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ELŐSZÓ
Az analitikai kémia feladata az anyag összetételének jellemzése elemi, molekuláris vagy
szerkezeti szinten. Erre a klasszikus kémiai módszerek (gravimetria, titrimetria) mellett egyre több
nagy kimutatási képességgel rendelkező műszeres módszer áll rendelkezésre. A növekvő műszaki
igény kielégítésére alkalmas anyagok előállítása, környezetünk: a levegő, a víz, a talaj állapotának
jellemzése,

a hulladékokkal

kapcsolatos

környezetvédelmi

és

újrahasznosítási

kérdések

hangsúlyosabbá válása új igényeket támasztottak az oktatandó analitikai kémiával szemben is. A
könyv ezeket az új igényeket figyelembe véve anyagmérnökök, ill. a műszaki területen tanuló,
alkotó felhasználók számára készült. Kettős rendszerbe foglalva: a módszereket elvi alapjaik
szerint, ill. a vizsgálandó anyagtípusok szerint csoportosítva vezeti végig az olvasót az összetételre
vonatkozó információszerzés lehetőségein. Számos kérdés: a mintavétel, a mintaelőkészítés,
kalibráció, adatfeldolgozás alapjainak megismertetése lehetővé teszi azt, hogy helyes elemzési adat
és a mérési eredményekből helyes végkövetkeztetés születhessen. A módszerek tárgyalása, szem
előtt tartva a vegyipari technológiai szakirányon tanuló hallgatók, a nagy vegyipari rendszereket
működtetők igényeit is, kitér a termelésben sokszor nagy jelentőséggel bíró speciális
alkalmazásokra: felületanalízis, monitoring, folyamatszabályozás. A könyvben az elméleti
ismeretek elmélyítését gyakorlatok leírásai és néhány az adott módszer esetében ma is gyakran
alkalmazott vizsgálati receptura segíti. A könyv a műszaki területen tevékenykedők széles köre
számára biztosítja azoknak az alapismereteknek az elsajátítását, amelyeket felhasználva a
különböző anyagvizsgálatok: fémek, a nemfémes anyagok, kompozitok, környezetvédelmi mérések,
folyamatszabályozási feladatok megtervezhetők.
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BEVEZETÉS
Lakatos János

