A csapadékos tirálások alkalmazása 

közvetlen a boranalitikában nem jelentős, de a technológiai vizek és szennyvizek 

vizsgálatában, elsősorban a halogenid ionok meghatározásában lehet szerepe.  

Példa  a csapadékos titrálásokra: 

6.4 SZENNYVIZEK HALOGENID TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

A mérés elve: 

 A halogenid-ionok ezüstionokkal rosszul oldódó csapadékot képeznek. Ismert 

koncentrációjú ezüst-nitrát mérőoldattal titrálva az ismeretlent az ekvivalenciapont környékén 

a titrált oldat kitisztul (indikátor nélküli végpontjelzés). A mérés pontosságának fokozása 

érdekében olyan indikátor használata célszerű, mely az ezüstionokkal szintén rosszul oldódó, 

de az előző csapadéktól eltérő színű csapadékot képez. Természetesen az indikáció csak abban 

az esetben használható, ha az ezüstion az indikátorvegyülettel a mérendő anyagnál kevésbé 

rosszul oldódó csapadékot képez. Az adott feltételeknek ezüst-nitrát mérőoldat használata 

esetén a kálium-kromát oldata felel meg. A kezdetben leváló ezüst-klorid fehér csapadék 

mellett az ekvivalencia-pontban megjelenik az ezüst-kromát barna színe. 

 

SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK: 

- „szennyvíz” 0,01 mólos nátrium-klorid oldat 

- 100 cm
3
-es mérőlombik 

- 1 % os kálium-kromát oldat 1 cm
3
-es buktatóval 

-   ezüst-nitrát vegyszer 

 

A mérés menete: 

a./ Mérőoldat készítés: tömegmérés alapján készítsen 0,01 mólos ezüst-nitrát 

mérőoldatot desztillált vízzel, az elkészített oldatot lehetőleg sötét helyen tartsa! 

b/ Minta-előkészítés 



 

 A rendelkezésre álló vizsgálandó szennyvíz mintából mérjen be három titráló lombikba 

10-10 cm
3
-t. A minták térfogatát kb. 20-30 cm

3
-re állítsa be desztillált vízzel. 

 c/ Mintaelemzés 

 Az előkészített Erlenmeyer lombikokba tegyen rendre 1-1 cm
3
-nyi kálium-kromát 

indikátor oldatot és titrálja meg hidegen a lombikok tartalmát 0,01 mólos ezüst-nitrát 

mérőoldattal.  

A számítás menete: 

 Az ezüst-nitrát bemérési adataiból számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját. 

 A titrálás eredményeiből minden egyes minta esetében számítsa ki hány mg-nyi 

kloridionnal volt ekvivalens az adagolt mérőoldat ezüsttartalma.  

Gyakorlati feladat: 

Adja meg, hogy a szennyvíz minta egy litere hány mg kloridionnak megfelelő 

halogenidet tartalmazott!  

6.4.1  Javasolt irodalom: 

Burger Kálmán Az analitikai kémia alapjai 134-141 

 

A komplex vegyületek fogalma, alapvető komplex típusok. A kelátok jellemzői, 

felhasználásuk az analitikai kémiában. A komplexometriás titrálások alkalmazása a 

vízkezelési eljárások ill. vízminősítések során. A komplexometria borászati alkalmazási 

lehetőségei ill. korlátai. 

 Az elektronpár befogadásra képes –akceptor- anyagok és az elktronpár donor anyagok 

között létrejövő kapcsolat révén keletkező anyagokat nevezzük komplexeknek. Az akceptor 

rész centrális atomként helyezkedik el, és ezt veszik körül a donorok, más néven ligandumok. 

A centrális atomot/iont körülvevő ligandumok száma akoordinációs szám. A centrális 

részecske iontöltése lényegében meghatározza a lehetséges koordinációs számot, amire 

befolyásolólag hat még a ligandum mérete, a kialakuló komplex geometriáját elsősorban a 

ligandum kémiai tulajdonságai alakítják. A centrális részecske leginkább ion, a ligandumok 

lehetnek molkulák, de ionok is. A ligandumok további csoportosítási lehetősége, az egy 

molekulában/ionban lehetséges nemkötő elektronpárok száma, az un. „fogszám‖ A 

komplexképzés területén különös jelentőséggel bírnak azok a ligandumok, melyek egynél 

több donáható elektronpárral rendelkeznek. Az ilyen ligandumokat kelátképzőnek, a kialakult 

komplexet kelátnak nevezzük. Az elnevezés utal arra a lehetőségre, hogy az ilyen típusú 

ligandum szinte ernyő szerűen körülfogja a központi atomot. A komplex részecskék 

stabilitása általában nagyobb, mint az analóg egyszerű vegyületeké, a kelátok stabilitása pedig 

kiemelkedik a komplexek között is.  

Az analitikai kémia a komplexeket alapvetően két módon használhatja. Az egyik 

lehetőség a maszkírozás, ahol valamely anyag zavaró hatását küszöböljük ki oly módon, hogy 



 

a képzett komplexe az anyagnak már nem mutatja a zavarást. Jellegében eltérőnek tűnik, de 

lényegében  azonos a komplexképzés felhasználása dúsításra, az analitikai érzékenység 

fokozására. A másik lehetséges felhasználási mód az ún. komplexometriás titrálások köre, 

ahol olyan anyagokat tudunk meghatározni, melyek centrális atomként jöhetnek számításba a 

komplexképzés során. A titrálószerünk valamely ligandum –praktikusan kelátképző-, s a 

titrálás végpontjának jelzése színváltozás alapján történik, egy segéd ligandum mint indikátor 

alkalmazásával. A komplexometria mint analitikai eljárás jól alkalmazható a vízanalitikában, 

de számos orvos diagnosztikai eljárás is komplexometriás elven működik. 

Példa komplexometriás titrálási feladatra: 

6.5 VÍZ KEMÉNYSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 A mérés elve: 

 A fémek jelentős része elektron akceptorként viselkedik elektronban gazdag 

molekulákkal, ionokkal szemben. A komplexképződési folyamatok eredményeképpen 

különböző stabilitású fém-komplexek jöhetnek létre. A komplexek stabilitása fokozható, ha 

olyan ligandumokkal képeznek komplexet, mely ligandumok egynél több elektronpár-donor 

molekularészt tartalmaznak. Az így keletkező komplexeket kelát komplexeknek nevezzük. A 

keletkezett komplexek stabilitása oly nagy, hogy a szabad fémion koncentráció igen alacsony 

értékű lesz, így alkalmassá válik a módszer mennyiségi meghatározásra. 

 Az etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) illetve ennek dinátrium sója széles körben 

elterjedt hat fogú (6 elektronpár-donor molekularészt tartalmazó) ligandum. Az EDTA a 

fémionokkal egy-egy arányú komplexet képez. 

 A titrálás végpontjának jelzése az alábbi elvek szerint történik:  

A titrálandó oldathoz ún. komplexometriás fémindikátort adunk, ami nem más, mint egy 

megfelelően választott komplexképző ligandum. Ennek a fémionnal alkotott komplexének 

stabilitása viszont kisebb érték, mint a fémion EDTA komplexé. Így a titrálás folyamán a 

végpontban az EDTA kiszorítja a komplexo-metriás fémindikátort a fémmel képzett 

komplexéből. A komplexometriás fémindikátorok szabad ligandum színe eltér a fémionnal 

képzett komplex színétől. A fentiek alapján a komplexometriás titrálások esetében sosem 

átmeneti színűre, hanem a fémindikátor szabad ligandum színének maradandó megjelenéséig 

titrálunk.  

 A mérés menete: 

 a/ Mintaelőkészítés 

 A meghatározandó vízmintából pipettázzon 20-20 cm
3
-t titráló lombikba. 

b/ Elemzési eljárás 

  Néhány csepp nátrium-hidroxid oldattal emelje az oldat pH-ját, majd adjon az 

oldathoz 5 ml puffer 10-et. Melegítse az oldatot 40-60 
o
C-ra (semmiképpen ne forralja), majd 

adjon hozzá néhány tized gramm eriokróm-fekete T indiokátort, s titrálja EDTA mérőoldattal 

az indikátor vörösből kékbe való színátcsapásáig.  

 c./ Az EDTA oldat pontos koncentrációjának meghatározása 

A rendelkezésre álló 4 mg/ml koncentrációjú cink mérőoldatból pipettázzon 1,5-1,5 cm
3
-

t három titráló lombikba, térfogatukat egészítse ki kb. 20 cm
3
-re desztillált vízzel. Adjon hozzá 

5 ml puffer 10-et, néhány tized gramm eriokróm-fekete T indikátort és titrálja hidegen az 

oldatokat az indikátor vörösből kékbe való színátcsapásáig.   

  



 

Számítás menete: 

 Az második titrálások eredményéből számítsa ki az EDTA mérőoldat pontos 

koncentrációját, majd ennek ismeretében az első titrálási sorozat eredményéből adja meg, 

hogy az ismeretlene (a vízminta) hány mg-nyi Ca iont tartalmaz literenként. Adja meg a víz 

keménységét NK
o
-ban. 

 Szükséges vegyszerek: 

 - Puffer 10 készítése: 70 g ammónium-klorid és 570 ml tömény ammónia oldat vízzel 

egy literre kiegészítve.   

 - EDTA mérőoldat 0,01 mólos 

 - eriokróm fekete T indikátor (titráláshoz az eredeti indikátor 0,1 g ja 50 g nátrium-

kloriddal eldörzsölve 

 - 5 cm3-es buktatós edény a puffer 10-hez 

Gyakorlati feladat: 

Adja meg a vizsgált vízminta keménységét!  

6.5.1 Javasolt irodalom: 

Burger Kálmán Az analitikai kémia alapjai 97-126 

 

A borászati analitika kevéssé tudja használni a módszert, mert a bor maga is jelentősen 

bonyolult összetételű, számos ligandot tartalmazó rendszer. A szerves savak szinte midegyike 

tekinthető ligandumnak, mivel ezek gyakran többértékűek, így kelátképzők is. Jelentős 

szerepük van a borok szervetlen –fémes- alkotóinak oldatban tartásában, ami végül is kétélű 

fegyver, hiszen a kívánatos fémtartalmak tartományában fokozzák a borok stabilitását, ettől 

magasabb koncentráció tartományban viszont nehezítik a fémtartalom csökkentését. Ebben az 

esetben olyan lehetőségünk van, hogy a borban eredetileg meglévő komplexeknél nagyobb 

stabilitású komplexet hozzunk létre, így távolítva el a nemkívánatos fémtartalmakat. Az 

általánosságban kékderítésnek nevezett eljárás kémiai lényege is ez a fent említett 

komplexképzés. 



 

7. AZ ANYAG ÉS ENERGIA VISZONYA. 

Az elektromágneses hullámok tulajdonságai, hullámhossz energiatartalom 

összefüggése. Az atomi és molekula színképek keletkezésének elve. 

Mindennapjaink résztvevői, sok esetben segítői, sok esetben akár károkozói a bennünket 

körülvevő, valamilyen formájában velünk folyamatos kapcsolatban álló elektromágneses 

hullámok. Ezek a kettős természetű –részben hullám tulajdonsággal bíró, részben 

korpuszkuláris „erényeket bizonyító‖ – nevezzük jelenségenek, lehetnek életünkre 

kimondottan pozitív hatással, lehetnek ránk nézve semlegesek, de számos képviselőjük 

kifejezetten káros hatással lehet szervezetünkre. Az elektromágneses hullámok jellemző 

paraméterei a hullámhosszuk és az energiatartalmuk. A hullámhosszuk a néhány 

nanométerestől a több száz méteresig terjedhet. Energiatartalmuk fordítottan arányos a 

hullámhosszukkal, egyes képviselőik – a nagy energiatartalmúak- atommagokat képesek 

széthasítani, míg „szelídebb‖ társaik egyes molekulákban szabad szemmel nem is követhető 

változásokat tudnak okozni. Amellett, hogy az elektromágneses hullámokat használjuk 

információink jó részének továbbítására, olyan szép jelenségeket köszönhetünk nekik, mint 

környező világunk színei, őket okolhatjuk számos esetben bizonyítottan daganatos 

betegségeink jelentős kockázati tényezőjeként is. 

Színképeknek nevezzük az elektromágneses hullámok halmazát, ahol is a független 

változó a hullámhossz vagy az esetleg ezzel szoros kapcsolatban álló rezgésszám ill. 

frekvencia. A gyakorlati életben a teljes tartomány valamely kis részét vizsgáljuk egyszerre, 

és így kapjuk röntgen sugárzás spektrumát –tartományát-, a közeli távoli ultraibolya sugárzás 

(UV), a látható fény (VIS), a közeli és távoli infravörös (NEAR IR, IR) ill. a rádióhullámok 

tartományát. Az utóbbi további felosztása nagyban a felhasználás módjától függ. 



 

 

17. kép  

 

18. kép  

 

19. kép  

Az anyagok –atomok és molekulák egyaránt- valamilyen gerjesztés –energia közlés- 

hatására gerjesztett állapotba kerülhetnek, és törekednek az eredeti gerjesztetlen állapotba 

való visszakerülésre. A két állapot közti energia különbséget elektromágneses sugárzás 

formájában emittálják.  

Atomok esetében az rendszer összes energiája az elektronok energiájának és a belső 

energia összegeként adható meg. Az atom elektronjai csak meghatározott –diszkrét- 



 

energiaszintű pályákon foglalhatnak helyet, gerjesztés során is csak diszkrét energia 

állapotokba juthatnak. A visszaalakulás során a diszkrét energiaszintek közötti különbségkén 

csak véges számú átmenet valósulhat meg, így az atomok színképe vonalas. 

Molekulák esetében annyiban bonyolódik a helyzet, hogy az elektron energiák mellett 

megjelenik a kötések miatt megjelenő speciális hatás, a kötés mentén fellépő különböző 

rezgések –vibráció-, ill. a molekulák gömbalaktól való eltérése miatti forgások –rotáció-. Ez a 

két új jelenség is csak diszkrét energia értékeket vehet fel –kvantált-. Ez a nagyszámú újabb 

gerjesztési lehetőség jelentős mértékben megnöveli a lehetséges energia átmenetek számát, és 

ha matematikai értelemben véges is az átmenetek száma, gyakorlatilag a vonalak sűrűsége oly 

nagy, hogy folyamatosnak ill. sávosnak tekinthetők. 

A színképek jellemző tulajdonságai. A színképek és az elektromágneses hullámok 

kapcsolata. A színek, színek kialakulásának molekuláris okai. Az analitikai kémiai alkalmazás 

lehetséges módozatai.  

Az elektromágneses sugárzás egyik legismertebb része a látható fény hullámhossz 

tartománya. Itt az összes hullámhossz egyenletes keveréke eredményezi a természetes fehér 

fényt. A bennünket körülvevő anyagi világ és a természetes fehér fény közötti kölcsönhatások 

eredményezik a színek kialakulását. Ha a kérdéses anyag minden ráeső elektromágneses 

sugárzást visszaver, akkor ezt az anyagot –tárgyat- fehérnek látjuk ill. érzékeljük. A másik 

szélső állapot, ha az anyag minden sugárzást elnyel a látható tartományban, ekkor feketének 

érzékeljük a tárgyat. Minden olyan esetben, amikor a látható fény valamely alkotóját nyeli el 

a kérdéses tárgy, -anyag, molekula- akkor színesnek látjuk a tárgyat, mégpedig az elnyelt 

elektromágneses sugárzás –szín- komplementereként.  

Az optikai analitika felosztása módszer stratégia szerint. Színintenzitás vizsgálatok a 

borászat terén. A színintenzitás szemikvantitatív ill. kvantitatív meghatározásának 

lehetőségei. A fotometria alapjai. A Lambert-Beer törvény, érvényessége, használatának 

korlátai. A fotométerek elvi felépítése, főbb csoportjai. Az UV/VIS/IR fotometriás mérések 

lehetősége a borászatban. 

Az anyagok kölcsönhatása az elektromágneses sugárzással, ill. annak kvantálsága és 

anyagi minőségtől való függése számos analitikai eljárás kidolgozását eredményezte. 

A gyűjtőnevén optikai analitikának nevezett módszerek csoportosíthatók a mérési 

stratégia alapján: 



 

- emissziósnak nevezzük azokat az eljárásokat, melyek során a vizsgálandó anyagot 

valamely külső enegia segítségével gerjesztjük, és vizsgáljuk az anyag által 

kibocsájtott, -emittált- elektromágneses sugárzást. Ezzel a technikával atomi 

színképek vizsgálhatók. A mennyiségi meghatározás során a minta vizsgált 

komponensének koncentrációja és az emittált sugárzás intenzitása között szigoruan 

monoton kapcsolat van, melynek jellege a gerjesztés körülményeitől is jelentősen 

függ. E miatt a koncentráció-fényintenzitás összefüggések nap mint nap 

meghatározandók. 

- abszorpciósnak nevezzük azokat az eljárásokat, melyek során azt vizsgáljuk, hogy a 

minta valamely folytonos vagy diszkrét sugárzásból milyen mértékben nyel el. Ezzel a 

stratégiával atomi és molekula színképek egyaránt vizsgálhatók. A mennyiségi 

meghatározás alapját a Lambert-Beer törvény képezi, mely szerint a fényelnyelés 

mértéke, azaz a mintára eső sugárzás intenzitás és a mintából kilépő sugárzás 

intenzitás hányados logaritmusa és a koncentráció között egyenes arányosság van. Ez 

a törvényszerűség csak híg oldatokra érvényes, amikor is a molekula-molekula közti 

kölcsönhatások elhanyagolhatóak. Ennek megfelelően minden esetben meg kell 

határozni azt az un. linearitási tartományt, amikor a törvény szerinti egyenes 

arányosság fennáll. Ez vizsgálandó anyagonként és módszerenként is igen eltérő lehet. 

- fluoreszcensnek azt a mérési technikát, amikor is nem a megvilágítás irányában 

vizsgálódunk, hanem a megvilágítás irányával szöget bezáró –praktikusan 90
o
- 

irányban mérhető –szórt- sugárzás intenzitását vizsgáljuk. Ezt a vizsgálandó sugárzást 

okozhatják atomok és molekulák egyaránt. 

- reflexiósnak nevezzük azt a mérési technikát, ahol a mintáról visszaverődő 

elektromágneses sugárzás intenzitását vizsgáljuk.  

7.1 FELADAT: HATÁROZZA MEG EGY „SZÍNSKÁLA” SEGÍTSÉGÉVEL, HOGY OXIDATÍV ILL. 

REDUKTÍV TECHNOLÓGIÁVAL ELŐÁLLÍTOTT FEHÉRBOROK FÉNYELNYELÉSÉBEN 

MILYEN KÜLÖNBSÉGEK TAPASZTALHATÓK! 

A spektroszkópiai módszerek közös jellemzője, hogy az elektromágneses sugárzás és az 

anyag kölcsönhatásán alapulnak. Csoportosíthatók a 

- vizsgált anyag minősége szerint (atom- ill. molekulaspektroszkópia) 

- alkalmazott elektromágnesen hullám energiája (hullámhossza) szerint (X-sugárzás, 

UV, látható, IR) 



 

- anyag és hullám kölcsönhatása szerint (abszorpció, emisszió, fluoreszcencia) 

Az atomspektroszkópiai módszerek esetében az észlelhető fényjelenséget szabad 

atomok (ionok) elektronátmenetei hozzák létre. A fény hullámhossz szerinti felbontásával 

nyert színképben ezen átmenetekhez vonalak tartoznak. A színképvonal hullámhossza 

minőségi, intenzitása mennyiségi információt jelent. E módszerek közös jellemzője, hogy a 

vizsgálathoz szabad atomokat kell létrehozni (ez általában a vizsgálandó minta oldatából 

történik), a fényt optikai elemek segítségével hullámhossz szerint fel kell bontani, és az adott 

elemre jellemző hullámhosszon kell a intenzitást mérni.  

