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Az eredetileg tavi üledékek elemtartalmának frakcionálására kifejlesztett szekvens
extrakciós módszert (BCR) már korábban eredményesen alkalmaztuk a Szent István
Egyetem, Gödöllő, Kémia és Biokémia Tanszék munkatársai által [1, 2, 3]. A BCR-ajánlást
metodikai problémák miatt 2001-ben módosították, az eredeti és módosított BCRprotokollhoz forgalomba hoztak egy-egy tanúsított anyagmintát (CRM-601, CRM-701),
amelyeket azonban mindösszesen csak hat elemre bizonylatoltak (Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni) [4,
5, 6]. Azonban tanúsított anyagmintát csak tavi üledékekre adtak ki.
Az elmúlt időszakban munkacsoportunk széleskörű kutatásokat folytatott az alkalmazási
terület kiterjesztését lehetővé tevő kalibrálási és validálási problémák megoldására különböző
mátrixokban. (üledék, talaj, ülepedő por, biofilm, ércbánya-meddő, vörösiszap). Ezen
kutatásoknak nagy lendületet adott a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011 keretben beszerzett
ICP-OES spektrométer, amely képalkotó CCD-detektálással flexibilis multielemes
monitorozást tesz lehetővé.
Az alkalmazható minta típusokat jelen kutatásunk során szeretnénk komposzt mintákra is
kiterjeszteni. Ezen mintatípusból nagyobb homogén mennyiség áll rendelkezésünkre, így a
későbbiek során alkalmas lesz akár körvizsgálatok elvégzésére, akár belső referencia
mintaként való alkalmazásra.
Az új ICP-OES készülékkel a megbízhatóan vizsgálható elemek körét tetszőlegesen
bővíthetjük, s így megbízhatóbb kockázatbecslést tesz lehetővé, ami rendkívül fontos a
komposztminták minőségének értékelésekor, ahol is fontos szerepet játszik a potenciálisan
felvehető elemek mennyiségi meghatározása.
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A kutatás a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 pályázat támogatásával valósult meg.