Az analitikai kémia és sok műszaki ember kapcsolatát a kémiát beárnyékoló hiedelmek,
veszélyképzetek miatt a kelleténél nagyobb távolságtartás jellemzi. Változás állhat be ebben a
viszonyban akkor, ha hangsúlyt nem a kémia szó kapja, hanem az a cél, amit szolgál ez a tudomány.
Ez pedig nem más, mint az információ-szerzés. Az analitikai kémia ugyanis nem más, mint az
anyag összetételéről történő információ-szerzés tudománya, ennek egyik eszköze. Ezen feladatának
különböző szinteken: kémiai elemi, molekuláris és szerkezeti szinten törekszik megfelelni. Az
elemi szint azt jelenti, hogy megadja, hogy a ,, mi van benne és mennyi van benne,, kérdéssel
vizsgálatra átadott anyagról megpróbálja megmondani, hogy az ismert elemekből (118, a Földön
stabilisan csak 89 létezik) a minta melyeket tartalmazza. A molekuláris szint arra keresi a választ,
hogy a mintát felépítő elemek, milyen vegyületeket, kristályformákat alakítanak ki a vizsgált
anyagban. Itt a lehetőségek száma igen nagy, mintegy 8,5 millió vegyület ismert. Ezekből kb. 1,5
millió a szervetlen, a többi szerves. A szerkezet jelentheti a molekulák további rendeződését,
például az aminosavak sorrendjét egy fehérjében, felületi, térbeli eloszlást, csoportosulást
(mikrokristályos homogén eloszlás, zárványos szerkezet) stb. Az analitikai feladat nehézsége a
különböző szinteken nem egyforma. Ez abból származik, hogy egy elemet általában könnyebben
meghatározhatunk, mint egy molekulát vagy szerkezetet. Az előbbi állítás alátámasztása végett
gondoljunk arra, hogy az elemzés során az előkészítő lépésekben nehezebb biztosítani a szerkezet, a
molekuláris összetétel állandóságát, mint az elemiét. Szerkezeti, molekuláris átalakulások ugyanis
könnyen bekövetkezhetnek a mintában, míg elemi összetétel változás csak veszteség vagy
szennyezés esetén léphet fel. A másik ok az elemek és a vegyületek számbeli különbségéből
eredhet, amire jó példa lehet egy coli baktérium elemzése. Ha az elemi összetételét kell megadni, a
baktérium szerves anyag lévén, a C, H, N, O, S, P és néhány fémion meghatározását igényli. A
molekuláris összetétel ebben az esetben kb. kétezer különböző molekulát jelent. Az aminosavak (20
természetes aminosav van) az aminosav sorrend révén, mint szerkezet kb. kétezer különböző
fehérjét alakítanak ki ebben a baktériumban. Látható, hogy egyes szinteken a feladat embert próbáló
lehet, ha a ,,mi és mennyi van benne,, kérdést meg szeretnénk válaszolni.
A napi gyakorlatban megoldandó analitikai feladatok általában egyszerűbbek. Sok
egyszerűsítés születhet abból, ha a minta nem egy ,,fekete doboz,, hanem vannak róla alapvető
ismereteink: szervetlen vagy szerves anyagot kell vizsgálni, melyek a fő komponensei, esetleg
konkrétabb adatok, amelyeknek a megerősítésére vagy cáfolata történik majd az elemzés során. (az
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elemző oldalon mi, analítikusok próbáljunk beszerezni, az elemeztetői oldalon átadni a vizsgálat
tervezésénél hasznosítható információkat, amivel a elemeztető költséget, időt takaríthat meg.) Nem
csak a minőségi, hanem a mennyiségi oldalon is jó, ha tudjuk milyen koncentráció nagyságrendben
kell a mérést elvégezni. Ehhez kell ugyanis kiválasztani ideális esetben a vizsgálati technikát, az
előkészítés módját, az előkészítésnél alkalmazható anyagok tisztasági fokát. Ha ezek az
információk nem állnak rendelkezésre, és sajnos sokszor ez így van, akkor elővizsgálatot végezve
juthatunk a szükséges adatokhoz.
Egy analitikai feladat megoldására sokszor több mód kínálkozik. Ezek az alkalmazott mérési
elvekben, a mérés elvégzéséhez igényelt mintaelőkészítésben térhetnek el egymástól. Melyiket
válasszuk? Sajnos nem egyszerű a válasz. Az elemzés minőségi jellemzőin (pontosság, precizitás)
kívül az előkészítés és a mérés költsége, időigénye dönthetik el választásunkat. A különböző elven
működő módszerekkel kapott eredmények összehasonlításakor az analitikai tevékenységünk
minőségét is jellemezhetjük. A független módszerek mellett a bizonylatolt minták segítségével,
azokat a mintával párhuzamosan elemezve van mód a mért és a valós érték közötti eltérés
becslésére.
Fontos megemlíteni, hogy az analitikai kémia tárgykörébe tartozó: mi van benne, mennyi van benne
kérdés megválaszolása egy, a választ alapvetően befolyásoló lépéssel, a mintabevitellel kezdődik. A
vizsgálat a mintán történik, de a vizsgálat célja nem a minta összetételének, hanem a mintával
reprezentált anyag összetételének a meghatározása. A minta adatai csak akkor fogják jellemezni a
megmintázott rendszert, ha a mintavétel megfelelő, reprezentatív volt. Más esetekben, noha a minta
elemzése pontos és precíz, mégis az anyagra kapott információ hibás, esetleg valótlan lesz. Az
elemzésre fordított idő elfecsérelt, a fáradozás, a pénzköltés értelmetlen.
Az analitikai kémia ugyanúgy, mint Földünkön az életünk minősége, folyamatos fejlődésben van.
Fejlődik azért, mert a társadalom, a tudomány által felvetett elvárásoknak meg kell felelnie.
Természetesen, önmagának is generál hajtóerőt, az elért eredmények újabb feladatokat
gerjesztenek, amelyek viszont más tudományok előrelépésének a zálogai. Bár a kémiai analízisre
napjainkban úgy tekintenek, mint olyan szakmára/tudományra, amely „a mi van benne” kérdésre
tud, természetesen könnyedén tud válaszolni, azonban e mögött a könnyed tudás mögött a
társtudományok eredményeinek töretlen átvétele áll, amely megalapozza azt, hogy az emberiség
fejlődésének hajtóerejében az egyik komponens az analitikai kémia.
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A MAGYARORSZÁGI ANALITIKAI KÉMIA RÖVID TÖRTÉNETE
Lakatos János