Az emissziós módszerek (AES - atom emissziós spektrometria) esetében a minta 

atomjait energiaközléssel bírjuk emisszióra. A klasszikus láng csak néhány elem (főként az s-

mező fémei) emisszióját képes előidézni, megfelelő hőmérsékletű plazmában (ICP) azonban 

minden elem emittál, így ezzel a technikával úgyszólván bármely elem vizsgálható, ráadásul 

szimultán.  

Az atomabszorpció (AAS - atom abszorpciós spektrometria) a szabad atomok 

fényelnyelését vizsgáljuk azon a hullámhosszon, ahol az elnyelés történik (karakterisztikus 

sugárzás). Ennek előállítását speciális, a vizsgálandó elem emisszióját előidéző lámpával 

(HCL) végezzük. A szabad atomok előállíthatók lángban (FAAS), elektromosan fűtött 

grafitcsőben (ET-AAS vagy GF-AAS), speciális esetben az elem hidridjének hőbontásával. 

Ezek a készülékek egyszerre egy elem mérését teszik lehetővé. A napjainkban piacra kerülő 

készülékek – a legújabb fejlesztések eredményeként – már egyszerre több elem mérésére 

alkalmasak. 

Az elemanalitika eljárások közé tartozik az ICP-MS technika. A tömegspektrometria 

(lásd később) a töltött részecskéket tömeg/töltés érték szerint elkülöníti. A plazmában az 

elemekből egyszeresen töltött ionok képződnek, így az ionok tömegük szerint különülnek el. 

Ebből adódóan a módszer alkalmas egy elem összes mennyiségének és izotópeloszlásának 

vizsgálatára egyaránt. 

A molekulaspektroszkópiai módszerek alapját az elnyelt elektromágneses hullám 

hatására a molekulában bekövetkező elektronátmenetek, valamint a vibráció és a rotáció 

megváltozása jelenti. A spektrum (fényelnyelés-hullámhossz függvény) a molekula 

szerkezetével kapcsolatos információkat tartalmaz. Adott hullámhosszon az elnyelés mértéke 

a mennyiséggel arányos. 

Példa a színindex meghatározására: 



 

7.2 A SZÍNJELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA 

 Meghatározások 

A bor és must színjellemzőit annak fényessége és színessége adja. A fényességet a 

transzmittancia reprezentálja, ez fordított arányban változik a bor színintenzitásával. 

A színességet az uralkodó hullámhossz reprezentálja (ami a színt jellemzi), valamint a 

szín tisztasága. 

A hagyománynak megfelelően és az egyszerűség kedvéért a vörös- és rozéborok 

színjellemzőit úgy adjuk meg, mint a színintenzitást és a színtónust, összhangban a szokásos 

módszerrel. 

A MÓDSZEREK ELVE 

Referencia-módszer 

Spektrofotometriás módszer, amely lehetővé teszi a tristimulus értékek, valamint a szín 

jellemzéséhez szükséges három színkoordináta meghatározását, ahogy azt a Nemzetközi 

Megvilágítási Bizottság (CIE) meghatározta. 

SZOKÁSOS MÓDSZER 

 Eszközök 

 Spektrofotométer, amellyel 300 és 700 nm között lehet mérni. 

Üvegküvettapárok, amelyek  optika útja 0,1, 0,2, 0,5 és 1 cm. 

 A minta előkészítése 

A zavaros bort centrifugálással kell megtisztítani. 

Az újborok és pezsgők szén-dioxidjának nagy részét vákuum alatti rázással kell 

eltávolítani. 

 Eljárás 

Az üvegküvetta b optikai úthosszát úgy kell kiválasztani, hogy a mért A abszorbancia 

0,3 és 0,7 között legyen. 

A spektrofotometriás méréseket úgy kell elvégezni, hogy a referenciafolyadék optikai 

úthosszával azonos úthosszú küvettában desztillált vízzel meghatározzuk az 

abszorbanciaskála nullpontját 420, 520 és 620 nm-en. 

Az eredmények megadása 

Számítások 

Számítsuk ki a három hullámhossz abszorbanciáit 1 cm-es optikai úthosszra a mért 

abszorbanciák b-vel történő elosztásával, cm-ben. Legyenek ezek A420, A520 és A620. 

Az I színintenzitást a hagyományoknak megfelelően az alábbi kifejezés adja: 

I = A420 + A520 + A620 



 

Három tizedes pontosságig adjuk meg. 

Az N színindexet  hagyományosan az alábbi kifejezés adja: 

N=A420 
//

/A520 

Három tizedes pontosságig adjuk meg. 

A gyakorlat keretében színintenzitás vizsgálatok vizuális kiértékeléssel ill. Dubosc 

koloriméter segítségével. VIS fotometriás mérés során a Lambert-Beer törvény igazolása, ill. 

a lineáris szakaszhoz tartozó koncentrációtartomány meghatározása. Vörösborok 

színindexének meghatározása. (http://kemia.ektf.hu/boraszat_II_felev.pdf )  

Feladat:  

- Állapítsa meg a botminták színintenzitását! Sorolja a mintákat színintenzitásuk alapján 

a szokásos kategóriákba! 

- Állapítsa meg a botminták színindexét! Válassza ki a színhibás borokat! 

Az UV-VIS technika a 200-780 nm tartományban dolgozik, szerepe a minőségi 

meghatározásban napjainkra háttérbe szorult. E módszerrel mérhető minden olyan anyag 

mennyisége, amilynek van elnyelése ebben a tartományban, vagy valamely kémiai reakcióval 

(származékképzés) elnyelővé alakítható. 

 

20. kép  

Az ultraibolya és a látható tartományba eső sugárzás elnyelése a molekula kötőelektronjainak 

gerjesztését eredményezi. A kötésekhez abszorpciós sávok tartoznak, ezek hullámhossz 

értékei és a vizsgált molekulákban lévő kötések típusai között összefüfggés van. Az UV-VIS 

spektroszkópia legnagyobb előnye, hogy segítségével az abszorbeáló funkciós csoportot 

tartalmazó vegyület mennyiségi meghatározása végezhető el.  

Az elnyelő (kromofór) csoportokat tartalmazó molekulák spektrumában az 

elektronátmenetekre rezgési átmenetek is szuperponálódnak, így széles abszorpciós sávok 



 

jelennek meg. Az energiaelnyelési folyamatban azok az elektronok vesznek részt, amelyek 

több atomhoz is tartoznak (szigma, vagy pí kötőelektronok), vagy amelyek nem-kötő 

elektronként bizonyos atomokhoz közel helyezkednek el. A lehetséges gerjesztések: szigma 

kötő  szigma lazító, nemkötő  szigma lazító, nemkötő  pí lazító, pí  kötő  pí lazító. A 

gerjesztéshez szükséges energia ebben az irányban csökken, így praktikusan az utóbbi két 

átmenetet használjuk a méréseknél. Az önálló elnyeléssel rendelkező csoportok elnyelését 

módosíthatják az un auxokrom csoportok.  

Az UV-VIS spektroszkópia tipikus mennyiségi analitikai módszer. Szervetlen és szerves 

anyagok mennyiségi meghatározása 1-3 % relatív hibával 10
-4
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-6

 M/L kimutatási határral 

végezhető el. A módszer alkalmazási területe rendkívül széleskörű. Nem-abszorbeáló anyag 

meghatározása oly módon végezhető el, hogy olyan szelektív reakcióba visszük, amely már 

abszorbeáló terméket ad. A szerves kelátképző reagensek használatával fémionok 

meghatározása is lehetséges.  

Egy fotometriás analízis során először a spektrum segítségével kiválasztjuk azt az abszorpciós 

csúcsot (hullámhosszat), amelynél a mérést végezzük. Ezután standard oldatok segítségével 

kalibrációs görbét veszünk fel, s megállapítjuk azt a koncentráció tartományt, amelyen belül a 

Lambert-Beer törvény érvényes: 

 

A = lg I0/I = ε c b  

ahol A az abszorbancia,  

I0 a beeső fény intenzitása,  

I a mintát elhagyó fénynyaláb intenzitása,  

ε a moláris abszorpciós koefficiens,  

c a koncentráció (mol/dm3) és  

b az oldatréteg vastagsága (cm).  

Tekintettel arra, hogy a mért abszorbancia a koncentráción és a hullámhosszon kívül függhet 

az oldat pH-jától, az oldat összetételétől, zavaró anyagok jelenlététől, stb. a kalibrációs görbe 

felvétele mindig ajánlott. Egy oldatban adott hullámhosszon mért teljes abszorbancia a 

jelenlévő egyedi (abszorbeáló) komponensek abszorbanciáinak összegével egyezik meg. Ez 

lehetőséget ad arra, hogy egy elegy komponenseit mennyiségileg meghatározzuk. Ha pl. egy 

oldatban M és N anyag van jelen, s abszorpciós spektrumuk átfed (44. ábra), az abszorbancia 

meghatározását két különböző (λ1 és λ2) hullámhosszon végezzük el:  

 



 

A' = ε'M b cM + ε'N b cN (λ1-nél) 

A'' = ε''M b cM + ε''N b cN (λ2-nél) 

 

Ha a négy moláris abszorpciós koefficienst (ε'M, ε'N, ε''M, ε''N) külön-külön M és N standard 

oldatával meghatározzuk, a mért abszorbancia értékek (A' és A'') ismeretében a cM és cN 

koncentrációk kiszámíthatók.  

Az UV-VIS tartományban alkalmazható legmodernebb spektrométerek az ún. 

kétfényutas műszerek. egy tipikus kétfényutas spektrométer elvi vázlatát mutatja be. A 

fényforrás fénye az optikai szűrőn (vagy a monokromátoron) keresztül egy forgó szektor-

tükör segítségével váltakozva a mérő- ill. a referencia cellán halad át. 

Példa az UV/VIS technika alkalmazására: 

7.3 LABILIS VAS(II) TARTALOM MEGHATÁROZÁSA BOROKBAN 

A vas – a borászati technológia szempontjából – legjelentősebb fémek egyike. Az a 

tény is ismert, hogy a vas okozta technológiai problémákért (különféle bortörések) kizárólag a 

vas(III) a felelős, ezért különösen fontos ismernünk a bor vas(II) illetve vas (III) tartalmát. 

Vas meghatározásra régóta használnak 2,2'-dipiridin oldatot.  

A vas(II)-tartalom meghatározását UV/VIS fotométerrel végezzük, 522 nm-es 

hullámhosszon. 

A vizsgálandó szűrt borminta 10 cm
3
-éhez 0,5 cm

3 
1%-os absz. alkoholos 2,2'-dipiridin-

oldatot adtunk. A referencia-oldatot úgy állítottuk elő, hogy 10 cm
3
 borhoz 1 cm

3 
absz. 

alkoholt adtunk. 

A mintákat két műanyag edénybe vesszük. Az egyik edénybe előzetesen 0,5 cm
3 

1%-os 

absz. alkoholos 2,2'-dipiridin-oldatot teszünk és ehhez kb. 10 cm
3
 bormintát teszünk. 

A másik edénybe helyezett bort a helyszínen nem kezeljük. (A második részlet a 

fotometriás mérésnél alkalmazandó referencia előállításához, valamint – szükség esetén – az 

össz. vastartalom meghatározásához szükséges.)  

A referencia-oldat úgy készül, hogy 10 cm
3
 borhoz 0,5 cm

3 
 absz. alkoholt adunk. 

További kezelés előtt mindkét mintarészletet szűrőpapíron szűrjük. A mérést – a mintavételtől 

számított min. 30 perc elteltével – 522 nm-es hullámhosszon végezzük.  

Külső kalibráció: a kalibráló oldatokat (1 mg/l – 25 mg/l) frissen készített vas(II)-

oldatból készítettük úgy, hogy a pH-t 3-ra, és az oldatok alkoholtartalmát 10%-ra állítottuk 

be.  

A kalibráló oldatokat a fentebb leírt módon készítjük. 



 

Feladat: Adja meg a vizsgált borminta lebilis vas(II)-tartalmát mg/l-ben 

Egy másik lehetőség: 

Borok polifenol tartalmának meghatározása fotometriásan, Folin-Ciocalteus 

módszerével 

Meghatározás menete: 

Kalibráló oldatsor készítése: 

Készítsen 200-1000 mg/l koncentrációjú galluszsav standard oldatokat pontos 

bemérésel. 

Mérje meg a fényelnyelését az alábbiakban leírt mérés szerint. 

Minta előkészítése: 

1. A vizsgálandó borminta 1 ml-ét töltse 100 ml-es bemérőlombikba, majd adjon hozzá 

60 ml deszt. vizet és 5 ml Folin-Ciocalteus reagenst. 

2. Hagyja 20 percig állni a mintát. 

3. 20 perc eltelte után adjon hozzá 3,0 g szilárd Na2CO3-ot; töltse fel 100 ml-re, majd 

hagyja állni 2 órán át a mintát. 

4. Határozza meg adott hullámhosszon a minták fényelnyelését 765 nm-en. 

 

Feladat: A kalibráló oldatsor adataiból készített egyenesen határozza meg a borminta 

polifenol tartalmát galluszsav egyenértékre vonatkoztatva! 

7.4 A FOLIN—CIOCALTEU-INDEX MEGHATÁROZÁSA 

 MEGHATÁROZÁS 

A Folin—Ciocalteu-index az alább leírt módszer alkalmazásából kapott eredmény. 

 A MÓDSZER ELVE 

A borban található összes fenolvegyületet a Folin—Ciocalteu-reagens oxidálja. Ez a 

reagens foszfor-wolframsav (H3PW12O40) és foszfor-molibdénsav (H3PMo12O40) keverékéből 

áll, amelyek a fenolok oxidálását követően kék színű wolfram- (W8O23) és molibdén-oxiddá 

(Mo8O23) redukálódnak. 

A létrejött kék szín abszorpciós maximuma 750 nm-en van, mely arányos az eredetileg 

jelen levő fenolvegyületek összes mennyiségével. 

REAGENSEK 

Ezeknek analitikai tisztaságúaknak kell lenniük. A felhasznált víznek desztilláltnak vagy 

azzal egyenlő tisztaságúnak kell lennie. 

  



 

Folin—Ciocalteu-reagens 

Ez a reagens kereskedelmi forgalomban felhasználásra készen kapható. El is készíthető 

a következőképpen: oldjunk fel 100 mg nátrium-wolframátot (Na2WO4 * 2H2O) és 25 g 

nátrium-molibdenátot (Na2MoO4 * 2H2O) 700 ml desztillált vízben. 

Adjunk hozzá 50 ml 85%-os foszforsavat (ρ20 = 1,71 g/ml) és 100 ml koncentrált 

sósavat (ρ20 = 1,19 g/ml). Forraljuk fel, és forraljuk 10 órán keresztül reflux körülmények 

között. Ezután adjunk hozzá 150 g lítium-szulfátot (Li2SO4 * H2O) és néhány csepp brómot, és 

forraljuk még egyszer 15 percen keresztül. Hagyjuk lehűlni, és töltsük fel egy literre desztillált 

vízzel. 

20% (m/V) nátrium-karbonát (Na2CO3) oldat. 

ELJÁRÁS 

 

Vörösbor 

Tegyük a következőket egy 100 ml-es mérőlombikba szigorúan az alábbi sorrendben: 

1 ml bor, amelyet előzőleg 1:5 arányban hígítottunk, 

50 ml desztillált víz, 

5 ml Folin—Ciocalteu-reagens  

20 ml nátrium-karbonát-oldat  

Töltsük fel 100 ml-re desztillált vízzel. 

Keveréssel homogenizáljuk. Várjunk 30 percig, hogy a reakció stabilizálódjon. 

Határozzuk meg az abszorbanciát 750 nm-en 1 cm-es úthosszon. A null érték a 

desztillált vízzel készített vakpróba. 

Ha az abszorbancia nem 0,3 körüli, megfelelő hígítást kell készíteni. 

Fehérbor 

Végezzük el ugyanezt az eljárás 1 ml hígítatlan borral. 

AZ EREDMÉNYEK MEGADÁSA 

 Számítás 

Az eredményt egy index formájában fejezzük ki, amelyet úgy kapunk, hogy az 

abszorbanciát 100-zal szorozzuk 1:5 arányban hígított vörösborok esetében (vagy a megfelelő 

tényezővel egyéb hígítások esetében), és 20-szal fehérborok esetén. 

Feladat: Határozza meg a kiadott borminták Folin-Ciocalteu indexét! 

 Az IR hullámok energiája alacsonyabb, csak a molekulák rezgési- és forgási állapotait 

képes gerjeszteni. A gerjesztő hullám energiája szerint a következő felosztást szokás 

használni:  



 

- 12500 – 4000 cm
-1

 közeli IR (NIR) főként mennyiségi meghatározásokra alkalmas, ha 

megfelelő referencia módszerrel nyert adatokkal kalibráljuk a készüléket. Előnye, 

hogy gyors és nem igényel minta előkészítést. Egyik fő alkalmazási területe az 

élelmiszer analitika. 

- 4000 – 400 cm
-1

 középső IR (MIR) elsősorban minőségi információkat szolgáltat, a 

spektrum un. „újlenyomat tartománya‖ alapján a molekula azonosítható. 

- 400 – 20 cm
-1

 elsősorban szerkezeti információk nyerhetők. 

A molekulákat felépítő atomok a molekulán belül egymáshoz képest rugalmas módon 

elmozdulhatnak, kötéseik mentén rezeghetnek, hosszabb molekulák hajladozhatnak, kötéseik 

körül elfordulhatnak. Ezek a mozgások kvantáltak, tehát határozott energiaadagokban 

történhet csak meg a változásuk. Ezek a kvantumenergiák a különböző infravörös sugárzás 

fotonjainak energiájával egyenlők. A periodikus mozgások frekvenciája és energiája 

elsősorban a részecskéket összekötő erőtől, és kémiai kötés típusától és a mozgásban 

résztvevő részecske tömegétől, vagyis az atomtömegtől függ. Ennek alapján az adott atomok 

között létrejövő kötéstípusokhoz néhány jellemző energia tartozik, melyeket infravörös 

technikával megmérhetünk. 

A mérést általában abszorpciós módon végezzük, azaz egy külső infravörös sugárforrás 

fényét vezetjük át a mintán, majd egy detektor segítségével észleljük a fényintenzitást. A 

molekulán belüli kötésekkel rezonáló infravörös kvantumokat az anyag elnyeli és ott az 

infravörös fényintenzitás csökkenését tapasztaljuk.  