Úgy tartják, a mai kémia az alkémiából nőtt ki. Volt azonban a kémiának egy ága, amelyik
régebbről eredeztethető. Ez a fémek vizsgálatával foglalkozott. A ,,próbázásnak,, nevezett arany és
ezüst vizsgálatokat ugyanis már időszámításunk előtt használták. Az arany, ezüst tartalom
meghatározása, a hamisítások felderítése fontos funkciója volt e korokban a vegyvizsgálati
tevékenységnek.
Magyarországon is a ,,próbázás,, tekinthető az analitikai kémia első alkalmazásának. A középkori
Magyarország területén jelentős nemesfém bányászat folyt, ehhez hozzátartozott a vegyelemzés,
amelyet királyi rendeletek szabályoztak. Károly Róbert rendeletében a királyi kamarást nevezi meg
mint, a vegyvizsgálat elvégzésére egyedül jogosult személyt. V. László 1453-as rendeletében
,,királyi próbátor,, címmel ruházza fel a vegyelemzést végző vegyészt. A történelmi feljegyzésekből
kiderül, hogy az elemzési tevékenység mellé a vizsgálat manipulálása is társult az érdekek
jóvoltából. Ez számos konfliktust szült a bányavárosok és a királyi próbátornak nevezett
vegyvizsgáló között, ami a bányavárosok által választott kontroll személyek, a ,,kontroll
laboratóriumok őse,, kialakulását eredményezte. A kezdetben alkalmazott kupelláció (a
megolvasztott arany-tartalmú érchez/anyaghoz ólmot adnak, az ólmot a bele oldódó ötvözőkkel
együtt oxiddá alakítják, olvadt állapotban a tiszta arany és ezüst marad vissza), mint nagy
hőmérsékletű vizsgálati technika mellett később megjelent az oldatos módszer. Zsigmond király
1405 évi rendeletében már az arany és az ezüst ,,vízzel,, (salétromsav = választóvíz) való
elválasztásával kapcsolatosan rendelkezik. Agricola a XVI. század elején a kémiaitól különböző
utat választott, az ötvözetek karcnyomai alapján szerzett információt a fémminta összetételére. A
vegyelemzés fontosságára következtethetünk Miksa király 1570-ben kelt bányarendtartással
kapcsolatos intézkedéseiből, amelyben a próbázást végző analitikus esküjének szövege is olvasható.
A bányászat mellett a vizek jelentették azt a területet, ahol analízisre volt szükség, nem véletlen
tehát, hogy az analitika kialakulásának másik gyökere ezen a területen leledzik. Már 1549-ben
könyv jelenik meg Magyarország csodálatos vizeiről címmel, ebben azonban még nincsenek
elemzési adatok. A budai vizek első vegyelemzése 1721-ből Stokker Lőrinctől való, aki Boyle
kortársa. Sokan voltak, akik a vízelemzésben kamatozatták kémiai tudásukat: Than Károly, Lengyel
Béla, Wartha Vince, Nendtvich Károly, Ilosvay Lajos. Than javasolja a vízanalitikai eredmények
ma is használatos 1000 tömegegységre vonatkoztatott ionos formában történő megadását. WarthaPfeifer dolgozott ki módszert a víz keménység vizsgálatára. Winkler Lajos számos módszere között
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jól ismert a vizek oldott oxigén tartalmának meghatározására kidolgozott módszere. A minőségi
analízis rendszerének kifejlesztéséhez nagy valószínűséggel hozzájárult Winterl Jakab a
nagyszombati egyetem kémia tanára, aki a XVIII sz. második felében a kénhidrogént használja
fémek kimutatására. A kénhidrogén és a fémionok eltérő reakcióira alapozva dolgozta ki Fresenius
a XIX. században a minőségi analízis öt osztályon alapuló módszerét. Az ionspecifikus reagensek
keresésében Ilosvay Griessel együtt ért el maradandó eredményt. Az alfa-naftilamin és a
szulfanilsav elegyén alapuló reagensük (Griess-Ilosvay reagens) máig használatos a nitrit, nitrát
analitikában. A sav-bázis titrálások mérőoldatainak faktoranyagaként a KHCO3-ot Than Károly
vezette be 1860-ban, de a titrálásokkal kapcsolatban további magyar vonatkozások ismertek: Győri
István dolgozta ki a KBrO3, ill. Erdey László az aszkorbinsav mérőoldatokat alkalmazó titrimetriás
módszereket. A coulombmetriás titrálás, ami Faraday törvényének az elektrogravimetria mellett egy
másik alkalmazása az analitikában, Szebellédy és Somogyi munkásságának köszönhető (1939). Az
izotópos nyomjelzés és az izotóphígításos analitikai módszerek kidolgozása Hevessy György
nevéhez fűződik, aki ezért Nobel díjat kapott. (Az első Nobel díjat az analitikai kémia területén
1923 ban Pregl kapta a szerves anyagok mikro-elemanalízise területén végzett munkájáért).
Hevessy és

Levi

nevéhez

fűződik

az

aktivációs

analízis

bevezetése.

Spektroszkópot

Magyarországon elsőként Than Károly használt, ez a Bunsennél töltött tanulmányútjának volt
köszönhető. Az első analitikai jellegű folyóiratot Fresenius alapította. Magyarországon az analitikai
közlemények és a könyvek egy része is a Than Károly alapította Magyar kémiai Folyóiratban
jelentek meg.
Magyar nyelvű analitikai könyvek nem csak fordításban láttak napvilágot (Fresenius 1841 ben írt
könyvét 1868-ban adták ki magyarul). Than Károly könyve ,,A qualitatív chemiai analysis elemei,,
címmel 1865-ben született, amelynek nagy értéke, hogy Oswaldhoz hasonlóan fizikai kémiai alapon
magyarázza meg az analitikai kémiai folyamatokat. A szerves analitika fejlődésének
Magyarországon a mezőgazdasági kémia biztosít színteret. Ezt jelzi Gsell János 1913-ban jeletetett
könyve ,,A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi analízisének módszerei,, Ugyancsak Snell
Jánostól származik az első műszeres analitikai könyv (1914) ,,Az analitikai kémia optikai módszerei
címmel,,. Ezt követően számos analitikai tárgyú tankönyv és szakkönyv jelent meg magyar nyelven.
A legutóbbit, ,,Az elemanalitika korszerű módszerei,, címmel több szerző munkájaként Záray Gy.
szerkesztésében 2006- ban az Akadémiai Kiadó adta ki.
A rövid történeti áttekintés jól példázza, hogy az analitikai tevékenység régtől kezdve
meghatározó a tudományok és a technika fejlődése szempontjából. A korai szakaszban az
ásványanalízis a sztöchiometriai törvények felismeréséhez vezetett, később a spektrálanalitikának
köszönhetően több, korábban ismeretlen elemet fedeztek fel (Rb, Cs stb), majd a műszeres
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módszerek mikroanalitikai képességükkel utat nyitottak a biokémia és a környezettudományok,
valamint az anyagtudományok napjainkban is jól érezhető fejlődésének.

Felhasznált irodalom:
Erdey L. Mázor L.: Analitikai Kézikönyv, (1. fejezet: Az analitikai kémia története ( Szabadváry
Ferenc)) Műszaki Kiadó (1974).
Pataki L. Zapp E.: Analitikai kémia, (Az analitikai kémia történetének rövid áttekintése.),
Tankönyvkiadó, (1974).
Schulek E., Szabó Z. L.: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei.
(A kvantitatív analízis rövid története), Tankönyvkiadó, Budapest, (1973).
Szabadváry F. Szőkefalvi Nagy Z.: A kémia története Magyarországon. (5. A középkori kohászat és
a kémia, 6. A hazai vegyvizsgálat első emlékei, 22.1. Analitikai kémia) Akadémiai Kiadó, Budapest
(1972).
Szabadváry F.: A magyar kémia művelődéstörténete. (A kémia a Selmeci akadémián) Mondus
Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest (1998).
Záray Gy. (Szerk.):Az elemanalitika korszerű módszerei. Akadémiai Kiadó. Budapest, (2006).
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I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI
1. AZ ANYAG ÖSSZETÉTELÉNEK JELLEMZÉSE
Lakatos János