A mérés megvalósítható a Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia 

alkalmazásával, amely nagyobb fényereje és felbontása miatt előnyös. Itt az infravörös 

sugárzást egy interferométerbe vezetjük, amely azokat a sugarakat erősíti, melyeknek 

hullámhossza az optikai úthossz egész számú többszöröse, a többi sugarat gyengíti vagy 

elnyeli. Folyamatosan változtatva az interferométer optikai úthosszát a 

hullámhossztartományt végigpásztázzuk. Ezt a mintán átvezetett sugárzást a adetektor 

érzékeli. Így egy olyan elnyelési színképet kapunk, amely nem az egyes hullámhosszak, 

hanem hullámhosszkombinációk függvényében adja az elnyelést. Ebből a kombinált jelből a 

Fourier transzformáció (ez valójában függvény-transzformáció) segítségével kaphatjuk meg 

az elnyelési spektrumot a hullámhossz függvényében. 

Működési elve: a párhuzamos infravörös fény egy féligáteresztő tükörre jut. Itt a fény 

egy része visszaverődik a rögzített tükörre, másik része áthalad a féligáteresztő tükrön és a 

mozgatható tükörre jut. A két visszaverődő sugár a féligáteresztő tükrön újra egyesül és 



 

interferenciát hoz létre. Az interferencia hatására az eredeti sugár frekvencia összetétele 

módosul. Ezt a módosított infravörös sugarat vezetjük át a mintán. A detektorban keletkező 

elektromos jelet a lézersugárzás segítségével szinkronizáljuk a mozgó tükör pillanatnyi 

helyzetéhez úgy, hogy a rövid hullámhosszú monokromatikus lézersugár amplitúdója a 

Michelson interferométeren áthaladva az úthosszváltozás hatására periodikusan változik. 

Ezáltal a mozgó tükör helyzetét a lézersugár hullámhosszának megfelelő pontossággal 

meghatározhatjuk. A mozgó tükör helyzetének függvényében felvett intenzitás a minta 

fényelnyelés hullámhossz függvényének a Fourier- transzformáltját adja. 

Amennyiben a módszert mennyiségi meghatározásra kívánjuk használni, a szokásosnál 

hosszadalmasabb kalibrációs folyamatra van szükség, ami valójában a készülék „tanítását‖ 

jelenti: az kiválasztott mintatípus reprezentánsairól nagy számú (min. 100, de ideális esetben 

több ezer) spektrumot veszünk fel, és megadjuk a majdan vizsgálni kívánt paraméter 

referencia módszerrel mért értékét. A készülék programja kiválasztja a megfelelő spektrum 

részlet(ek)et, és ennek alapján kalibrációt készít. E kalibráció alapján a további minták 

esetében az adott paramétere „predikációt‖ ad. Nagyon fontos, hogy a predikáció jóságát a 

mátrix nagymértékben befolyásolja, ezért nagy biztonsággal csak a hasonló minták 

vizsgálhatók (pl. bor esetében fehér és vörös, száraz és édes külön kalibrációval vizsgálható). 

Nagy előnye viszont a gyorsasága: egy mintából akár tíz paraméter meghatározható egy perc 

alatt. Ezek alapján ott érdemes beruházni ilyen készülékre (és a gyártó által ajánlott 

kalibrációkra), ahol a nagy mintaszám miatt belátható időn belül megtérül a beruházás. 

Az optikai módszerek családjába sorolható továbbá a Polarimetria Az optikai 

forgatóképesség bizonyos anyagoknak az a sajátossága, hogy a lineárisan polarizált fény 

polarizációs síkját elforgatja. Ha az optikai aktivitás oldott állapotban mérhető, akkor a 

forgatóképesség magyarázatát a molekulaszerkezetben kell keresni (aszimmetria). Így például 

optikailag aktívak azok az anyagok amelyek molekulájában van királis szénatom. Polarizált 

fény előállítható megfelelő szögben csiszolt kalcitkristállyal, amelyet kettévágnak, majd a 

vágási felületeknél kanadabalzsammal összeragasztanak (Nicol-prizma). A prizmára eső 

természetes fénya kristályban polarizállódik. 

A polariméter három fő részből áll. 

- a síkban polarizált fényt előállító polarizátor (Nicol-prizma) 

- ismert hosszúságú polárizálócső 

- analizátor, mely az elforgatott polarizációsík megállapítására szolgál. 

Kiegészítő tartozék: monokromatikus fényt előállító Na-lámpa. 



 

A Refraktometria Átlátszó közeg határfelületére érkező fénysugár egyrészt 

visszaverődik, másrészt behatol a közegbe. A behatoló fénysugárra a Snellius-Descartes 

törvény érvényes. 

n2/n1 = n2,1 = sin α/sin β 

Az n2,1 arányossági tényező a második közegnek az első közegre vonatkozó 

törésmutatója. (egyben a két közegben haladó fény sebességének a hányadosával is azonos). 

Általában levegőre vonatkoztatott törésmutatót adunk meg, ami gyakorlatilag megegyezik a 

vákumra vonatkoztatott értékkel. Ha optikailag sűrűbb közegből a fénysugár optikailag 

ritkább közegbe lép, akkor a beesési szög meghatározott értékén túl a határfelületről teljesen 

visszaverődik. Azt a szöget, amellyel a fénysugár érintőlegesen még éppenvisszaverődik, a 

teljes reflexió határszögének nevezzük (αH). Ekkor a törési szög 90°. Mivel sin90°=1, a 

Snellius-Descartes törvény a következőképpen egyszerűsödik: n2,1 =1/sin β 

 

Az Abbe-féle refraktométer legfontosabb része a termosztálható prizmatest. Ez két 

azonos, nagy törésmutatójú ólomüvegből készült prizma, melyek közé rétegezzük a mérendő 

anyagot. A tulajdonképpeni mérés a felső prizmával történik. Méréskor egy tükör segítségével 

fénynyalábbal világítjuk meg a prizmákat. A második prizmából kilépő és a távcsőbe jutó 

fénynyalábban a teljes visszaverődés határszögének a látótér sötét és világos része közötti 

határvonal felel meg. Ha a prizmát úgy állítjuk be, hogy a látótér sötét és világos részének 

határvonala a távcső fonálkeresztjére essék, a skálán közvetlenül leolvashatjuk a törésmutatót 

(n=1,3…1,7). A másik skálája cukor oldat %-os szárazanyag tartalmát mutatja. Az Abbe-féle 

refraktométert általában fehér fénnyel világítjuk meg. Ilyenkor azonban a sötét határvonal 

nem éles, hanem a színszóródás miatt szivárványszínű spektrumsávból áll. Ennek 

megszüntetésére a készülékbe kompenzátort (Amici prizmák) építenek be. 

A módszer leggyakoribb alkalmazása különféle folyadékok (gyümölcslevek must!) 

cukortartalmának becslése 

Példa a refraktometria alkalmazására: 

 

Must cukortartalmának meghatározása refraktometriás módszerrel 

A refraktométerrel közvetlen módon átlátszó anyagok optikai törésmutatója határozható 

meg. Az abszolút törésmutató (n) a fény terjedési sebességét jellemzi az illető közegben:  

n
v

c
   (1) 

ahol c a fény vákuumban, v pedig az illető közegben mért terjedési sebessége. Az 

abszolút törésmutató mindig egynél nagyobb szám.  



 

A refraktométer elvi felépítését vázlatosan az 1. ábra mutatja. A vizsgálandó oldatot két 

prizma közé helyezik, majd a prizmákat egy fényforrás és egy tükör segítségével 

megvilágítják. A prizmákon és az oldaton áthaladt fény egy távcsövön keresztül vizsgálható.  

 

21. kép A refraktométer felépítésének vázlata.  

A műszer működési elvét a 2. ábra szemlélteti. A prizmákon és az oldaton áthaladó fény 

két határfelületen törik meg, ezek közül számunkra az oldat és a második prizma közti 

határfelület az érdekes.  

 

22. kép A refraktométer működési elve.  

Mivel a prizma törésmutatója nagyobb mint az oldaté, a beeső fény a beesési 

merőlegeshez törik. A határfelületet súroló, 90°-os beesési szög alatt érkező fénynyaláb 

határszög (r) alatt törik meg. A 90°-nál kisebb szögben beeső fénysugarak r-nél kisebb 

szögben megtörve a jobb oldali térfelet világítják meg, a bal térfél viszont sötét marad, mivel 

a határszögnél nagyobb szög alatt nem törik meg fény. A látóteret sötét és világos részre osztó 

határvonal helyzete a határszög (r), az pedig az oldat törésmutatójának, tehát 

koncentrációjának függvénye. A törésmutató arányos a határszög szinuszával (n = k∙sinr), a 

koncentráció pedig közelítőleg arányos a törésmutatóval. A skála határvonalnál lévő 



 

számértéke vagy a törésmutatóval azonos, vagy az itt leolvasott számértékből-kalibrálás után 

meghatározható a keresett törésmutató, illetve a koncentráció.  

A törésmutató az anyagi minőségen kívül a hőmérsékletnek és az alkalmazott fény 

hullámhosszának is függvénye, ezért pontos méréseknél 0,2°C pontosságú hőmérséklet 

szabályozás és monokromatikus megvilágítás (pl. a nátriumgőz által kibocsátott sárga színű, 

589 nm-es fény (Na .
D
. vonala)) szükséges.  

A refraktométert úgy kell megválasztani, hogy prizmájának törésmutatója nagyobb 

legyen a mérendő oldat törésmutatójánál.  

A refraktométereknek számos típusa ismeretes az egyszerű kis kézi eszközöktől a 

digitális kijelzésű automata hőszabályzós és nyomatóval is ellátott nagypontosságú 

műszerekig.  

Gyakran használt készülék az Abbe-féle refraktométer. Állandó prizmájával n
D 

= 1,3-

1,7 törésmutató intervallumban mér. Mérési pontossága ±10
-4

 

törésmutató egység. Egyik 

skáláján közvetlenül a mért anyag törésmutatója olvasható le (20°C-on) 4 tizedes 

pontossággal, másik skáláján a tiszta nádcukor oldat százalékos szárazanyag-tartalmát adja 

meg a 0-85% intervallumban. Más oldat esetén a skálán leolvasott értéket korrigálni kell. A 

méréshez elegendő néhány csepp oldat. A mérőprizma átáramló vízzel termosztálható. Az 

Abbe-féle refraktométer zsírok, gyanták, szilárd, sőt, átlátszatlan anyagok vizsgálatára is 

alkalmas ráeső fényben. Lényeges része a flintüvegből (n
D 

= 1,75) készült kettős prizma. A 

mérendő 1-2 csepp folyadékot a prizmák közötti kb. 0,15 mm-es résbe helyezzük el.  

A prizmarendszert tükörrel világítjuk meg alulról. A közvetlen felette lévő (jobboldali) 

távcsőben látható fonálkereszt metszéspontjára állítjuk a baloldali nagy beállító csavarral a 

sötét-világos határvonalat. Ha ez a határvonal nem éles, hanem elmosódott és színes, akkor a 

távcső jobb oldalán lévő kompenzátor állítócsavarral a színszóródás megszüntethető és a 

határvonal élessé tehető. Miután az éles határvonalat pontosan a fonálkereszt 

metszéspontjára állítottuk, a másik távcsőbe, az úgynevezett mikroszkópba tekintve 

leolvasható a törésmutató, illetve nádcukor oldat esetén a szárazanyag százalékos 

koncentrációját.  

A prizmákat minden mérés előtt szétnyitva desztillált vízzel mosd le, majd puha kendővel 

vagy szűrőpapírral töröld szárazra!  

A prizmák felületéhez se kézzel, se kemény tárggyal (cseppentő) ne érjen hozzá!  

A mérendő anyagot cseppentse a szétnyitott prizmára, majd zárja össze a prizmákat! A 

refraktométer csak akkor használható, ha a prizmák között folyadék van, különben a látótér 

sötét! A cseppentőt minden oldat után az új oldattal többször öblítse át, és csak azután vigye 

fel vele az új mérendő anyagot!  

Feladat: 

- Ellenőrizze desztillált vízzel az Abbe-féle refraktométer skálájának helyességét 

(szobahőmérsékleten n
víz 

= 1,333)!  

- Határozza meg a kiadott minta abszolút törésmutatóját Abbe-féle refraktométer 

segítségével! 

- A rendelkezésre álló táblázat segítségével adja meg a minta cukortartalmát g/l-ben 

 

 



 

Kézi refraktométer használata: 

A használat általános szabályai megegyeznek a fentebb leírtakkal, a készülék skálájáról 

közvetlenül a vizsgálni kívánt egyetlen (!) komponens mennyisége olvasható le. A készülék 

előnye, hogy helyszínen használható. 

 

23. kép  

7.5 FELADAT: 

- Mustfokoló kézi refraktométer segítségével végezzen próbaszüretet! 

- Hasonlítsa össze a tőke különböző helyeiről vett fürtök levének cukortartalmát! 

- Hasonlítsa össze egy fürt különböző részeiről származó szemek cukortartalmát! 

- Hasonlítsa össze 10 tetszőlegesen kiválasztott fürtből készített must cukortartalmát a 

fürtökről előzetesen levett egy-egy szőlőszem cukortartalmával! 



 

8. AZ OPTIKAI ANALITIKA STRATÉGIÁI A MENNYISÉGI VIZSGÁLATOKBAN 1. – 

A BOROK SZERVETLEN KOMPONENSEI 

Anionok 

Az anionok meghatározása több módon is történhet: közvetlenül a borból, vagy anion 

cserélő gyantán való megkötést és leoldást követően, cianid esetében vízgőzdesztillátumból. 

A vizsgálat történhet klasszikus módon, gravimetriásan (pl. foszfát, szulfát), ionszelektív 

elektróddal (halogenidek), fotometriásan (szinte minden anionra). 

Kationok (Összes fémtartalom meghatározása) 

Monoelemes módszerek  

Az egyik legrégebben ismert és alkalmazott módszer a spektrofotometria, mely 

leginkább a viszonylag magas koncentrációban előforduló fémekre alkalmazható. 

Természetesen az alkalmazhatóságot nagyban befolyásolja a rendelkezésre álló színreagens 

szelektivitása és érzékenysége. E technika alkalmazása akkor célszerű, amikor az ún. 

extrakcióval kombinált spektrofotometria használható (vagyis a borból közvetlenül szerves 

fázisba vihető a mérendő fém valamely komplexképző segítségével). Különösen elegáns a 

módszer, ha az extrahált komplex színes, tehát közvetlenül mérhető. Fennáll azonban az a 

veszély, hogy a borban a fém (vagy egy része) – természetes állapotban – az extrahálható 

komplexnél stabilabb komplex formájában van jelen, így a valós értéknél jóval kisebb 

koncentrációt detektálunk. Ezt a módszer kidolgozásánál ellenőrizni kell. Bizonyos esetekben 

az egészen kis koncentrációban jelenlévő fémek mérése is lehetővé válik, például kinetikus 

fotometriás módszer alkalmazásával. 

A boranalitikában (is) gyakran alkalmazott elemanalitikai technika az atomabszorpciós 

spektrometria (AAS). Történetileg előbb kialakult változata a lángatomabszorpció (FAAS), 

másik változata a kidolgozása és tökéletesítése óta virágkorát élő elektrotermikus atomizáció 

(GAAS). Az FAAS által igényelt mérési idő jóval rövidebb, viszont kimutatási határa elmarad 

a GAAS mögött, így használatukat a mérendő elem koncentrációja határozza meg. Az AAS 

méréstechnikák számtalan válfaját dolgozták ki a kutatók, ezek közül feltétlen említendő a 

hidrid-, ill. a hideggőz-technika. Napjaink fejleménye a multielemes mérésre alkalmas AAS 

készülék kidolgozása, melynek elterjedése azonban még csak a következő években várható. 

A fenti technikák általában oldatok koncentrációjának meghatározására alkalmasak, így 

az esetek többségében különböző mintaelőkészítési munkálatokat igényelnek. 



 

Oligoelemes módszerek 

A legújabb elektroanalitikai módszerek, azaz differenciál- impulzus-voltammetria 

(DPASV), potenciometriás ―stripping" analízis (PSA) tartoznak e csoportba, melyek jól 

alkalmazhatók a nagyon kis koncentrációban jelenlévő fémek mennyiségének 

meghatározására. Az esetek többségében azonban ezek a mérések megfelelő mintaelőkészítést 

igényelnek, mellyel a mérendő fémet egyszerű ion formájába juttatjuk, illetve a szerves 

mátrixot maradéktalanul elimináljuk. A legutóbb kidolgozott módszerek alkalmasak direkt 

meghatározásra borok esetében: ólom, kadmium és réz szimultán meghatározására 

közvetlenül borban. 

 

Multielemes módszerek 

Napjaink egyik legszélesebb körben alkalmazott módszere az induktív csatolású plazma atom 

emissziós spektrometria (ICP-AES), mellyel a fémek jelentős része (mintegy 70-80 elem), 

kielégítő kimutatási határral vizsgálható. Egyre szélesebb körben elterjedt (a meglehetősen 

nagy beruházási költség ellenére) az induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-

MS), Az induktív csatolású plazma központi csatornájába bevitt aeroszol a legnagyobb 

hőmérsékletű zónán néhány millisec idő alatt halad át, ezalatt 6500-7000 K-re melegszik. 

Ebben a zónában számos elem nagymértékben ionizálódik. A kétszeres és többszörös 

ionizáció mértéke nem jelentős. A tömegspektrometriás meghatározásokhoz ebből a zónábó 

kell az ionokat bevinni a tömegspektrométer analizátorba.  

Ennek lépcsőzetes vákuumrendszerébe, lép be a semleges részecskéket, elektronokat és 

ionokat tartalmazó gázsugár. A semleges részecskék oldalirányban kidiffundálnak, míg az 

ionokat az ionoptikai rendszer fókuszálva juttatja a tömeganalizátorba, amelyben a nyomást 
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 mbar értékre csökkentjük. A kereskedelmi forgalomban ma nagyrészt kvadrupól 

tömeganalizátorral ellátott készülékeket forgalmaznak, de nagyobb tömegfelbontási igény 

esetén kettős fókuszálású berendezések is rendelkezésre állnak. Az elmúlt néhány évben 

megjelentek a repülési idő tömegspektrométerek is (TOF), amelyek pásztázási sebességük 

következtében jól alkalmazhatók tranziens jelek mérésére pl. kromatográfiás detektálás 

esetén. A plazmából bejutó ionok szétválasztása tömegük (m) és töltésük (z) hányadosa 

szerint történik a különböző eszközökben, különböző felbontóképességgel, különböző 

pásztázási sebességgel és érzékenységgel. A kvadrupól tömeganalizátorokkal a gyakorlatban 

0,7-1 relatív atomtömeg egység felbontás érhető el, s ez az elemanalitikai meghatározásokban 

jó érzékenységgel párosul. A kettős fókuszálású analizátorok felbontóképessége 



 

izotópanalízisek esetén szükséges. Az (m/z) hányados szerint felbontott ionokat 

elektronsokszorozóval ionszámlálásos üzemmódban detektálhatjuk  

A kvantitatív ICP-MS mérések nem mentesek zavaró hatásoktól. A nemspektroszkópiai 

zavaró hatások, ( pl. minta porlasztása, a ionizációja) A mátrixhatások kiküszöbölésére az 

ICP-MS során gyakran alkalmazzuk a belső standardot, (a mért intenzitásokat egy, a mintához 

állandó mennyiségben adott vonatkoztató elem ionáramának intenzitásához hasonlítjuk. 

Az ICP-MS mérések során számos olyan spektroszkópiai zavaró hatás is fellép, ami a 

meghatározandó elemek ionjaival közel azonos (m/z) hányadossal jellemezhető specieszektől 

ered. Ilyen lehet az azonos tömegszámú különböző rendszámú izotópok, a plazmában 

keletkező többatomos molekulaionok, vagy a többszörösen ionizált atomok (m/z) értékének 

átfedése a meghatározandó ionéval. Ezeknek a hatások csökkentésére alkalmas például a 

nagyfelbontású tömeganalizátor használata, vagy a zavaró specieszek koncentrációjának 

csökkentése az analizátorba beépített ütközési- vagy reakciócellákba bevezetett reagens gáz 

segítségével.  

Az ICP-MS ma a leggyorsabban fejlődő elemanalitikai technika. Segítségével 10
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 nagyságrendű kimutatási határok érhetők el. Alapvetően sokelemes módszer, s 

alkalmas az izotópösszetétel meghatározására. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy ez 

a kimutatási képesség csak nagytisztaságú laboratóriumi körülmények között használható ki, s 

így az üzemeltetési és beruházási költségek jelentősen meghaladják az atomspektroszkópiai 

módszerekét. Az ICP-MS élelmiszeranalitikai alkalmazásakor az izotópösszetétel 

meghatározásának lehetősége külön előny, az eredetazonosítás szempontjából.  

A röntgenfluoreszcens módszerek kevésbé érzékenyek a mátrixra, viszont kimutatási 

határuk általában nem elegendő a nyomelem-analitika számára. 

 

Feladat: 

- Melyik az az információ, amelyiket a bemutatott módszerek közül csak az ICP-MS 

szolgáltat? A boranalitika mely területén kiemelkedő ennek fontossága? 

- Ábrázolja az ismertetett multielemes módszerek teljesítmény-paramétereit! 

- Jelölje az ábrán a borokra jellemző intervallumokat! 

 

Mintaelőkészítési módszerek 

Mint említettük, az előző fejezetben leírt méréstechnikák többsége oldatok analízisére 

alkalmas, így különféle mintaelőkészítési eljárásokat igényel. E fejezetben áttekintjük a 



 

fontosabb, élelmiszeranalitikában alkalmazott mintaelőkészítési eljárásokat, s azt, hogy az 

egyes kutatók milyen módszert választottak a bor szervetlen komponenseinek vizsgálatához.  

A mintaelőkészítés célja az, hogy a fémet egyszerű ion (lehetőleg nitrát) formájában 

oldatba vigyük, illetve a nagy mennyiségű szerves mátrixot eltávolítsuk. Ez azért szükséges, 

mert a fém eltérő kémiai formákban fordul(-hat) elő a mintában, melyek atomizálódási illetve 

gerjesztési hatásfoka eltérő a kalibráló oldatokban – egyszerű ion formában lévő – fémétől. A 

nagy szervesanyag-tartalom megváltoztatja a porlasztás illetve a láng (plazma) paramétereit, 

fizikai zavaró hatások léphetnek fel. Az itt elmondottak magyarázatul szolgálnak arra, hogy 

bor esetében miért van szükség a mintaelőkészítésre. 

Nedves feltárási módszerek esetén általában 0,2-0,5 g mintát mérünk be (a tömeg, a 

borok esetében – egyéb folyadékokhoz hasonlóan – szárazanyag-tartalomra vonatkozik), 

melyet oxidálósav elegy – esetleg hidrogén-peroxid – hozzáadása után hevítünk (Célszerű a 

folyadék (bor)mintákat bepárolni, hiszen így egyrészt nem hígul a hozzáadott savelegy, 

másrészt nem jelent problémát a kisebb szárazanyag-tartalmú minták nagy térfogata, továbbá 

az elroncsolt minta végtérfogatának megfelelő beállításával töményítés válik lehetővé.). A 

roncsolás körülményei, illetve a hőközlés módja alapján a következő típusok 

különböztethetők meg: 

- Atmoszférikus nedves feltárás. Viszonylag egyszerű, gazdaságos eljárás, a napi 

rutinfeladatok túlnyomó része ezen az úton megoldható, viszont felléphet az illó elemek 

egy részének eltávozása, valamint kontamináció az edényzetből, illetve a légtérből. 

- Zárt rendszerű nagy hőmérsékletű, nagy nyomású nedves feltárás esetén a minta kezelése 

teflonbombában indirekt fűtés alkalmazásával történik. Az előbbinél kisebb koncentrációk 

esetén is hatékonyan alkalmazható; e módszernél ugyanis az illékony elemekből illetve 

vegyületeikből nincs veszteség, minimális a kontamináció, viszont a mintaszám 

korlátozott és a feltárás időigényes. 

- Zárt nedves feltárás mikrohullámú (direkt) hevítéssel. A kezelés szintén teflonbombában 

történik, az előző módszer minden előnyét tartalmazza, viszont energia- és időtakarékos, 

azaz egy minta roncsolásához, feltárásához lényegesen rövidebb idő szükséges. A 

mintaszám azonban itt is korlátozott. 

Hamvasztásos eljárások alkalmával a mintát az előzőeknél nagyobb hőmérsékletű (500-

600 °C) hőkezelésnek vetjük alá (esetleg hőmérséklet-programozással), majd a hamut – azaz 

a szervetlen maradékot – savban oldjuk. A mintaelőkészítés időigényességét ellensúlyozza az 

egyszerre feldolgozható minták nagy száma, viszont az elemveszteségek jóval nagyobbak 

lehetnek a korábban bemutatott technikákhoz képest.  



 

Ha a bor fémtartalmának vizsgálata GAAS módszerrel történik, nem szükséges a 

mintaelőkészítés, hiszen ez esetben a fűtési program megfelelő megválasztásával a bepárlás, 

hamvasztás és atomizálás elvégezhető. Ennek ellenére a módszert időigényessége miatt csak 

akkor célszerű alkalmazni, ha a mérendő elem kis koncentrációja ezt elkerülhetetlenné teszi. 

Egyes kutatók elektrotermikus gerjesztés esetén is ajánlják a borminták előzetes roncsolását. 

Vannak kutatók, akik a mérés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében FAAS ill. ICP-AES 

méréseknél sem roncsolják a bormintákat: A minta szervesanyag-tartalma hatására 

megváltozik a plazma (láng) energia-eloszlása, a diffúzió felgyorsul (ezáltal csökken a 

mérendő elem tartózkodási ideje, azaz romlik az érzékenység). Az alkoholmolekula termikus 

disszociációja több energiát igényel, mint a vízé (ezáltal csökken a gerjesztés hatásfoka). 

További probléma, hogy az alkoholtartalom következtében a minta porlasztási hatásfoka 

jelentősen eltér a kalibrálóként alkalmazott vizes oldatétól, ez kiküszöbölhető, ha pl. a 

kalibráló oldat alkoholtartalmát a boréhoz hasonló értékre állítjuk be. (Mindez azonban nem 

oldja meg az egyéb szervesanyag-tartalom okozta problémákat, valamint azt a korábban 

említett zavaró hatást, hogy a mintában a fém többféle kémiai formában lehet jelen.) A fenti 

problémák kiküszöbölésének másik módja a minta hígítása, vagy standard addíció 

alkalmazása. 

Feladat: 

- Mi a hamvasztásos mintaelőkészítés célja, előnye (illetve hátránya)? 

- Miért gyorsabb a mikrohullámú roncsolás? 

8.1 A BOR ÖSSZES FÉMTARTALOM-MEGHATÁROZÁSÁRA LEGGYAKRABBAN 

ALKALMAZOTT TECHNIKÁK 

A bor teljes fémtartalmainak meghatározásánál az optikai módszerek vannak túlsúlyban, 

és ezen belül igen nagy az AAS technikák részaránya. az utóbbi évtizedben az ICP-AES 

illetve az elektroanalitika jutott vezető szerephez. A két módszer között a feladat milyensége 

dönt; néhány, kis koncentrációban jelenlévő elem vizsgálata estén a PSA, nagy számú elem 

vizsgálata esetén az ICP-AES használatos leggyakrabban. 

A nem egységes az álláspont a mintaelőkészítés kérdésében; a boranalitikusok jó része 

az utóbbi technikák – és az FAAS – alkalmazásakor szükségesnek tartja a borminták 

roncsolását, mások ―csak‖ hígítással vagy módosított kalibrációval dolgoznak. A 

leggyakrabban vizsgált fémek az élettani vagy borászati technológiai (vagy mindkét) 

szempontból fontos Al, Ca, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn. 



 

 Az arzén mérésére a hidridfejlesztés (HG-AAS) a legalkalmasabb, a higanyt pedig 

hideggőz technikával határozhatjuk meg eredményesen)  

A gyakorlaton lángfotometriás mono- és multielemes hitelesítők készítése. Nátrium 

tartalom vizsgálata ionizációs puffer alkalmazásával ill. anélkül. A vizsgálható elemek 

körének meghatározása, és alkalmazás lehetőségének feltárása borászati és talajmintákra 

vonatkozóan. Talajextraktok és borminták vizsgálata. 

(http://kemia.ektf.hu/boraszat_II_felev.pdf ) 

8.2 FELADAT:  

- Mérje meg a minták fémtartalmát (a gyakorlatvezető által kijelölt fémek) mintaelőkészítés 

nélkül, illetve roncsolást követően!  

- Mi limitálja a lángfotometria alkalmazását? A boranalitikában mely elemek 

lángfotometriás vizsgálata jöhet szóba? 

- Hasonlítsa össze az AAS technikákat mintelőkészítési igényük szempontjából! 

- Mi az ionizációs puffer szerepe? 

- Hogyan küszöbölhető ki a borminták alkoholtartalma miatt fellépő matrix-hatás?  



 

9. A BOROK SZERVES KOMPONENSEINEK ANALÍZISE 

Egyes komponensek, illetve bort minősítő paraméterek gyors mérésére napjainkban 

leginkább az UV/VIS technika, valamint az FTIR technika alkalmas. 

A Magyar Borkönyv – többek között – UV/VIS fotometriás módszert ír elő pl. 

- borkősav 

- tejsav 

- szorbinsav 

- L-aszkorbinsav 

- hidroxi-metilfurfurol 

Példaképpen bemutatjuk a módszer leírását, melynek elemzésével megismerkedünk a 

szabvány leírások formátumával, használatával 

A HIDROXI-METILFURFUROL-TARTALOM (HMF) MEGHATÁROZÁSA 

 A MÓDSZEREK ELVE 

 Fotometriás módszer 

A furánból származó aldehidek, amelyek közül a legfontosabb a hidroxi-metil- furfurol, 

a barbitursavval és a paratoluidinnel vörös színű vegyületet képeznek, amelynek 

abszorbanciamaximuma 550 nm-en van. 

 Eszközök 

 Spektrofotométer, amellyel 300 és 700 nm közötti méréseket lehet végezni. 2.1.2. 1 

cm-es üvegküvetták. 

Reagensek 

 0,5% (m/V)-os barbitursavoldat 

Oldjunk fel 500 mg barbitursavat, (C4O3N2H4) desztillált vízben, és óvatosan 

melegítsük fel egy vízfürdő fölött 100 °C-on. Töltsük fel 100 ml-re desztillált vízzel. Az oldat 

kb. egy hétig áll el. 

 10% ( m/V) paratoluidinoldat 

Tegyünk 10 g paratoluidint, (C6H4(CH3)NH2) egy 100 ml-es mérőlombikba; adjunk 

hozzá 50 ml izopropanolt, (CH3CH(OH)CH3) és 10 ml jégecetet, CH3COOH (ρ20 = 1,05 

g/ml). Töltsük fel 100 ml-re izopropanollal. Az oldatot naponta frissen kell készíteni. 

1% ( m/V)- os acetaldehi oldat (CH3CHO) 

Közvetlenül felhasználás előtt készítsük el. 



 

 1 g/l hidrox-imetil-furfuro-törzsoldat ( C6O3H6,) [HMF-törzsoldat] 

Ebből az oldatból készítsünk hígítási sorozatot, amelyek 5, 10, 20, 30, illetve 40 mg/l 

HMF-t tartalmaznak. Az 1 g/l-es, valamint a hígított oldatokat frissen kell elkészíteni. 

Eljárás 

 A minta előkészítése 

Használjunk olyan oldatot, amelyet finomított mustsűrítmény 40% (m/V)-ra történő 

hígításával kapunk. Végezzük el a meghatározást az oldat 2 ml-jén. 

Fotometriás meghatározás 

Két csiszolatos üvegdugóval ellátott 25 ml-es lombikba, a-ba és b-be töltsünk 2 ml 

mintát, amelyeket a 2.3.1. szakasz szerint készítettünk elő. Tegyünk mindegyik lombikba 5 ml 

paratoluidinoldatot, majd keverjük össze. Adjunk 1 ml desztillált vizet a b lombikba (kontroll) 

és 1 ml barbitursavat az a lombikba. Rázással homogenizáljuk. Tegyük a lombikok tartalmát 

spektrofotométerküvettákba, amelyek optikai úthossza 1 cm. Állítsuk be az abszorbanciaskála 

nullapontját a b lombik tartalmával 550 nm-es hullámhosszon. Figyeljük meg az a lombik 

tartalmának abszorbanciaváltozását: jegyezzük fel az A maximális értéket, amelyet kettő-öt 

perc után ér el. 30 mg/l-nél nagyobb hidroxi-metil-furfurol-koncentrációjú mintákat az 

analízis előtt hígítani kell. 

 A kalibrációs görbe elkészítése 

Az 5, 10, 20, 30, valamint 40 mg/l-es hidroxi-metil-furfurol-oldatokból tegyünk 2-2 ml-

t két sorozat 25 ml-es a és b lombikba, és kezeljük ezeket a 2.3.2. szakaszban leírtak szerint. 

A kapott kalibrációsgörbe egy egyenes, amely az origón halad át. 

Az eredmények megadása 

A finomított mustsűrítményekben lévő hidroxi-metil-furfurol-koncentrációt 

milligramm/kg összes cukorban fejezzük ki. 

 Számítás 

Az analizálandó mintában lévő C mg/l hidroxi-metil-furfurol-koncentráció a minta mért 

A abszorbanciának megfelelő koncentráció a kalibrációs görbén. A hidroxi-metil-furfurol-

koncentráció mg/kg összes cukor mértékegységben az alábbi összefüggésből számítható ki: 

250 ×C/P 

ahol P a % (m/m) összes cukortartalom a finomított mustsűrítményben. 

Az FTIR készülékek, mint már említettük, a nagy mintaszámmal dolgozó 

laboratóriumokban alkalmazhatók rentábilisen, olyan fontos paraméterek gyors és kielégítő 



 

pontosságú meghatározásához, mint az alkoholtartalom, színindex, savtartalom, illósav-

tartalom stb. 

Feladat:  

- Végezze el a vizsgálatot, adja meg a minta HMF-tartalmát! 

- Mik az UV/VIS fotometria alkalmazásának előnyei? 

- Mi a mennyiségi értékelés elvi alapja? 

-  

A borászati analitikában a szerves komponensek meghatározásának legfontosabb 

eszközei az elválasztástechnikai módszerek, ebből is a kromatográfiás módszerek. 

9.1  KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREK 

Egy adott molekula azonosítását, és/vagy mennyiségének meghatározását a minta többi 

komponense gyakran megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi. Ilyen esetekben elengedhetetlen a 

minta komponenseinek elválasztása. E feladat megoldására alkalmas technikákat gyűjtőnéven 

elválasztástechnikai módszereknek nevezzük. Általános, hogy a komponensek elválását 

eltérő haladási sebességük idézi elő. Ha az elmozdulást elektromos tér idézi elő 

elektroforézisről beszélünk, ha nyomáskülönbség, akkor pedig kromatográfiáról. A 

kromatográfiás rendszer esetében megkülönböztetünk álló és mozgófázist. A nyomás a 

mozgófázis mozgatásához szükséges, a molekulák ezzel a fázissal „haladnak‖, az állófázis 

pedig különböző mértékben „tartja vissza‖ őket. A kromatográfiás módszerek 

csoportosíthatók a fázisok halmazállapota, valamint a kölcsönhatás típusa szerint.  

Borok szerves komponenseinek száma rendkívül magas. Ezen vegyületek jelentős 

részének meghatározására egyedi eljárások is rendelkezésre állnak, melyek leggyakrabban 

fotometriás, vagy enzimatikus módszerek.  

A boranalitikában legelterjedtebben használatos elválasztástechnikai módszerek a 

nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia (HPLC) és a gáz kromatográfia (GC).  

Példa kromatográfiás meghatározásra: 

A SZACHARÓZTARTALOM MEGHATÁROZÁSA vékonyréteg kromatográfiával 

A MÓDSZEREK ELVE 

I. Vékonyréteg-kromatográfiával végzett kvalitatív vizsgálathoz: a szacharózt 

cellulóz bevonatú lemezen vékonyréteg kromatográfiás módszerrel elválasztjuk a 

többi cukortól. Az előhívószer karbamid-sósav elegy105 °C hőmérsékleten.  



 

II. II. Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával végzett vizsgálathoz és 

meghatározáshoz: a szacharózt alkil-aminnal módosított kovasavoszlopon 

választjuk el, és refraktometriás detektorral határozzuk meg. Az eredményt az 

ugyanilyen körülmények között analizált külső etalonhoz viszonyítva adjuk meg. 

Megjegyzés: 

A must vagy a bor eredetisége ellenőrizhető a mustok, finomított mustsűrítmények és 

borok javításának kimutatásánál leírt, a deutérium mágneses magrezonanciáját alkalmazó 

módszerrel. 

A szacharóz vizsgálatára és meghatározására gázkromatográfia is alkalmazható. 

 KVALITATÍV VIZSGÁLAT VÉKONYRÉTEG-KROMATOGRÁFIÁVAL 

 Berendezések 

 Kromatográfiás lemezek kívánt vastagságú cellulózréteggel bevonva (pl. MN 300, 

20x20). 

 Kromatográfiás edény. 

 Mikrofecskendő vagy mikropipetta. 

 Szárítószekrény, 105 ± 2 °C hőmérséklethez. 

 Reagensek 

Aktív szén. 

 Mozgó fázis: 

diklór-metán - jégecet (p20= 1,05 g/ml) – etil-alkohol – metil-alkohol – víz 

(50:25:9:6:10). 

Előhívóoldat 

Karbamid 5 g 

2 M sósav 20 ml 

Etil-alkohol 100 ml 

Referenciaoldat 

Glükóz 35 g 

Fruktóz 35 g 

Szacharóz 0,5g 

Desztillált vízzel 1000 ml-re töltjük. 

Eljárás 

 A minta előkészítése 



 

Ha a must vagy a bor erősen színezett, színtelenítsük aktív szenes kezeléssel. Finomított 

mustsűrítmények esetén használjunk 25% (m/m)-os (25° Brix) cukorkoncentrációjú oldatot, 

amelyet a bor és a must pH-jának meghatározásához  

A kromatogram elkészítése 

Helyezzünk a lemez alsó szélétől 2,5 cm-re lévő párhuzamos vonalra: 

− 10 μl mintát, 

− 10 μl standardot. 

Helyezzük a lemezt a tartályba, a mozgó fázis párájával előzőleg átitatva. 

Engedjük, hogy a mozgó fázis a lemez tetejétől mért 1 cm-en belülre vándoroljon. 

Vegyük ki a lemezt, és szárítsuk meg meleg levegőárammal. Ismételjük meg a futtatást 

még kétszer, minden alkalommal megszárítva a lemezt. Fújjuk le a lemezt egyenletesen 15 ml 

előhívó oldattal, és helyezzük 105 °C hőmérsékletű szárítószekrénybe mintegy öt percre. 