1.1. Az összetétel megadása
Egy anyag egy bizonyos komponensének a fajlagos mennyiségét valamely koncentrációjával adjuk
meg. Talán a legkézenfekvőbb az összetétel százalékos megadása, ez megmutatja, hogy a minta
hány százalékát teszi ki a kérdéses komponens. Fontos, hogy meg mondjuk, mi a százalék
számításának az alapja: ez lehet a tömeg, a térfogat vagy a mintát alkotó atomok száma. Ilyen
alapon beszélhetünk tömeg százalékról (m/m %), térfogat százalékról (v/v %), atom százalékról
(atom %). Ez utóbbi a móltört százszorosa.
A tömegszázalék megadja, hogy a minta 100 tömegegységében hány tömegegység a vizsgált
komponensé. (Az általános megfogalmazás helyett szokták az oldatokra, elegyekre érvényes
megfogalmazást memorizálni, miszerint a tömegszázalék megmutatja, hogy az oldat 100 g-jában
hány g van oldva az adott komponensből).
A térfogatszázalék megadja, hogy a minta 100 térfogategységében hány térfogategység a vizsgált
komponens térfogata. (Hasonlóan a tömegszázalékhoz, elegyeknél is mondhatjuk, hogy a
térfogatszázalék megmutatja, hogy az oldat 100 ml-ében hány ml a kérdéses komponens.)
Az atomszázalék megadja, hogy a minta 100 atomjából, hány atom a vizsgált komponens.
A fentiekkel analóg koncentráció megadási mód a ppm, ppb, ppt, amely a kis koncentrációk
megadásánál gyakorta használatos. Mindig azt jelenti, hogy adott számú mintaegységben (m=
millió, b=billió, t= trillió) hány egység található a kérdéses komponensből. (A szemléletesség
kedvéért azt szokták mondani, hogy az 1 ppm 1 millió, az 1 ppb 1 milliárd emberből 1 embert
jelent.) A szilárd anyagoknál és a vizes oldatoknál nincs lényeges különbség a tömeg és térfogat
mérőszámai között (híg oldatot jellemzünk és a víz sűrűsége jó közelítéssel egyenlő 1 kg/dm3-rel),
de gázoknál a tömegre és térfogatra vonatkoztatott ppm más-más értékeket fog jelenteni, ezért
utóbbit ppmv formában jelölni szokták. Ezek a problémák kikerülhetők, ha a ppm helyett a g/t vagy
mg/kg vagy µg/g vagy oldatoknál a µg/ml mértékegységet, a ppb nél a µg/kg, ill. a ng/g vagy
oldatoknál

a

ng/ml

mértékegységeket

használjuk.

A

levegőben

előforduló

alkotók

koncentrációjának megadását a fenti mértékegységekkel az 1. 1. táblázat szemlélteti. A nitrogéntől
a kéndioxidig kilenc nagyságrend a koncentráció változás. Látható, hogy a ppmv és a ppbv
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használatával a kicsi tört számok használatát lehet elkerülni. (Mejegyezzük, az SI Nemzetközi
Mértékegység Rendszer szerint a mérőszám értéke 0 és 1000 között kell legyen).
1.1. táblázat
A levegőben különböző átlagkoncentrációban előforduló komponensek
Komponens
N2
O2
Ar
CO2
Ne
He
CH4
Kr
H2
N2O
CO
Xe
O3
NO2
NH3
SO2

Koncentráció, Koncentráció, Koncentráció,
v/v %
ppmv
ppbv
78
21
0.934
0,033
330
20
5
2
1
0,5
500
300
100
90
40
20
6
2