 Eredmények 

A szacharóz és a fruktóz mélykék foltként jelenik meg fehér háttérben: a glükóz kevésbé 

intenzív zöld foltot hagy. 

Feladat: 

- Állapítsa meg, hogy milyen cukor található a kiadott mintában! 

- Mivel indokolható a minta szacharóz-tartalma? 

- Alkalmas-e a VRK mennyiségi meghatározásra? 

Egy adott anyag rögzített kromatográfiás rendszeren adott idő (retenciós idő tR) alatt 

halad át, ez a paraméter tehát jellemző a minőségre. A kromatográfiás csúcs magassága 

(illetve területe) a mennyiséggel arányos. A nyerhető minőségi információ nagyban függ a 

kromatográfiás rendszerhez kapcsolt detektortól. Az általános detektorok az anyagok 

nagytöbbségét „látják‖ de a minőségükről csak minimális információt szolgáltatnak. Ilyenkor 

a biztonságos azonosítás csak standard segítségével lehetséges. (pl. GC – lángionizációs 

detektor /FID/; HPLC – UV-VIS detektor) A specifikus detektorok az anyagok egy szűk 

csoportját jelzik. Jóval több minőségi információ nyerhető, ha detektorként 

tömegspektrométert alkalmazzunk. Az említett kromatográfiás technikák igen széles körű 

alkalmazhatóságát az állófázisok nagy variabilitása eredményezi. 

Folyadék kromatográfia  

A nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiát, amely mintegy 30 éve ismert, ma az 

analitikai (és a szintetikus) kémia egyik legértékesebb elválasztási eljárásának tartjuk. Előnyei 



 

közé tartozik, hogy a méréseket szobahőmérsékleten végezhetjük, így termikusan érzékeny 

anyagok is vizsgálhatók vele, megfelelő szerkezeti anyagok felhasználásával pedig biológiai 

eredetű minták is közvetlenül analizálhatók. A kromatográfiás körülmények (kolonna 

töltetanyaga, eluens minősége, stb.) megfelelő megválasztásával szinte minden vegyületcsalád 

és minta vizsgálatára alkalmas, sőt esetenként összetett reakcióelegyek komponenseinek 

üzemi léptékű szétválasztására is alkalmazzák. Leginkább a nem illó illetve nagyobb 

molekulatömegű anyagok esetében szokás használni. 

A legelterjedtebb, általános célokra szolgáló kolonnák mellett ma már számos, célzottan 

csak egy bizonyos vizsgálatra kifejlesztett kolonna is hozzáférhető, amelyekkel nagy számú 

mintát gyorsan elemezhetünk. 

 

24. kép a kromatogramból kapott primer adatok 



 

 

25. kép  

 

26. kép  



 

 

27. kép  

Gáz kromatográfia 

A gázkromatográfia mozgófázisa gáz, az állófázisa vagy felületen gyakran, vagy szilárd 

anyag. A mintát, amely szobahőmérsékleten gyakran folyadék, hirtelen elpárologtatva jutatjuk 

a kolonnára, amelyet olyan hőmérsékleten tartunk, hogy a az analízis egész, ideje alatt gáz- 

(gőz) halmazállapotú legyen. A gázkromatográfia tehát bomlás nélkül gőzzé, ill. gázzá 

alakítható vegyületek elválasztására és analízisére szolgáló módszer.  Teljesítőképessége 

mind az elválasztás, mind a gyorsaság szempontjából igen nagy. 

 

 

 

  

 

 

 

      termosztát 

 

1 – gázpalack; 

2 – gáztisztító; 

3 – áramlás- és nyomásszabályozó egység; 

4 – mintabemérő egység; 

5 – kolonna; 

6 - detektor; 

7 – jelerősítő; 

8 – jelfeldolgozó 
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A vivőgázt (eluenst) rendszerint nagynyomású palackból vesszük, megválasztása 

elsősorban az elsősorban az alkalmazott detektortól függ. Ionizációs detektor használata 

esetén nitrogén vagy argon, hővezető képességmérésén alapuló detektálásnál pedig hidrogén- 

vagy héliumgáz a megfelelő. Az áramlási sebesség helyes megválasztásával az elválasztás 

optimalizálható. 

A mintabevitel kritikus pontja a gázkromatográfiának. Nagyon fontos, hogy a minta 

bejuttatása az eluensbe pillanatszerű legyen. Gázkromatográfiánál további követelmény, hogy 

ha a minta folyadék, az a bejuttatás után közvetlenül gáz- (gőz)-halmazállapotba kerüljön. 

A kolonna kromatográf elválasztást végző része, amelyet néhány tized °C pontossággal 

szabályozható, 400-500 °C hőmérsékletig fűthető térben helyezkednek el.  

ma már gyakorlatilag csak kapilláris kolonnákat használunk, melyek kb. 0,2 – 0,5 mm 

belső átmérőjű és 15 – 60 m hosszúságú kvarccsövek. A kiválasztott állófázist alacsony 

forráspontú oldószerben oldják és ezt az oldatot nyomás alatt, átpréselik a kapillárison. A cső 

falán folyadékréteg tapad meg, amelyből az oldószert gáz átvezetésével elpárologtatják. 

A kolonnán elválasztott komponenseket a vivőgáz a detektorba juttatja, amely 

vivőgázbeli koncentrációjukkal arányos elektromos jelet ad. Ezt a jelet értelmezi és értékeli a 

jelfeldolgozó egység. 

A gázkromatográfiát számos különböző feladat megoldására alkalmazzák illékony, kis 

molekulájú, vagy származékképzéssel illékonnyá tehető anyagok (pl. élelmiszer-

aromaanyagok, növényvédő szerek és maradékaiknak meghatározására). 

 A HPLC-s vizsgálatokat direkt minta bevitellel is végezhetjük (ilyenkor csak 0,22 μm 

pórusméretű membrán szűrőn szűrjük a mintát injektálás előtt), gyakori azonban az extrakció 

alkalmazása, melynek célja lehet  

- a vizsgálandó vegyületcsoport elkülönítése (zavarás csökkentése),  

- a vizsgálandó komponens(ek) dúsítása nagyon kis koncentrációk esetén 

- a minta tisztítása (az oszlop szennyezésének csökkentése) 

A HPLC-vel mérhető legfontosabb vegyületcsoportok: 

- alkoholok 

- szerves savak 

- szénhidrátok 

- színanyagok 

- polifenolok 



 

- peszticidek, szermaradványok  

- toxinok 

Megjegyzések: 

 Az etilalkohol leggyorsabb meghatározási módja a NIR, mely nem igényel minta 

előkészítést, és további előnye, hogy nem okoz környezetterhelést. 

 A színanyagok vizsgálatára első közelítésben (színintenzitás, színindex) UV-VIS 

fotometriát szokás alkalmazni. (A két paraméter az 520 nm-en és 420 nm-en mért 

abszorbancia összege illetve hányadosa)  

 A szénhidrátok detektálása a széles körben alkalmazott detektorokkal nem lehetséges, 

ezért törésmutató detektort, ill. legújabban elpárologtatással egybekötött fényszórás elven 

működő detektort (ELSD) használnak. 

 A kutatás és a módszerfejlesztés rendkívül hatékony eszköze a HPLC-MS, mely 

lehetővé teszi a kromatogramm adott csúcsának (azaz egy adott retenciós idővel jellemezhető 

ismeretlen vegyület) azonosítását. 

 A GC legfontosabb alkalmazási területe a bor illó komponenseinek vizsgálata. A 

vizsgálandó komponensek kinyerése általában folyadék-folyadék, vagy folyadék szilárd 

extrakcióval történik. A nagyon kicsiny injektálható térfogat miatt fontos a dúsítás. Az 

aromák vizsgálatának speciális módja a Head Space (gáztér-) analízis, melynek során a 

mintavétel a folyadék feletti gáztérből történik. A módszer hatékonyságát úgy növelhetjük, 

hogy a vizsgálandó komponenseket igyekszünk „kiűzni‖ a borból. Erre alkalmas módszer a 

minta melegítése, kevertetése, ill. „kisózása‖ (a mintához a vizsgálat előtt nagyobb 

mennyiségű sót adunk, ami lerontja a szerves komponensek oldhatóságát). Különösen 

hatékony a minta előkészítés, ha gáz-szilárd extrakciót is alkalmazunk. Az utóbbi időben erre 

a szilárd fázisú mikroextarkciót alkalmazzák legelterjedtebben, ahol a szorbens egy kapilláris 

belső falán helyezkedik el, az eszköz alkalmas a mintabevitel elvégzésére is. Így kapjuk az 

aromagrammot, ami a bor jellemzésének fontos kelléke.  

Megjegyzések: 

 A GC technika alkalmas az alkoholok, savak, és bizonyos peszticidek vizsgálatára is, 

származékképzést követően. 

 A módszer kidolgozásban, illetve a vegyületek azonosításában a GC-MS technika 

kiemelkedő jelentőségű. 



 

 

28. kép  

 

29. kép  

Gyakorlat: 

Speciális mintavételi technikák a kromatográfiás elemzések során.  

Gázkromatográfiás vizsgálat az illékony komponensek köréből, aromagram felvétele.  

HPLC mérés: savösszetétel meghatározása (http://kemia.ektf.hu/boraszat_II_felev.pdf ) 

9.2 AROMA KOMPONENSEK MEGHATÁROZÁSA GC-VEL 

A mérés során a borokban található illékony vegyületek (főként aromakomponensek) 

elválasztása, valamint ezek közül a legjellemzőbbek azonosítása történik gázkromatográfiás 

módszerrel. 

Mintaelőkészítés: 

A mérendő bormintát a zavaró komponensek kiküszöbölése, valamint az igen kis 

mennyiségben jelenlevő aromakomponensek koncentrációjának növelése érdekében folyadék-

folyadék extrakcióval elő kell készíteni.  

A folyadék-folyadék extrakció során n-pentán:diklór-metán 2:1 arányú elegyét 

használunk extrahálószerként: 200 ml bort 60 ml oldószereleggyel extrahálunk, 15 percen 

keresztül. A műveletet 3 alkalommal ismételjük meg, minden alkalommal friss oldószert 

használva. 

Az elválasztott szerves fázisokat egyesítés után vízmentes nátrium-szulfáttal szárítjuk, 

majd 40 C-on 1 ml-re pároljuk be (oldószer mentesítjük) rotációs vakuumdesztillációval.  

A mérés kivitelezése: 

A mérést HP 5710 A típusú gázkromatográffal végezzük. Az elválasztás közepes 

polaritású, 30 m-es DB-5-ös kvarc kapillár kolonnán történik. 

Az alkalmazott hőmérsékletprogram: 50 C-on 2 percig izoterm, felfűtési sebesség: 8 

/perc 240 C-ra, 240 C-on 2 percig izoterm. A beinjektált minta térfogata: 0,5 l. A 



 

készülék beállítását, valamint a program elindítását a gyakorlatvezető útmutatásai alapján, 

illetve irányításával végezzük. 

  Értékelés: 

A kapott kromatogramból az elválasztott csúcsokat a retenciós indexek, illetve a 

rendelkezésre álló standardok alapján azonosítjuk. Az azonosítandó komponensek száma 5-7. 

9.3 FELADAT: 

- Vegye fel a kiadott borminta aromagramját! 

- A retenciós idők ismeretében – adatbank alkalmazásával – azonosítsa a fő 

aromakomponenseket! 

- Milyen következtetéseket tud leszűrni a bor alapjául szolgáló szőlőre illetve a 

borászati technológiára vonatkozóan? 

- Milyen kiértékelési módszert választana mennyiségi vizsgálathoz? 

- Foglalja össze a szerves vegyületek illékonyságát és polaritását meghatározó 

molekulaszerkezeti tényezőket! 

- Határozza meg a kiadott minta savösszetételét HPLC-DAD módszerrel! 

- Hogyan végezhető el a komponensek azonosítása adatbank hiányában? 

- Mi az előnye a GC-MS, illetve HPLC-MS technikának? 



 

10. 9. AZ ELEKTROMOSSÁG ÉS AZ ANALITIKA KAPCSOLÓDÁSAI 

A folyadékok elektromos vezetőképességének értelmezése. A fajlagos és ekvivalens 

vezetőképesség fogalma, mérése. A vezetőképesség mérésének eszköze. Az értékek abszolút 

értékéből, ill. a változás jellegéből levonható következtetések. 

Az elektród potenciál fogalma, kialakulása. Az elektródpotenciál koncentráció függése, 

a Nernst egyenlet. Az első és másodfajú elektródok működése. A potenciometria alapjai. A 

pH fogalma, mérésének lehetőségei. Az üvegelektróda működése, ennek kiterjesztése a 

membrán elektródákra. A redox potenciál értelmezése, mérésének lehetőségei. 

Potenciometriás mérési lehetőségek a borászatban.   

Az áramerőség mérésen alapuló analitikai elárások. A voltametria (polarográfia) alapjai. 

Különböző polarográfiás technikák. 

Az elektroanalitikai módszerek esetében a mért jel feszültség, vagy áramerősség. Ide 

tartozik a potenciometria, melynek során két elektród között kialakuló egyensúlyi potenciált 

mérjük. A mérőrendszert egy állandó potenciálú ún. referencia elektród és egy ionszelektív 

elektród alkotja. Utóbbi potenciálja, és így a mért jel is egy adott ion koncentrációjának 

(aktivitásának) függvénye. A legismertebb – a boranalitikában is használatos – ionszelektív 

elektród az üvegelektród, melynek potenciálja az oldat oxónium ion tartalmával arányos, így a 

pH mérésére alkalmas.  

Indirekt potenciometria (potenciometriás titrálás) esetében az ionszelektív 

elektródokat indikátorelektródként használják a titrálási görbe felvételéhez, az 

ekvivalanciapont meghatározásához. A potenciometriás titrálás előnye, hogy nagyfokú 

specificitás; nagy pontosság jellemzi; színes folyadékokban is fel lehet venni a titrálási görbét; 

keverékek esetén több egyenértékpontot is meg lehet határozni egyetlen titrálási görbéből. 

A potenciometriás titráláskor a cella e.m.e.-jének a változását mérik a beadagolt 

reagens térfogatának függvényében. Az indikátorelektród potenciálja a koncentráció 

(ionaktivitás) logaritmusának a függvényében változik, a titrálási görbe inflexiós ponttal 

rendelkezik. Ha az indikátorelektród a meghatározandó komponensre (vagy a reagensre) 

reverzibilisen működik, és ha szimmetrikus a kémiai reakció (a reagáló vegyületek 

együtthatói azonosak a reakcióegyenletben), akkor a titrálási görbe is szimmetrikus, és az 

inflexiós pont egybeesik az egyenértékponttal. Az általános gyakorlatban a titrálási görbék 

asszimetrikusak, de az inflexiós pont kellő pontossággal megközelíti az egyenértékpontot. 



 

Potenciometriás titrálás esetében tehát az inflexiós pontot határozzák meg, melyet az 

egyenértékponttal azonosítanak.  

Grafikus eljárások esetében a titrálási görbét (az E = f(V) függvényt), ábrázolják és 

szerkesztéssel határozzák meg az inflexiós pontot. A grafikus eljárások egyszerűek, gyorsak, 

mérsékelt pontosságot biztosítanak. Akkor alkalmazhatók, ha az ekvivalenciapont körül nagy 

a potenciálváltozás. 

A számítási eljárások jóval pontosabbak az előbbieknél, mivel az inflexiós pontot a 

titrálás számszerű adataiból számítják ki. Az egyik változat lényege, hogy az inflexiós 

pontban a titrálási görbe elsőrendű deriváltjának értéke maximális, a másodrendűé pedig 

nulla. A mérőoldatot egyenlő V részletekben adagolják és mérik a megfelelő E 

potenciálkülönbségeket a titrálási görbének az egyenértékpont előtti és utáni szakaszán. 

Interpolálással pedig meghatározzák azt a V értéket (Veé) amelynél a másodrendű derivált 

értéke nulla: 

                         1 

Veé = Vi + V ------------ 

                           1 + 2 

ahol Vi a potenciálugrás előtti térfogatot jelenti, V a titrálás lépése, 1, 2 a 

másodrendű deriváltak értéke az egyenértékpont előtt ill. után. A titrálás pontossága a V 

értékétől függ valamint a görbe meredekségétől az egyenértékpont körül. Minél nagyobb ez 

az érték, annál kisebb lehet a V.A V értéke addig csökkenthető míg a beadagolás után 

szignifikáns potenciálváltozás észlelhető. Ez a minimális térfogat hozzávetőlegesen 0.03 ml.  

Potenciometriás titrálási eljárások több változata ismeretes. A leggyakrabban 

alkalmazott eljárások a következők: 

Klasszikus eljárás, mely során a cella e.m.e.-jét mérik a beadagolt reagenstérfogat 

függvényében, az egyenértékpontot grafikusan vagy számítással határozzák meg. 

Végpont potenciálra történő titrálás. Lényege, hogy ismerve a cella e.m.e.-jét az 

egyenértékpontban, a mintát addig titrálják, míg a cella e.m.e.-je azonos lesz ezzel az értékkel 

és a reagensfogyást egyenesen a bürettáról olvassák le. Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy 

könnyen automatizálható, az automata titráló készülékek legnagyobb része ezen az elven 

működik. 

Differenciál titrálás. Az eljárás abban különbözik az előbbiektől, hogy ez esetben a 

mintába két indikátor elektród merül, és e két elektród közötti potenciálkülönbségét mérik a 

beadagolt mérőoldattérfogat függvényében. A kísérleti körülmények úgy vannak 



 

megválasztva, hogy a két indikátorelektród nem egy egyformán reagál a koncentráció 

változásokra (az egyik elektródot elkülönítik (fékezett elektród), két különböző fémből 

készült elektródot vagy különböző felületi aktivitású azonos elektródot használnak stb.). 

Mivel a koncentrációváltozás az egyenértékpont körül a legnagyobb, a potenciálkülönbség 

hirtelen változást mutat e pont körül. Ábrázolva a E változását a V függvényében egy éles 

csúccsal rendelkező görbét nyernek, az egyenértékpontnak pedig a görbe maximuma felel 

meg.  

Üvegelektródok Az üvegelektród általában egy vegyértékű kationokra érzékeny, 

szelektivitása egy adott ionra a membrán összetételétől, az ioncsere egyensúly állandójától 

valamint a cserében résztvevő ionféleségek mobilitásának hányadosától függ az üveggélben. 

Az üvegmembrán leggyakrabban egy alkáli- és alkáliföldfémet tartalmazó szilikát. Vizes 

oldatban az üveg felülete hidratálódik, megduzzad, gélréteg keletkezik. E duzzadt rétegben, 

melynek vastagsága 0,005-0,1 mm mérettartományban van, játszódik le a membránpotenciált 

létrehozó ioncsere folyamat:  

Na+(ü) + M+(o)  M+(ü) + Na+(o). 

Ahhoz, hogy a gélréteg kialalkulhasson az üvegelektródot vízben vagy híg HCl oldatban 

kell tartani legalább 12 órán keresztül. A membrán rendszerint gömb alakú, egy üvegcső 

végére forrasztva. A membrán belsejében ismert, állandó aktivitású pufferoldat van, melybe 

egy másodfaju elektród merül (ref.1). A H
+
 érzékeny elektród felületén az ioncsere a Na

+
 és 

H
+
 ionok között megy végbe, a töltésszállítást a gélben és a membránban ezek az ionok 

biztosítják. A membrán külső fele a mintában található, melyben egy másodfaju elektród is 

van (ref.2). 

A rendszer az alábbi galvánelemnek felel meg: 

 

30. kép  

A galvánelem e.m.e.-jét a membrán két oldalán jelenlevő hidrogén ionok aktivitása 

határozza meg: 

E = RT / F ln aHx / aHi = 0.0591 (pHi - pHx) 

Mivel a membrán egyik oldalán az ionaktivitás állandó (pHi), az elektród potenciálja a 

membrán másik oldalán található ionaktivitástól függ: 

E = k - 0,0591 pHx 



 

Az üvegelektród potenciálja tehát lineárisan változik a pH-val, általában 2 - 9 pH 

értékek között. A pH érzékeny elektróddal történő pH meghatározás számos előnnyel bír más 

eljárással szemben:  

- az elektródpotenciál hamar beáll (max. 15 - 30 s);  

- az elektródpotenciál a mintában található redoxi rendszerektől független;  

- színes, opálos oldatokban is mérhetünk. 

Potenciometria 

A potenciometria egy olyan elektroanalitikai eljárás, mely az elektrolitoldatba merített 

elektródok felületén kialakuló elektródpotenciálok különbségének mérésén alapul. Az 

elektrokémiai cella egy indikátor- és egy referenciaelektródból áll, a két félcella közötti 

feszültséget mérjük. 

A pontos mérésekhez szükséges, hogy a referencia elektródok potenciálja a mérés során 

közel állandó legyen, ugyanis ekkor a mért elektródpotenciál-különbség csak az indikátor 

elektródon kialakuló potenciálból származik, vagyis az elektród aktív anyag 

koncentrációjával (aktivitásával) arányos. A referencia elektródok többnyire másodfajú 

elektródok, a gyakorlatban Ag/AgCl vagy Hg/Hg2Cl2 (kalomel) elektródokat használunk. A 

másodfajú elektródok egy fémből, a fém rosszul oldódó sójából, valamint a só anionjának 

nagy koncentrációjú oldatából állnak. 

Indikátor elektródként elsőfajú fémelektródokat vagy 1-1 ionra (v. molekulára) szelektív 

elektródokat használunk, melyek lehetnek ionszelektív-, gáz-, redoxi-, enzimelektródok. 

A potenciálkülönbség (ε) és az azt létrehozó elektródaktív komponens koncentrációja 

közötti összefüggést a Nernst-egyenlet írja le: 

 

31. kép  

ahol, E0 a rendszer standard potenciálja, R az egyetemes gázállandó,T a 

termodinamikai hőmérséklet, n az adott elektródfolyamat elektronszám-változása, F a 

Faraday-állandó (96487 Coulomb/mol) és a az elektród aktív komponens aktivitása 

(mol/dm
3
). 

A gyakorlatban az egyenletet tízes alapú logaritmikus formában használjuk (25 ºC-on): 

 



 

Redoxi rendszerek esetén a Nernst-Peters egyenlettel írható fel az elektródpotenciál: 

 

32. kép  

ahol cox ill. cred a vizsgált redoxi rendszerben lévő minta oxidált ill. redukált formájának 

analitikai koncentrációja. 

Egyetlen elektród felületén kialakuló potenciált közvetlenül nem lehet mérni. Ezért a 

mérés során a vizsgálandó komponens koncentrációja által az indikátorelektródon 

meghatározott potenciáljának és egy viszonyító (referencia) elektród konstans potenciáljának 

a különbségét mérjük. Mivel a viszonyító elektród pontos potenciálja sem mérhető, a 

potenciometriás mérés útján mindig csak potenciálkülönbségek mérésére van módunk, 

ezekből a potenciálkülönbségekből kell - alkalmas kalibráció segítségével - az analitikai 

információhoz jutnunk. 

A különböző elektródokkal mért elektródpotenciál-értékek összehasonlítását az teszi 

lehetővé, hogy a normál-hidrogénelektród (platinafém 1,0 mol/dm
3
 koncentrációjú 

sósavoldatba merül és felette 0,1 MPa nyomású hidrogéngáz helyezkedik el) potenciálját 

zérusnak tekintjük. Referenciaelektródként a normál-hidrogénelektródot ritkán használjuk, 

azonban a gyakorlatban használt referenciaelektródok potenciálját a normál-

hidrogénelektródra vonatkoztatva átszámíthatjuk. 

A referenciaelektród potenciáljának változatlan értéken tartásához az elektród belső 

töltőoldatának koncentrációját a mérés során állandó értéken kell tartani. Ehhez a viszonyító 

elektródot tartalmazó félcellát az indikátorelektródot tartalmazó félcellától elválasztjuk és 

csak valamilyen oldatcsatlakozáson (sóhíd) keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az 

oldatcsatlakozás egy folyadék-folyadék határfelület, ahol ugyancsak felléphet 

potenciálkülönbség, amelyet diffúziós potenciálnak nevezzük. 

A teljes mértékben ki nem küszöbölhető diffúziós potenciál a mérés pontosságát 

ronthatja, ezért törekedni kell minél kisebb értéken tartására. E célból az indikátorelektródot 

és a referenciaelektródot tartalmazó félcellákat sóhíddal kötik össze. A sóhíd készítésnél olyan 

só vizes oldatát használjuk, ahol az anion és a kation közel azonos mozgékonyságú (pl.: KCl, 

KNO3, esetleg NH4NO3). Ezért a határfelület felé történő diffúzió során a kation közel azonos 

sebességgel halad, így felületi töltésfeldúsulás nem figyelhető meg. Rendkívül fontos, hogy a 

sóhídban előforduló só koncentrációja a vizsgálandó oldat, valamint a referenciaelektród 



 

környezetét képező oldat koncentrációjánál nagyobb legyen, így a sóhíd mindkét végén kifelé, 

az oldatok felé irányuló diffúzió van. Ezért a két határfelületen fellépő diffúziós potenciálok 

előjele ellentétes lesz, többé-kevésbé kompenzálják egymást. 

A potenciometriás titrálások során használt elektrokémiai cella feszültsége tehát három 

tagból tevődik össze: a meghatározandó komponens koncentrációja által megszabott, az 

indikátorelektródon fellépő Eipotenciálból, a referenciaelektródnak a mérés során konstans 

értéken tartott Ev potenciáljából, valamint a lehetőségekhez képest kis konstans értéken 

tartott Ed diffúziós potenciálból. 

E= Ei - Ev + Ed 

ha Ei és Ev azonos előjelű. 

A pH-érzékeny üvegelektród az oldatok pH-jának meghatározására leggyakrabban 

használt elektródtípus. Mérési tartománya pH 1-13 közé esik. Szerkezetének legfontosabb 

eleme egy vékony üveggömb, melyben ioncsere-egyensúly alakul ki az oldat H
+
-val. Az 

üveggömb belső oldalát pufferelt közegbe helyezve (állandó H
+
 koncentráció!), a két oldal 

között kialakuló H
+
 koncentráció aránya csak a külső (minta) oldattérben lévő 

H
+
 koncentrációtól függ, így az üveg két oldala között kialakuló potenciálkülönbség a minta 

hidrogén-ion koncentrációjával lesz arányos. A napjainkban használt kombinált 

üvegelektródokban a hagyományos üvegelektród-test köré egy referencia elektródot építenek 

még fel. 1. ábra) 



 

 

33. kép Kombinált üvegelektród 

 

Feladat: 

- Határozza meg az előző feladat alapján a bor összes savtartalmát potenciometriás 

titrálás segítségével. 

- Végezze el a kiadott borminta titrálását NaOH oldat segítségével úgy, hogy a 15 cm
3
 

bormintához nem ad indikátort, hanem a végpontot potenciometrásan jelzi.  

- Vegye fel a titrálási görbe pontjait 1 cm
3
 mérőoldat fogyásonként, az egyenérték pont 

közelében 0,2 cm
3
 mérőoldat fogyásonként. 

- Rajzolja mega  titrálási görbét, majd számítsa ki a bor titrálható savtartamát a görbe 

alapján a NaOH oldat koncentrációjának figyelembe vételével. 

 

Mérőoldat 

(cm
3
) 

0 1 2 3 4 4,2 4,4 4.6 

pH         

3.  

- Végezze a fenti mérést automata titrátor használatával, valamint a kereskedelmi 

forgalomban kapható tesztek segítségével! 



 

- Hasonlítsa össze a különböző módszerrel kapott eredményeket! 

(http://kemia.ektf.hu/boraszat_II_felev.pdf ) 

Az ionszelektív elektródok másik példája: a membránelektródok ahol az üvegelektród 

működésével analóg módon, speciális membrán két oldalán kialakuló potenciálkülönbséget 

határozzuk meg. Ezen az elven alapszik pl. a bor fluorid-ion tartalmának meghatározása is:  

10.1 A FLUORIDTARTALOM MEGHATÁROZÁSA 

A MÓDSZER ELVE 

A bor fluoridtartalmát pufferoldat hozzáadása után ionszelektív membrán elektróddal 

határozzuk meg. A mért potenciál arányos a vizsgált oldatban lévő fluorid-ion aktivitásának 

logaritmusával, az alábbi összefüggésnek megfelelően: 

E = Eo ±S log aF (1) 

ahol 

E az ionszelektív elektród potenciálja a referenciaelektróddal szemben a vizsgálandó 

oldatban; 

Eo az elektród normálpotenciálja; 

S az ionszelektív elektród meredeksége (Nernst-tényező) 25 °C 

hőmérsékleten, a meredekség elméleti értéke 59,2 mV; 

a F a vizsgálandó oldat fluoridion-aktivitása. 

 ESZKÖZÖK 

Fluoridion-szelektív membránelektród. 

Referenciaelektród (kalomel, vagy Ag/AgCl). 

pH- mérő vagy ionméter, pontossága: 0,1 mV. 

Mágneses keverő szigetelőlemezzel, amely védi az oldatot a motor hőjétől. 

Műanyag bevonatú keverőpálca (polietilén vagy ezzel egyenértékű anyag). 

30 vagy 50 ml-es műanyag poharak és műanyag palackok (polietilén vagy ennek 

megfelelő anyag). 

Precíziós pipetták (mikropipetták vagy bármilyen egyéb megfelelő pipetta). 

REAGENSEK 

1000 mg/l fluorid-standardoldat. 

Kereskedelmi standardoldatot is használhatunk. Ez az oldat úgy is elkészíthető, hogy 

2,210 g nátrium-fluoridot (három-négy órán keresztül 105 °C-on szárított) desztillált vízben 

feloldunk, majd egy literre töltjük fel. Az oldatot műanyag palackban tároljuk. 



 

Megfelelő koncentrációjú további fluorid-standardoldatokat az 1000 mg/l-es 

standardoldat desztillált vízzel való hígításával készítjük. Az oldatokat műanyag edényben 

tároljuk. A mg/l-es fluoridkoncentrációjú oldatokat felhasználás előtt kell elkészíteni. 

5,5 pH-jú citrát-pufferoldat 

Szuszpendáljunk 10 g 1,2-diamino-ciklohexán-tetraecetsavat (CDTA) mintegy 50 ml 

desztillált vízben; adjunk hozzá 58 g nátrium-kloridot és 29,4 g trinátriumcitrátot 700 ml 

desztillált vízben tartalmazó oldatot. 32% (m/V)-os nátriumhidroxid- oldat (kb. 6 ml) 

hozzáadásával oldjuk fel a CDTA-t. Végül adjunk hozzá 57 ml ecetsavat (ρ20 = 1,05 g/ml), és 

állítsuk be a pH-t 5,5-re 32%-os nátrium-hidroxid-oldattal (kb. 45 ml). Hagyjuk lehűlni, és 

töltsük fel egy literre desztillált vízzel. 

 ELJÁRÁS 

Megjegyzés: 

Ügyeljünk arra, hogy minden oldat a mérés során 25 °C (± 1 °C) hőmérsékleten 

maradjon. (1 °C-nál nagyobb eltérés kb. 0,2 mV-os eltérést eredményez a 

meredekségváltozásban). 

Közvetlen módszer 

Helyezzünk meghatározott térfogatú bort és vele egyenlő térfogatú pufferoldatot egy 

műanyag pohárba. Keverjük az oldatot egyenletesen és mérsékelten. Amikor a potenciál már 

nem változik 0,2-0,3 mV/3 perc-nél gyorsabban, olvassuk le a potenciál értéket mV-ban. 

Meghatározás standard addíciós módszerrel 

Folyamatosan keverés mellett, precíziós pipettával adjunk ismert térfogatú fluorid- 

standardoldatot a vizsgálandó oldathoz. Amikor a elektrodpotenciál stabilizálódik, olvassuk le 

az elektrodpotenciál különbséget mV-ban. A hozzáadandó fluoridoldat koncentrációját az 

alábbiak szerint választjuk meg: 

(a) a fluoridion-koncentráció kétszeresére, illetve háromszorosára emelkedjen az 

analizálandó oldatban; 

(b) az analizálandó oldat térfogatának gyakorlatilag állandónak kell maradnia (1%- os 

vagy kisebb térfogat növekedés 

Az analizálandó oldat hozzávetőleges koncentrációját egy féllogaritmikus papíronfelvett 

kalibrációs görbén olvassuk le, melyet 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 és 2,0 mg/l koncentrációjú standard 

fluorid- standardoldatokkal veszünk fel. 

Megjegyzés: 

Hígítsuk meg a mintát, ha az analizálandó oldat körülbelüli koncentrációja a 

standard oldatok tartományán kívül esik. 



 

Feladatok: 

- Mérje meg a minta és az ismert koncentrációjú oldatok esetében fennálló 

elektromotoros erőt, az adatok birtokában határozza meg a minta fluorid-tartalmát! 

- Mit értünk itt pufferelésen, miért szükséges? 

- Hogyan értékeljük ki a standard addíciós vizsgálat eredményeit? 

- Melyik kiértéklési módszer adja a valósabb eredményt? miért? 

Az elektrolizáló cellán átfolyó áram erőssége és a feszültség (elektródpotenciál) közötti 

kapcsolat mérésén alapuló módszereket voltammetriának, e módszerek közül a csepegő 

higany katódot alkalmazó módszereket polarográfiának nevezik. A polarográfiás vizsgálat 

során általában egy munkaelektród potenciálját egy állandó potenciálú vonatkoztatási 

elektróddal szemben változtatják, és közben nézik az elektrolizáló áram erősségét. Alkalmas 

oldatban lévő, redukálható anyagok (fémionok, szerves molekulák) vizsgálatára, az adott 

anyagra jellemző potenciálértékeken hirtelen megnövekszik az áram erőssége. Ez a bizonyos 

potenciálérték minőségi, a „lépcső‖ nagysága mennyiségi információt hordoz. 

A voltammetria elektrolízisen alapuló analitikai eljárás, mely redukálható és oxidálható 

anyagok meghatározására alkalmas. A vizsgálandó elektrolit oldaton átfolyt áramerősséget 

mérjük az elektródokra kapcsolt feszültség függvényében. A méréshez jól polarizálható 

munkaelektródra és egy összehasonlító (referencia elektródra van szükség. 

A polarográfia a voltammetria azon ága, amelyben (csepegő) higanyelektródot 

alkalmazunk munka elektródként. A polarográfiás görbe az áramerősség változását mutatja az 

idő függvényében. A görbe enyhén emelkedő, közel egyenes szakasszal kezdődik 

(maradékáram – a higany és az oldat határfelületén kialakuló kettősréteg létrehozására 

fordítódik). Ezt követi egy meredeken emelkedő rész. Itt indul meg az elektrolízis, azaz az 

ionok leválása. Az inflexiós pontban mért feszültség jellemző a vizsgált ionra (féllépcső 

potenciál E1/2). A feszültséget tovább növelve a telítési szakaszhoz érünk. Az áramerősség 

nagyságát a munkaelektródhoz érkező ionok mennyisége szabja meg (az ionok áramlása csak 

a diffúziótól függ). A leváló ion koncentrációjára ez az ún. diffúziós határáram a jellemző 

(Id).  

10.2 RÉZ-, CINK-, KADMIUM EGYMÁS MELLETTI MEGHATÁROZÁSA 

 

A mérés során megfelelően előkészített réz, cink és kadmium tartalmú oldat fémion 

koncentrációit határozza meg differenciál impulzuspolarográfiás módszerrel. 

http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekLiz.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekAram.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekPot.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/Higany.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Katod.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Elektrod.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/ElekAram.htm


 

A felsorolt fémionok – hasonlóan a többi kationhoz- katódos redukcióval elektrokémiai 

úton meghatározhatók. Az ionok leválási potenciáljai anyagi minőségükön kívül függnek az 

elektród anyagától, és az oldatok előkészítési módjától. 

A polarográfiás elemzés során az elektrolizáló feszültség hatására az elektrolizáló 

cellán átfolyó áram erősségét mérjük. A növekvő kapocsfeszültség ill. katódpotenciál hatására 

anyagi minőségtől függő értékeknél a cellán átfolyó áram ugrásszerűen megnő, majd telítésbe 

megy át. Az ugrásszerű változáshoz tartozó féllépcső potenciál anyagi minőségre jellemző, a 

változás előtti és utáni áramerősség különbsége pedig anyagmennyiségre jellemző érték. 

Az általunk használt előkészítési módnál az adott anyagokhoz tartozó féllépcső 

potenciál értékek: Cu –0,36V, Cd –0,56V, Zn –1,24V 

A mérés menete: 

A polarográfot kapcsolja be, a mérést 15-20 perc várakozás után kezdheti el. 

Az anyagokat 1M NH3(aq)/1M NH4Cl elegyében, mint alapoldatban vizsgáljuk. A 

rendelkezésre álló, ismert koncentrációjú fémsó oldatokból pipettázzon rendre 100 cm
3
-es 

mérőlombikba 1; 2; 3; 4; és 5 cm
3
-t.  

Az ismeretlenét mossa át egy 100 cm
3
-es mérőlombikba. 

A kimért oldatokhoz adjon rendre 5-5 cm
3 

tömény sósavoldatot, majd óvatosan 10-10 

cm
3
 tömény ammóniaoldatot. Az elegyítés után adjon a lombikok tartalmához 1 cm

3
 1%(m/m)-

os frissen készített zseleatin oldatot, majd töltse fel a lombikokat deszt. vízzel. 

Az előkészített oldatokból töltsön kb. 10–10 cm
3
-t 25 cm

3
-es főzőpohárba, töltsön a 

poharakba annyi higanyt, hogy a pohár fenekét 2-3 mm vastagságban befedje. 

A 2 cm
3
-es hitelesítő oldatával készítsen egyenáramú polarogramot, majd a 

regisztráló papír visszaállítása után vegye fel ugyanezen oldat tast polarogramját, anélkül, 

hogy a beállításokon változtatna. 

Az üzemmód váltó kapcsoló differenciál impulzus polarográfiás üzemmódjában vegye 

fel az összes oldat polarogramját, minden esetben a regisztráló papíron rögzítve a felvétel 

paramétereit. 