Ugyanazt a rendszert különböző koncentráció fajtákkal jellemezhetünk. Nyilvánvaló, a számértékek
különbözőek lesznek. Jó példa erre a Föld elemi összetételének megadása (1.2. táblázat). Ha
tömegszázalékban adjuk meg az elemek gyakorisági sorrendjében a hidrogén a tizedik helyen
található, ha atomszázalékban, akkor a negyedik helyre kerül, megelőzi a vasat. Ezek a különbségek
a periódusos rendszer elemei atomtömegének 1-300 egység közötti változásából erednek.
1.2. táblázat
Az elemek koncentrációja a földkéregben (az első tíz elem esetében).
Elem

m/m %

ppm

atom/100g
(mol/g)
O
45,5
455000
2,844
Si
27,2
272000
0,968
Al
8,30
83000
0,308
Fe
6,20
62000
0,111
Ca
4,60
46600
0,115
Mg
2,76
27640
0,114
Na
2,27
22700
0,099
K
1,84
18400
0,047
Ti
0,632
6320
0,013
H
0,152
1520
0,152
Az első tíz elem a földkéreg tömegének 99,51 %-át adja.
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atom %
59,63
20,30
6,45
2,33
2,41
2,38
2,07
0,99
0,28
3,19

A tömeg és a részecske szám összegezhető mennyiségek. A térfogat azonban csak ideális esetben
az, ezért két folyadék vagy oldat elegyítésekor a kapott oldat elegy térfogata eltérhet az összeöntött
oldat térfogatának algebrai összegétől. (Jó példa erre, ha egy liter abszolút (100 v/v%)-os) alkoholt
és egy liter vizet összeöntünk nem kapunk két liter alkoholos elegyet. A térfogatcsökkenés miatt
nem a remélt 50 v/v % lesz az így kapott elegy alkohol koncentrációja).
Főleg oldatok esetében gyakori, hogy adott komponens tömegét adjuk meg az oldat vagy az
oldószer adott térfogatára vonatkoztatva. Ha megnézünk egy ásványvizes palackot, azon az
ásványvízben található kationok, anionok koncentrációja mg/l egységben van megadva. Az
oldhatósági táblázatok gyakran adott hőfokon 100 g oldószerre vonatkoztatva adják meg az adott só
oldószerben feloldható mennyiségét.
Hasonlóan a fentiekhez a gyakorlat szülte azt a koncentrációfajtát, amely adott komponens
mennyiségét mólokban kifejezve egy liter oldatban, vagy egy kilogramm oldószerben adja meg.
Előbbit molaritásnak utóbbit molalitásnak nevezzük. A molaritásnak van nagyobb jelentősége az
analitikai gyakorlatban, mert a kémiai reakciókon alapuló analitikai módszerek a kémiailag
ekvivalens mennyiségek könnyű számítását teszik lehetővé. Korábban az atom % kapcsán tettünk
említés a móltörtről. Ez a koncentrációfajta a kérdéses komponens móljainak számát a mintában
lévő összes alkotó móljára vonatkoztatva adja meg. Láthattuk, hogy adott komponens tömegét,
térfogatát, móljainak számát lehet vonatkoztatni a minta tömegére, térfogatára és a mintában lévő
alkotók összegzett móljainak számára. Oldatkészítéskor előfordulhat, hogy adott komponens
tömegét, térfogatát, móljainak számát az oldószer (nem az oldat) tömegére, térfogatára adják meg.
Az alkalmazott koncentrációfajta kiválasztását az ésszerűség határozza meg. (A titrimetria korai
gyakorlatában nem használtak mólos oldatokat, a mérőoldat koncentrációját az 1 ml mérőoldattal
mért komponens mennyiségeként adták meg. Például, a 0.01 mol/l ezüst iont tartalmazó
mérőoldatra, amit klorid ion meghatározásra használtak az volt írva 0,35 mg/l klorid. Ezen
oldatjelölés esetében, egy sav vagy lúg esetében több értéket kell az oldaton feltüntetni attól
függően milyen anyag mérésére használják. A felhasználástól független, moláris alapú koncentráció
használatot Mohr vezette be. Az analízis leírását követő elvégzése, a mérési eredmény korrekt
megadása szükségessé teszi azt, hogy tisztában legyünk az egyes koncentráció fajták jelentésével,
számításuk módjaival. Az egyes koncentrációfajták átszámításához szükségünk van a sűrűségre.
Mivel a térfogat függ a hőmérséklettől, ezért a sűrűség is hőmérsékletfüggő mennyiség, nem
közömbös tehát, hogy milyen hőmérsékletre vonatkozó sűrűség adattal számolunk.
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1.2. Az analitikai módszerek csoportosítása
Mintáinkban az egyes komponensek nagyon eltérő koncentráció értékekkel fordulhatnak elő. Van
egy olyan mintatípus, amely csak elméletileg létezik ez az egy komponensből álló rendszer, az
ideálisan tiszta anyag. Bár bizonyos anyagtudományi területeken törekszenek ennek az értéknek a
megközelítésére, például a legnagyobb tisztaságban talán a szilíciumot állítják elő. A napelemekhez
hét-kilences azaz 99,99999 m/m %-os, a félvezető gyártáshoz tizenegy kilences azaz 99,999999999
m/m % tisztaságú szilíciumot használnak. (Egy szennyező ppm nagyságrendben 10-4 m/m %, ppb
nagyságrendben 10-7 m/m% és ppt nagyságrendben 10-10 m/m %). A példából látható, hogy a 100
m/m % mind tökéletesebb megközelítése nehéz feladat, az abszolút zérus fok megközelítéséhez
hasonlítható erőfeszítés.
Ez a példa arra is rávilágít, hogy az a koncentráció intervallum, amiben az analitika feladatát el látni
szándékozik, egy a nullához rajzolt üres körrel indul és a 100 m/m %-hoz rajzolt üres körrel zárul
(lásd. 1. 1 ábra). Vagyis mondhatjuk, hogy az analitikai kémiában sem a 0 m/m % sem a 100 m/m
% nincs értelmezve, mivel ezek a számok az ideálisan tiszta anyag jellemzői. Van egy másik
praktikusabb ok is, amelyik miatt a fentieket kell állítani. Ez pedig az analitikai módszerek
kimutatási határa. Ez az a koncentráció, ameddig az analitikai módszerrel az adott komponensre
mért jel szignifikánsan (99,5 % biztonsággal) megkülönböztető a vakminta jelétől. Az alkalmazásra
kiszemelt módszerek sok minden más mellett ebben a kimutatási határban lényegesen eltérhetnek
egymástól. Ezen az alapon olyan sorozata létezik az analitikai technikáknak, mint a képalkotásnak a
két szemünktől a nagyítón, az optikai majd az elektron mikroszkópon át az atomerő mikroszkópig.
Ha egy egyenesen ábrázoljuk azt a koncentráció tartományt, amit az analitikai kémia jelen fejletségi
szintjén lefedni képes, tehetünk egy felosztást aszerint, hogy a komponens meghatározni kívánt
koncentrációja milyen tartományban van. Így a módszereket feloszthatjuk fő, mellék és
nyomkomponens meghatározását lehetővé tevő módszerekre. (A fémek körében létezik olyan
felosztás, ahol a főkomponenst 5-100 %, a mellékkomponenst (ötvöző) 0.1-10 % között és a
nyomkomponenst 0,1-1 10-4 % között definiálják (Vorsatz B. Műszaki kémiai anyagvizsgálati
módszerek 14.o.). A minőségi elemzés bár nem ad meg koncentráció értéket, nem választható el a
mennyiségi elemzéstől. Megvalósulásának feltétele ugyanis az, hogy a mért jel különbözzön a
kimutatási határt jelentő jeltől. Ilyen módon arra kérdésre adott válaszunk, hogy van-e az adott
komponensből a mintában, attól függ majd, milyen kimutatási képességű módszerrel keressük a
feltett kérdésre a választ. Egy egyszerű hasonlattal élve az, hogy látunk-e valamit a távolban attól
függ milyen jó a szemünk vagy van e távcsövünk.