Két 25 cm
3
-es főzőpohárba mérjen ki pontosan 10-10 cm

3
-t ismeretlenéből, töltsön a 

poharakba fenékhiganyt, és vegye fel az egyik oldat diff.imp. polarogramját. (csak Cu-re) 

Ezután az ismert réz-tartalmú oldatból pipettázzon az egyik főzőpohárba 1 cm
3
-t, míg a 

másikba 2 cm
3
-t, és ismét vegye fel a polarogramokat 

Kiértékelés: 

Az öt, ismert fémion tartalmú oldat polarogramjának kiértékelésével készítse el a 

h=f(cfémion) függvény képét, mint hitelesítő görbét, ahol h a polarográfiás lépcső magassága, c 

pedig a fémion koncentrációja. A kapott három kiértékelő görbe alapján határozza meg 

ismeretlene fémion tartalmait! 

Az utolsó három polarogram kiértékelését végezze el, és határozza meg a réztartalmat 

standard addíciós módszerrel is. 

A méréshez tartozó fontosabb elméleti témakörök: 

- polarográfia 

- a mennyiségi kiértékelés alapvető módszerei 

10.3 AZ OH-107 TIP. POLAROGRÁF HASZNÁLATA 

 

A higanytartályt emelje fel, és a tartóban lévő főzőpoharat engedje le annyira, hogy 

a kapilláris ne érjen a fenékhiganyba. 

A készülék bekapcsolás után 15-20 perccel alkalmas a mérésre. 

Ellenőrizze, hogy a kapillárisból egyenletesen csepeg-e a higany! 



 

Az üzemmód váltó kapcsoló „DC” állásában a műszer egyenáramú polarográfiás 

üzemmódban dolgozik. 

A pohártartóban lévő poharat távolítsa el, mossa le az elektródokat deszt. vízzel, 

törölje szárazra szűrőpapírral. 

Helyezzen a pohártartóba egy közepes koncentrációjú hitelesítő oldatot, emelje a 

poharat olyan magasságba, hogy a kapilláris a fenékhiganytól kb. 1 cm-re legyen. 

A „STARTING POTENTIAL” feliratú kapcsoló és potenciométer segítségével állítsa 

be a csepegő higanyelektróda potenciálját –0,2 V-ra. Az árammérés érzékenységét állítsa 100 

A-re. A regisztráló „ZERO” potenciométerével állítsa a regisztráló tollat minimális 

kitérésre. A „START” gomb megnyomásával megindul a polarogram felvétele. Folytassa a 

felvételt addig, míg a kijelzőn –1,35 V-ot nem lát. A „STOP” gomb megnyomására a 

polarogram felvétele megszakad. A „RESET” gomb megnyomására a készülék automatikusan 

visszaáll korábban beállított induló potenciálra. 

A regisztrálón lévő irányváltó kapcsoló „FORW-BACK” átváltása után a „FAST” és 

„SLOW” gombok használatával állítsa vissza a regisztráló papírt pontosan oda, ahol az 

előző polarogram felvételét kezdte. 

Kapcsolja át a polarográfot „TAST” üzemmódba, a higanyszaggató kalapács 

„HAMMER” bekapcsolása várjon addig, míg a higanyszakító impulzusok egyenletessé 

válnak. Ellenőrizze, hogy minden impulzus hatására leszakad-e a higanycsepp. Vegye fel a 

polarogramot. A polarogram felvétele után kapcsolja ki a kalapácsot, és állítsa alaphelyzetbe 

a polarizáló feszültséget. 

Cserélje ki a poharat a legkisebb koncentrációjú hitelesítő oldatra a korábban 

ismertetett módon. Állítsa a polarográfot „DIF.IMP” üzemmódba, az árammérés 

érzékenységét állítsa 1A-re és a kalapács bekapcsolás után vegye fel a polarogramot. A 

fentieket ismételje meg az összes előkészített oldatával. Túl kicsiny jelek esetében növelje, 

ellenkező esetben csökkentse az árammérés érzékenységét, és ismételje meg e felvételt. 

Igen lényeges, hogy a polarogram felvétele közben a regisztráló papírra jegyezze fel a 

minta azonosítóját ill. az árammérés érzékenységét! 

A mérés végén egy főzőpohárba tegyen annyi higanyt, hogy a pohártartóba téve a 

fenékhiganyba beleérjen a kapilláris. Engedje le a higanytartályt kb. a kapilláris felső végéig! 

Kapcsolja ki a készüléket! 

A higannyal végzett munka fokozott óvatosságot igényel! A mérés végén az állvány 

alatti tálcáról ill. óraüvegről a lecsepegett higanyt maradéktalanul össze kell gyűjteni! 

A polarografáló poharakban lévő higanyt gyűjtse nagyobb főzőpohárba, a mérés 

végén csapból folyasson rá vizet 2-3 percig. A higany feletti víz főtömegét öntse le, és a 

maradékot tegye a használt higany feliratú edénybe! 

10.4 FELADAT: 

- Vegye fel a kiadott minta Cu, Zn és Cd tartalmát jellemző polerogramokat mindhárom 

módszerrel! 

- Hasonlítsa össze a módszerek kiértékelhetőségének bizonytalanságát! 

- Végezze el az ismeretlen minta Cu, Zn és Cd tartalmának meghatározását a 

legmegfelelőbbnek ítélt módszer segítségével! 

Stripping analízis (SA) a polarográfia továbbfejlesztett változata, amelyek során a 

meghatározandó alkotókat először dúsítjuk, majd valamilyen eljárással visszaoldjuk. A 

visszaoldás során mért analitikai jelből következtetünk az alkotó(k) mennyiségére a mintában. 



 

A dúsítás állandó potenciálon való elektrolízissel történik, melynek során az alkotó elemi 

állapotban leválik, s higanyelektród esetén amalgámot vagy pedig valamilyen komplexet 

képez az elektród anyagával. A visszaoldás közben mérjük az áramerősségváltozást. Ezt 

ábrázolva a potenciál függvényében, a kromatogrammokhoz hasonló görbét kapunk. A 

csúcsmagasság a vizsgált minta koncentrációjával arányos, a maximum helyéből pedig a 

minta minőségére következtethetünk. Egyidejűleg, egymás mellett 3-4 fémion határozható 

meg. 

Anódos stripping voltammetriával főleg nehézfémeket határozhatunk meg. Dúsításkor a 

fémionokat negatív potenciálon választjuk le a higany elektródra (redukció) és a képződött 

amalgámból a fémet az elektródpotenciál pozitív (anódos) irányba való átváltásával oldjuk ki 

(oxidáció). A függő higanycseppet egy üvegkapillárisból ―préseljük‖ ki. A higany előnye az 

igen széles negatív potenciáltartomány, a kis maradékáram valamint olcsósága. 



 

11. AZ ANALITIKAI KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI TRENDEK ILL. FEJLŐDÉSI 

IRÁNYZATOK A BORANALITIKÁBAN 

11.1 FÉM-SPECIÁCIÓS VIZSGÁLATOK A BORANALITIKÁBAN 

A speciációs analitika kialakulása, és nagyfokú elterjedése csak a közelmúlt fejleménye, 

ennek ellenére a szakterület művelőinek száma meglehetősen nagy, továbbá az idetartozó 

problémák rendkívül szerteágazóak. Ezek fényében érthető, hogy fogalmai még nem 

alakultak ki, illetve nem tisztultak le. Nem csoda hát, hogy sok esetben nem is találunk 

kielégítő definíciót, vagy az egyes irodalmakban leírt definíciók nem fedik egymást. 

Példaként két lehetséges definíció: 

Speciesz: Adott elem (fém vagy félfém) kémiai fizikai állapot(kötés)formái egy adott 

mátrixban.  

Speciáció (―speciesz-analitika‖): a speciesz minősége és mennyisége meghatározásának 

analitikai módszere. 

Speciesz: 

1. olyan eljárás, amellyel a mintában a különböző módon jelenlévő ion, vagy 

molekulafajtákat, -formákat azonosítjuk, 

2. olyan eljárás, amellyel az azonosított ionok vagy molekulák, formák mennyiségét 

megadjuk. 

3. További lehetőség a speciesz analízis célkitűzése szerinti definiálása: 

– Gyakori eset, hogy a szó klasszikus értelmében speciesznek nem nevezhető formát 

adunk meg (pl. mobilis, könnyen redukálható, extrahálható mennyiség), ez esetben 

műveletileg meghatározott specieszről beszélünk. 

– A definíció alapjául szolgálhat valamely  

▪ statikus szempont (speciális vegyület, vagy oxidációs forma alapján (például 

fehérjekomplexek, vas(II)/vas(III)) 

▪ Kinetikus szempont (például felvehetőség /növény számára/). 

Egyrészt a mátrix bonyolultsága, másrészt a gyakorlati szempontú 

feladatmegfogalmazás miatt a boranalitikában többnyire ilyen – az analízis célkitűzése 

szerinti – specieszvizsgálatokkal, azaz speciesz-csoportok elkülönítésével találkozunk. 

A következő jelentősebb speciesz-csoportokat különböztethetjük meg (folyadékfázisban), 

és meghatározásukra a következő módszereket a legelterjedtebbek: 

 



 

speciesz-csoport analitikai módszer 

labilis komplexek (hidratált ionok) - direkt potenciometria 

- polarográfia/voltammetria 

- spektrofotometria 

- ioncsere 

stabil komplexek elválasztás, majd fémmennyiség 

meghatározása * 

- ultraszűrés 

- ioncsere 

- extrakció 

- HPLC/CE 

szerves kötésben lévő mennyiség elválasztás (GC/HPLC/CE) atom- 

ill. molekulaspektroszkópiás 

módszerrel kapcsolva  

makro(bio)molekukáris 

komplexek 

gélelektroforézis/gélszűrés atom- 

ill. molekulaspektroszkópiás 

módszerrel kapcsolva 

4.  

*A bemutatott elemanalitikai eljárások valamelyikével 

 

Szintén gyakran felmerülő kérdés a fém oxidációs állapota. Figyelembe véve a mátrixra 

(azaz borra) jellemző redoxpotenciált, a több stabil oxidációs állapottal rendelkező fémek 

esetében nagy valószínűséggel az alacsonyabb oxidációs állapotok fordulnak elő. Gyakorlati 

szempontból jelentős kérdés a vas(II)/vas(III) arány megállapítása. Erre többféle módszert is 

találunk az irodalomban:  

- Adszorptív stripping-voltammetriás módszer vas(III)- és összes vastartalom 

meghatározására. 

- Spektrofotometriás meghatározás 9,10-fenantrénkinon-monoximát komplexképző 

alkalmazásával (a vas(II) és vas(III) egyaránt komplexet képez, melyek eltérő színűek, és 

könnyen extrahálhatók.). 

E vizsgálatok kapcsán felmerülő legjelentősebb probléma a minta változatlanságának 

biztosítása (a vas(II) levegő hatására könnyen alakul vas(III)-á), valamint az a feltételezés, 



 

hogy a vas(III) nagy stabilitású komplexeket alkot borban, így bizonyos része bizonyosan 

―maszkírozva‖ van alkalmazott komplexképzők elől. 

A speciációs boranalitikai vizsgálatok között leggyakoribb bizonyos fémek (Cu, Pb, Zn) 

szabad mennyiségének meghatározása, ami lényegében a labilis komplexeket ill. a hidratált 

ionformát jelenti. E feladat megoldására leginkább valamely elektroanalitikai módszer látszik 

alkalmasnak úgy, hogy a mérést nem előzi meg mintaelőkészítés. Alapvetően más megoldás, 

ha a vizsgálandó fém extrahálható komplexét képezzük, majd az extrahált mennyiséget 

valamilyen módszerrel meghatározzuk. Így nyilvánvalóan az adott komplexképzővel 

képzettnél kisebb stabilitású komplexek speciesz-csoportját határozzuk meg. 

A ―fizikai speciáció‖, azaz méret szerinti elválasztás különböző pórusméretű szűrők 

alkalmazását jelenti, egy-egy szűrés után megállapítva a koncentrációcsökkenés mértékét, 

fogalmat alkothatunk arról, hogy az adott fém mekkora mennyisége van durva diszperz 

részecskékhez kötötten, makromolekulákhoz kötötten (kolloid mérettartomány) ill. valódi 

oldatban. 

Viszonylag ritka a – speciációs analízis egyéb területein megszokott – kapcsolt 

technikák alkalmazása, ilyen például az arzénspeciáció HPLC-atom-fluereszcens-detektor 

alkalmazásával, illetve ólomspeciáció HPLC-ICP-MS felhasználásával. 

 

Eredetazonosítási célú vizsgálatok 

A napjainkban leginkább elfogadott módszerek a talaj és a főként a talajból a növény 

közvetítésével a borba kerülő mikroelemek izotóparányának azonosságán (hasonlóságán) 

alapulnak. Az izotóparány meghatározása ICP-MS módszerrel történik, az azonosítás feltétele 

a borvidékek talajában jellemző izotóparány ismerete, azaz használható izotóptérkép megléte. 

Jelen állás szerint az eredetazonosításra leginkább alkalmas elem a stroncium. 

További lehetőség a hidrogén/deutérium arány vizsgálata a bort alkotó vízben, vagy 

alkoholban, ez utóbbi kombinálható a szén izotóparány meghatározásával. 

Más lehetőség a bor ujjlenyomatának (vagy valamely paraméter-profiljának) felvétele 

valamely erre alkalmas spektroszkópiai vagy kromatográfiás módszerrel, esetleg ezek 

kombinációjával.  

Az ilyen vizsgálatok sikere minden esetben a kellő mintaszámon illetve a megfelelő 

statisztikai feldolgozáson múlik. 



 

Komplex elegyek – mint amilyen pl. a bor – kémiai analitikájának az utóbbi 

évtizedekben tapasztalt látványos fejlődése első sorban a nagyteljesítményű kromatográfiás 

(HPLC) és spektroszkópiai módszerek (UV, IR) alkalmazásának köszönhető. A borminősítés 

területén ezen módszerek segítségével ma már lehetőség van a vizsgált bort adó szőlő 

termőhelyének földrajzi behatárolására, a szüretelés évének meghatározására, és az esetleges 

hamisítás kimutatására. Az autenticitás megállapítása szempontjából különösen az utóbbi 

szempont bír nagy jelentőséggel. Mivel a borhamisítás világszerte probléma, ezért az utóbbi 

negyedszázadban igen intenzív kutatások folytak ezen a területen. Ezen kutatómunka a 80-as 

évek közepére kiemelkedő eredményeket produkált, első sorban a megfelelő mágneses 

magrezonancia-spektroszkópiai (NMR) illetve a tömegspektrometriai (MS) módszerek 

kifejlesztése révén. Bár a széles körben alkalmazott és népszerű folyadékkromatográfiás- 

(LC) vagy kapilláris-elektroforézis (CE) módszerek érzékenyebbek, mint az NMR, a 

vizsgálati minták előkészítése általában bonyolult és időigényes. Az LC és/vagy CE 

vizsgálatok elvégzése előtt általában elválasztási, prekoncentrálási, és derivatizálási lépések 

szükségesek. Ezzel szemben az NMR technika nem-destruktív, és mintaelőkészítést nem, vagy 

csak minimális mértékben igényel. 

Az NMR leglényegesebb előnye azonban az, hogy – részben az MS-módszerrel 

kombinálva – olyan információkat szolgáltat a vizsgált mint összetételéről, amelyek más 

módszerrel nem állapíthatók meg. 

A borminősítésben manapság alkalmazott leghatékonyabb NMR módszer alapját az a 

megfigyelés képezte, miszerint az etanol molekulában a stabil izotópok aránya függ a 

termesztés (éghajlat, talaj, földrajzi régió), valamint az erjesztés környezeti tényezőitől. 

Természetesen ez vonatkozik a borban található összes többi szerves vegyületre, amelyek 

azonban az etanolnál nagyságrendekkel kisebb koncentrációban fordulnak elő, ezért az 

utóbbiakkal kapcsolatos analitikai problémák sokkal nehezebben kezelhetők. A borhamisítás 

tényének megállapításához mindkét szempont fontos szerepet játszik, hiszen a két 

leggyakrabban alkalmazott, minőségrontó hamisítási eljárás abban áll, hogy vagy gyengébb 

minőségű bort kevernek a minőségi, drágább fajtához, vagy az alkoholtartalmat kísérlik meg 

növelni az erjesztés során hozzáadott szaccharóz (répa- vagy nádcukor) hozzáadásával. 

A természetes izotópbeépülési arányokon nyugvó NMR módszer (SNIF-NMR = Site-

Specific Natural Isotope Fractionation-NMR) alapját a 80-as évek elején dolgozta ki két 

francia kutató. Az alkoholos erjedés során az etanol metilcsoportjában a könnyű- (
1
H) és a 

nehéz-hidrogén (deutérium, 
2
H = D) izotópok aránya a természetes szőlőcukornak megfelelő 



 

arányt mutatja. Ez az arány más a répa- vagy nádcukorban (szacharóz), a metabolikus utak 

különbözősége miatt. Ezért a D/H-arány méréséből következtetni lehet az erjesztés során 

esetleg hozzáadott szaccharóz jelenlétére. Hasonló a helyzet az etanol metilén-csoportjában 

mérhető izotóparányra, azzal a különbséggel, hogy ezt a mustban levő víz izotóparánya is 

befolyásolja kis mértékben. Ez utóbbi függés azonban megfelelő eljárással kiküszöbölhető. 

Az izotópeloszlás meghatározásához a vizsgálandó bormintából szabványos 

körülmények között kidesztillálják az etanolt, és – ugyancsak standard körülmények között – 

elkészítik annak 
2
H-NMR spektrumát. 

A (D/H)I és (D/H)II izotópeloszlási értékek együttes figyelembe vétele alkalmas a 

termőhely földrajzi behatárolására, ami fontos adat az autenticitás vizsgálatakor. Ez a 

kiindulási anyagban (glükóz) és a termékben (etanol) mért izotóparányok statisztikai 

feldolgozásával levezetett D1 és D2 paraméterek segítségével valósítható meg. A módszer 

kisebb geográfiai egységeken belüli megkülönböztetésre is alkalmas. Pl. Franciaországban 

biztosan megkülönböztethetők voltak a Loire-, a Bordeaux-i, vagy az elzászi régiókból 

származó borok, de szignifikáns adatokat közöltek pl. olyan kis ország esetében is, mint pl. 

Szlovénia. Hasonló eljárás alkalmazható az erjesztés előtt hozzáadott szaccharóz kimutatására 

is. A SNIF-NMR módszert az EU-ban 1990-ben bevezették hivatalos borminősítési analitikai 

eljárásként: 2676/90.sz. EC előírás. 

Egy másik, izotópbeépülési módszer a 
13

C/
12

C-arány tömegspektrometriás módszerrel 

(MS) történő meghatározásán alapul (IRMS). A 
13

C/
12

C-arányt egy mérőszámmal adják meg. 

A módszer lehetőséget nyújt a répacukor és a nád- (vagy kukorica) cukor 

megkülönböztetésére annak alapján, hogy előbbi bioszintézise a C3-, utóbbié a C4 metabolikus 

utat követi. Az IRMS és a SNIF-NMR módszer kombinálása még hatékonyabb eljárást 

szolgáltat a hamisítások kimutatására. E módszerek borok vizsgálatán túl egyéb természetes 

italok, pl. gyümölcsszörpök minőségellenőrzésére is alkalmasak. 

A borok eredetmeghatározására többféle lehetőség adódik, az alábbiakban néhány az 

irodalomban megtalálható munkát foglalunk össze: 

  



 

 

Komponens Analitikai módszer  Statisztika 

mikroelemek ICP-MS; ICP-AES; HPIC PCA; CDA; RDA 

87
Sr/

88
Sr TIMS; ICP-MS; egyváltozós 

207
Pb/

206
Pb ICP-MS; ICP-TOF egyváltozós 

13
C/

12
C és 

18
O/

16
O IRMS egyváltozós 

87
Sr/

88
Sr és 

18
O/

16
O  TIMS; IRMS egyváltozós 

mikroelemek; 

(D/H)1; (D/H)2 

AAS, SNIF-NMR  ANOVA; PCA; 

CDA 

13
C/

12
C és 

18
O/

16
O 

és (D/H)1; (D/H)2  

IRMS; SNIF-NMR  ANOVA; PCA; 

CDA 

5.  

Olykor elegendő a tétel azonosítása, vagy a fajta felismerése. Ennek legelterjedtebb 

módszerei az egy analitikai technika segítségével rögzített un profil, illetve újlenyomat.  

Profilt vehetünk fel pl. IR készülékkel (minél hasonlóbb két borminta IR spektruma, 

annál valószínűbb az azonosság (illetve hasonlóság). Újlenyomat például az aminosav 

összetétel, ami a szőlőre jellemző, így bizonyíthatja más alapanyag felhasználását, ide 

tartoznak egy adott mintaelőkészítést követően felbett kromatogramok (C6-komponensek, 

aromagram). 

Az alábbi összefoglaló táblázat elemzésével hasonlítsuk össze a különböző analitikai 

technikákat profil illetve újlenyomat rögzítésére való alkalmasságuk szempontjából! 



 

 

34. kép  

Az analitika eredmények statisztikai feldolgozásának újabb lehetőségei 

A mérés hibája 

A mérés során kapott adatok általában eltérnek a valós értéktől. Ez a hiba hibázni 

sokféleképpen lehet, ezek azonban két csoportba sorolhatók: 

A véletlen hiba 

Bármennyire körültekintően végzünk is el egy mérést, sohasem sikerül ugyanúgy 

megismételnünk. A mért értékek között mindig lesznek kisebb-nagyobb véletlenszerű 

eltérések. Ezek az eltérések sok mindenből származhatnak. A méréseket sosem célszerű 

egyetlen alkalommal elvégezni, több mérést végzünk, és a mérések átlagát fogadjuk el a 

valódi érték lehető legjobb közelítésének. Általában igaz, hogy minél több mérést végzünk, 

annál közelebb kerül az átlag a valódi értékhez. Az átlag a mért adatok egyszerű számtani 

közepe: 

 

ahol n a mérések száma. 

A mérés „megbízhatóságát‖, „hihetőségét‖ az jellemzi, hogy a mért értékek mennyire 

közel helyezkednek el az átlaghoz. Ezt matematikailag a szórással (vagy tapasztalati 

szórással) szokás jellemezni: 



 

 

A mérés pontosságát a fenti szórás jellemzi. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden 

egyes mérésünknek közelebb kell lennie az átlaghoz, mint s. Az egyes mérések eredményei 

általában az átlag ±3s környezetébe esnek. 

Ha a mérés jellemzése helyett a mért fizikai mennyiséget (a mérés eredményét) akarjuk 

megadni egy jegyzőkönyvben, akkor helyesebb az átlagot, és annak szórását közölni.  

Bármilyen is az eredmények eloszlása, összeadásuk egy olyan normális eloszláshoz 

vezet, amelynek szórása σ. 

 

Mérési adatainkat a fentieknek megfelelően általában az alábbi formában adjuk meg: 

mért mennyiség = (x ± σ) [mértékegység]. 

Tehát a szórásnak ugyanúgy van mértékegysége, mint a mért adatnak. Az átlagot úgy 

kell megadni, hogy az utolsó előtti jegy még biztosan pontos legyen.  

 

Szisztematikus hiba (torzítás), precizitás 

A véletlen hibákon kívül gyakran terheli mérési adatainkat szisztematikus hiba is. Az 

ilyen hibák minden mérést azonos irányban, és azonos mértékben torzítanak. A szisztematikus 

hiba forrása lehet a hibás mérőeszköz, de a módszer nem megfelelő alkalmazás is. Mivel a 

szisztematikus hiba nem növeli a mérések szórását, felismerése néha rendkívül nehéz. A 

mérőeszközök kalibrálása azonban legtöbbször segít az ilyen hibák elkerülésében. 

A szisztematikus hibák függetlenek attól, hogy egy mérőeszköz mennyire precíz 

(pontos), azaz mennyire kis szórással lehet vele megismételni a méréseket.  

 

Abszolút és relatív hiba 

relatív hiba = szórás/ adat×100% 

 

Általában a relatív hibával megadott mérési adat azt sugallja, hogy a mérést a mért adat 

nagyságától függetlenül mindig ugyanolyan relatív hibával tudjuk meghatározni. A legtöbb 

esetben ez azonban nincs így. Mérőeszközeinknek általában az abszolút hibája állandó, vagyis 

a mért adatok szórása független a mért adat nagyságától.  

Ugyanakkor más szempontból rendkívül fontos a relatív hiba. Nyilvánvalóan nem 

mindegy, hogy ugyanakkora szórás mellett 1,00 g-ot vagy 0,01 g-ot kell-e bemérnünk. 

A teljes mennyiséghez viszonyítva lényegesen kisebb hibát követünk el az 1 g-os bemérésnél 

ugyanazzal a mérleggel, mint a 0,01 g-osnál. Munkánk során a mérendő mennyiségeket úgy 



 

kell megválasztani, hogy a lehető legkisebb relatív hibával tudjuk mérni a különböző 

mennyiségeket. 

 

A Variancia Analízis 

A varianciaanalízis módszere annak a kérdésnek az eldöntésére alkalmazható, hogy egy 

minőségi és egy mennyiségi ismérv esetén van-e kapcsolat a minőségi ismérv 

ismérvváltozatához való tartozás és a mennyiségi ismérv között. Vagyis, az ellenőrizendő 

nullhipotézisünk az, hogy kettőnél több azonos szórású, normális eloszlású valószínűségi 

változónak azonos-e a várható értéke is. 

A hipotézisek: 

 

létezik legalább egy olyan indexpár, hogy nem egyenlőek a várható értékek 

A hipotézisvizsgálat során F-próbát fogunk végezni. Ennek oka a következő: 

Az adatoknak a főátlagtól való eltéréseiből számolt teljes eltérés-négyzetösszeget ill, az 

ebből származtatott teljes-szórásnégyzetet két tényező összegére bontjuk: az egyes elemeknek 

a csoportátlagtól való eltéréseinek négyzetösszegére, valamint a csoportátlagoknak a 

főátlagoktól vett eltérés-négyzetösszegére. 

Az ezekből képzett hányados nagyságrendje már jól jellemzi a hipotézisvizsgálatunk 

tárgyát: nagy hányados nagy különbségre utal, az 1 körüli érték viszont kicsire. 

Mérési bizonytalanság 

A mérési eredmények valószínűségi változók. Kétféle becslést alkalmaznak a mérési 

bizonytalanság meghatározására: az egyik a relatív gyakoriságon, a másik a relatív 

megítélésen („hisszük‖) alapul. Mivel nem minden esetben áll rendelkezésre elég jó közelítő 

függvény, ezért az általános mérési bizonytalanságot úgy kell definiálni, hogy az eloszlásra 

vonatkozó feltételezés nélkül is alkalmazható legyen. Eszerint 

„a mérési bizonytalanság a mérés eredményéhez csatolt olyan paraméter, amely a 

mérendő mennyiségnek indokoltan tulajdonítható értékek szóródását jellemzi.‖ Pl.: paraméter 

lehet a szórás vagy annak többszöröse. Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez: 

- a mérési bizonytalanság „a méréssel a mennyiség értékére kapott becslés 

lehetséges hibájának mértéke‖, 



 

- a mérési bizonytalanság „a mérendő mennyiség valódi értékét tartalmazó 

tartományt jellemző becslés‖. 

Standard bizonytalanság (s, u vagy ue) – a mérési eredmény bizonytalansága szórásként 

kifejezve. 

s – a mérési sorozatot statisztikai elemzés alapján számítják (A-típusú értékelés) 

u – más módszerrel határozzák meg (B-típusú értékelés) 

ue – eredő standard bizonytalanság – számítás után kapjuk; akkor alkalmazzák, ha a mérési 

eredményhez  is számítással jutunk. 

U = k.s;     U = k.u;      U = k.ue  , ahol k – kiterjesztési tényező. A kiterjesztett 

bizonytalanság, a mért értékek környezetében olyan tartomány, amelyben várhatóan a 

mérendő mennyiség benne van. 

Az eredmény megadása: pl.:    y   U 

Megbízhatósági tartomány: 

Egyes esetekben szükséges azt is megadni, hogy a kapott y érték körüli y   U 

tartomány mekkora valószínűséggel tartalmazza a mérendő mennyiség valódi értékét. 

P ( y – U  yvalódi  y + U ) = p ( U ) 

Ezt általában akkor alkalmazzák, ha az eredményt egy specifikációval, pl. tűréssel kell 

összehasonlítani. 

Hiba.    (jele: h).             h = y mért – y valódi  kisebb kell legyen a h max –nál. 

Ajánlás:   h max = U,    mivel    U = k.s       h max = k.s    Feltétel: az s (becsült szórás) 

azonos értelmezése. 

Ennek alapja, hogy a mérés reprodukálhatóságát jellemző szórás és – a mérendő 

mennyiség valódi értékéhez viszonyítva meghatározott – hibákat jellemző szórás azonos. 

Az A – típusú (a mérési eredményekből, statisztikai úton kapott) szórás becslés 

alkalmazható: 

- fizikai állandókra, 

- anyagjellemzőkre vonatkozó eredmények, 

- laboratóriumi összehasonlító és jártassági vizsgálatok, 

- etalon összehasonlítások esetén. 

Nehézséget okoz ez esetben a kevés mérési eredmény. 

A mérőeszköz gyártók feladata, hogy az előzőkhöz illeszthető mérőeszköz 

jellemzőket adjanak meg, ill. tanúsítsanak. 

A mérés tervezőinek, a mérést végzőknek, kiértékelőknek a feladatai: 

 a definiálatlan mérendő mennyiség, 



 

az instabil mérendő mennyiség, 

a mérési módszer és  

a mérési feltételek bizonytalanságainak meghatározása. 

A kalibrálás  

„a mérőeszköz metrológiai jellemzői meghatározásának alapja, azon műveletek 

összessége, amelyekkel – meghatározott feltételek között – megállapítható az összefüggés a 

mérőeszköz jelzése vagy az eszközzel végzett mérés eredménye és a mérendő mennyiség 

etalonnal mért vagy reprodukált helyes értéke között‖. 

Korreláció 

A kapcsolat szorosságát, a függőség fokát mérnünk kell. Ennek mérésére a korrelációs 

együttható a szokásos mérőszám, amelynek sok szemléletes tulajdonsága hasonló a szórás 

tulajdonságaihoz. A korrelációs együttható egy statisztika, azaz egy minta korreláltsága 

leírására szolgál, miközben a populáció változói közötti kapcsolat erősségét a korrelációs 

együttható mint paraméter határozza meg.  

Az összetartozó értékpárok halmazának mindegyik tagját (a pontok x és y koordinátáit) 

külön-külön átlagolhatjuk és az egyes (x, vagy y) értékeknek a saját átlaguktól (x, y) való 

eltérését vizsgálhatjuk. Az x, vagy az y szórásának számitásakor ezeket a különbségek 

négyzeteit átlagoltuk (majd négyzetgyököt vontunk belőle), a korrelációs együttható 

számításakor az összetartozó különbségeket összeszorozzuk és a szorzatok összegét elosztjuk 

a négyzetes különbségek szorzatával. A két változó szerepe a korreláció vizsgálatában 

felcserélhető, nincs kitüntetett szerepe egyiknek sem.  

Minél szorosabb (lineáris) összefüggés van két, véletlentől is függő változó között, 

annál közelebb áll a korrelációs együttható értéke az 1-hez. Forditva, minél lazább az 

összefüggés két változó között, annál közelebb van a korrelációs együttható értéke a 0-hoz.  

A korrelációs együttható előjele jelzi, hogy az összefüggést jellemző egyenes emelkedő, 

vagy süllyedő jellegű.  

Lineáris regresszió A legegyszerűbb regressziós kapcsolat két változó között a 

grafikusan egy egyenes vonallal jellemezhető lineáris függvénykapcsolat. Eső kérdésünk 

lehet: a két változó között van-e egy egyenessel leírható összefüggés? Ha igen, akkor 

megkeressük a legjobb egyenest.  

A regresszióban a két változónak szerepe nem felcserélhető. A lineáris regresszió 

y=ax+b képletében az egyik változó az x, a másik az y helyére kerül, és az x változó 

segítségével fogjuk az y értékét megjósolni.  



 

Gyakran az x változó esetében nem tételezzük fel, hogy a véletlen változás az x-et is 

érinti, hanem az x-et általunk választható rögzített és ismert értékként kezeljük, és a 

véletlentől való függés az y értékében jelenik meg. Az y tehát függ az x-től is, és a véletlen 

okozta ingadozástól is.  

Hogyan határozzuk meg, hogy a pontok közé húzható rengeteg egyenes közül melyik az 

amelyik az adatok összefüggését legjobban jellemzi?  

A legjobb illeszkedést a legkisebb négyzetek módszerével számoljuk ki. A pontok és az 

egyenes távolságát minimalizálja a legkisebb négyzetek módszere. A valóságban a legkisebb 

négyzetek módszere azt az egyenest keresi meg, amelyre igaz az, hogy ha a pontoknak az 

egyenestől mért távolságait négyzetre emeljük, majd a kapott számokat összegezzük, akkor ez 

az összeg a minimális lesz  

A korrelációhoz hasonlóan a két változó kapcsolata a regresszió esetében is többféle 

lehet. Ha a két változó között nincs kapcsolat, akkor a regressziós együttható értéke 0. Ha van 

kapcsolat, akkor a regressziós együttható értéke eltér a 0-tól.  

Ha a regressziós egyenest az egyik változó értékének ismeretében a másik becslésére 

kívánjuk használni, akkor tudnunk kell, hogy a becslés jósága függ a változók kapcsolatának 

erősségétől, azaz a korreláció szorosságától. Minél szorosabb a kapcsolat a két változó között, 

annál jobb az x alapján az y értékének a becslése.  

Többváltozós statisztika 

Akkor használjuk, amikor olyan nagy számú mérési eredményünk van, ami lehetetlenné 

teszi a hagyományos adatfeldolgozást. A többdimenziós adatsorok (sok változóra 

vonatkozóan vannak megfigyeléseink.) feldolgozásának célja: 

A változók számának csökkentése, de úgy, hogy ezáltal a megfigyelésekben rejlő 

információ ne csökkenjen lényegesen; lényegkiemelés. 

Nehezen megadható fogalmak definiálása összetett mutatórendszerrel való jellemzés 

útján. 

Osztályozási (csoportosítási) feladatok: a csoportképző ismérvnek kijelölt változók nem 

függetlenek és nem azonos szórásúak, ezért nem lehet azonos súllyal venni figyelembe őket – 

a változókat kialakító közös faktorok alapján csoportosítunk. 

A módszerek jellemzői: 

Számolásigényesek, számítógépes programcsomagok segítségével hajthatók végre. 

Többdimenziós normális eloszlású megfigyelések esetén optimum tulajdonságokkal 

rendelkeznek, de bármely más, véges szórású mintaeloszlás esetén is igaz, hogy 

természetesen definiált célfüggvényeket optimalizálnak. 



 

A klasszikus módszerek nem robusztusak, érzékenyek a kiugró és extrém értékekre, de 

léteznek nem paraméteres, robusztusabb változatok is, amelyek rangstatisztikákkal dolgoznak. 

A napjainkban leggyakrabban használt módszerek  

a főkomponens-analízis, mely adatredukciós eljárás, amely sok mért változóból kevés 

aggregált változót hoz létre. Egyfajta indexelési eljárás. Több összetartozó, egymással 

lineárisan korreláló, mért itemet egyetlen mutatóval helyettesít. 

 a faktoranalízis adatredukciós eljárás, amely sok skálaszintű mért változóból kevés 

aggregált változót hoz létre. Nem mérhető, látens dimenziók megragadására szolgál. Azt 

feltételezi, hogy a látens dimenziók operacionalizálásával létrehozott dimenziók itemek 

viselkedése mögött maguk a látens dimenziók munkálnak 

A faktoranalízis modelljében feltételezzük, hogy a megfigyelt korrelált változók nem 

megfigyelhetı hipotetikus háttérváltozók, ún. faktorok lineáris kombinációjaként írhatók 

le. E faktorokat hatásuk szerint a következıképpen szokták osztályozni: 

1. közös faktor: amely több megfigyelt változót is befolyásol. Ezek között lehetnek 

1.1 általános faktorok, ezek minden megfigyelt változót befolyásolják, illetve 

1.2 csoportfaktorok, amelyek néhány (egynél több, de nem az összes) megfigyelt 

változóra hatnak. 

2. egyedi faktor: csak egyetlen változót befolyásol. Ez részben vagy egészében 

származhat 

mérési hibából, amelyet hibafaktornak is szoktak nevezni, de nem különíthetı el a más 

forrású egyedi faktortól. 

Feltételezzük, hogy a faktorok korrelálatlanok és 0 várható értékőek. 

a klaszteranalízis dimenziócsökkentő csoportosítás a változókon, úgy, hogy a változók 

által kifeszített térben az egy klaszterhez tartozók közel legyenek. A vizsgálat célja a 

vizsgálati személyek (vagy személyek csoportjai: osztályok cégek, stb.) csoportosítása a 

válaszok alapján: 

Ezek mindegyike megfelelő számítógépes program használatát feltételezi. 

 

 

Feladatok: 

- Kutasson! Milyen szabvány módszerek alkalmasak a talaj növények számára felvehető 

(mobilis) fémtartalmának meghatározására?  

- A „fizikai speciáció‖ melyik frakciója távolítható el legkönnyebben a borból? Melyik 

jelenti technológiai szempontból a legnagyobb kockázatot? 

- Melyik állítás hibás a profil-analízissel kapcsolatban? 



 

a. általában egy analitikai módszerrel felvett pl. spektrumot jelent 

b. tétel azonosítására nagy valószínűséggel alkalmas 

c. megállapítható belőle a szőlőfajta, amiből a bor készült 

d. az esetek többségében gyorsan felvehető 

- Az izotóparány…(egy hibás, melyik?) 

a. jellemezheti a termőtalajt (pl. stroncium izotópok) 

b. utalhat hamisításra (pl. vizezés) 

c. bizonyítható vele a répa- illetve nádcukor hozzáadása 

d. mérése FAAS módszerrel is megvalósítható 

- Hogyan csökkenthető a véletlen hiba? 

- Hogyan fedezhető fel a szisztematikus hiba? 

- Nézzen utána: mit jelent a validálás? Milyen módszerei ismertek az analitikában? 

- Mit jelent a korrelációs együttható? Milyen értéke esetén fogadható el a kalibráció? 

- Milyen esetekben (mintaszám, paraméterszám) szükséges a többváltozós statisztika 

alkalmazása? 

- Mire alkalmas leginkább a főkomponens-analízis? Hogyan használható ki a 

boranalitikai eredmények értékelésénél? 

 