11

1. 1. ábra. Az analitikai módszerekkel lefedhető koncentráció tartomány felosztása

A minőségi analízis során magát a vegyületet, az oldatban lévő kationt, aniont vagy nem disszociált
molekulát kell kimutatnunk. A vegyületek számával kapcsolatban korábban leírtak miatt a minőségi
analízis a szerves anyagoknál szinte reménytelen vállalkozás. Elemanalitikai szinten néhány elem a
C, N, O, S, P, halogének, molekuláris szinten a vegyület típusának (telített, telítetlen)
meghatározását jelenti. A szervetlen anyagoknál kationok, anionok meghatározására, a szerveseknél
a célirányosan keresett molekula kimutatására vállalkozhatunk. Van néhány műszeres technika,
például a gázkromatográfia (a csúcsok száma megmutatja a minimálisan lehetséges komponensek
számát is), az infravörös spektroszkópia (az előforduló kötések típusát is azonosíthatjuk),
magmágneses rezonancia, tömegspektrometria, amelyeket nagyon gyakran minőségi elemzési céllal
alkalmaznak a szerves vegyületek analízisében. E néhány példából is láthatjuk, hogy minőségi
analízisre bármelyik módszer felhasználható. A klasszikus minőségi analízis kémiai reakciókon
alapul, amelynek a szervetlen kationok és anionok azonosítására osztályreakciókat alkalmaznak. A
vizsgálat kationokra alkalmazható rendszerét Fresenius, az anionokét Bunsen dolgozta ki az 1800
évek második felében, amit később többen tökéletesítettek, ill. más osztályreakciókat alkalmazva
újabb lehetőségeket alakítottak ki (Sachiev-Orlov (1936), Carnog (1942), Charlot (1954).
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Kationok osztályreakciójaként a sósavval, a kénsavval, az oxálsavval, szulfid-, hidroxid-, karbonátfoszfát-ionokkal adott reakciókat alkalmazhatjuk. Anionok esetében a sósavval vagy salétromsavval
kiváltott gázfejlődés (karbonát, hipoklorit, szulfit, szulfid, stb. vagy csapadékképződés (szilikát),
valamint a bárium, ill. ezüst ionokkal adott eltérő színű csapadékképződési reakciókat
alkalmazhatjuk. Több száz olyan szerves reagenst találtak, amely a szervetlen kationok, anionok
kimutatására alkalmazható. Példaként szolgáljon a nitrit, redukció után nitrát ionok kimutatására is
alkalmas a (difenilamint és szulfanilsavat tartalmazó) Griess-Ilosvay reagens. A kémiai reakciókon
alapuló minőségi analízissel a felhasznált irodalomban megadottak között több részletesen
foglalkozik.
A minőségi analízishez használt reakcióktól elvárjuk, hogy jellemzőek legyenek a meghatározandó
ionra. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között csak az adott ionnal lépnek reakcióba.
Ilyen reagens kevés van (például a dimetil glioxim, mint a Ni jellemző reagense). A másik elvárás,
hogy érzékeny kimutatást (helyesebb a kis kimutatási határral rendelkezőt használni) tegyen
lehetővé. Ez a csapadékképző, ill. a színképző reakcióknál a csapadék oldhatóságával, ill. a reakció
színével van összefüggésben. Viszonylag sok ilyen reakció létezik, alkalmazásukat azonban
korlátozza az, hogy az érzékenység nem társul a jellemzőséget biztosító szelektivitással. Jellemző és
érzékeny reakcióra példaként a vas és a rodanid-ion közti reakciót említhetjük.
A szakirodalom minden esetben megadja, milyen mértékű a szelektivitás, milyen más ion is reagál a
kérdéses reagenssel. A zavaró hatásokat kísérletileg, tapasztalat útján kell meghatározni, elméletileg
nem lehet kiszámítani.
Meg kell említeni, hogy minőségi analízisre számos esetben alkalmazunk nem kémiai reakción
alapuló eljárásokat. Egy adott szerves vegyület előállításakor az olvadáspont mérés általánosan
használt módszer a vegyület beazonosításánál. Az élelmiszeriparban, a borászatban az ételek italok
esetén a szín, a szag, az íz érzékszervi vizsgálata a minőségi analízis legfontosabb, elsőként
elvégzett módszereit jelentik. Ilyennek tekinthető

a lángfestés, amelynek részleteivel a

spektrálanalitikát tárgyaló fejezetekben ismerkedhetünk meg. Vannak ma már részben feledésbe
ment lehetőségek, ilyen lehet a szikrapróba, amelynél a fém köszörülésekor keletkező szikra
jellegéből az acél szén tartalmára is lehetett következtetni, vagy a kohászati, ill. üvegipari
technológiák analógiájára kidolgozott olyan pirokémiai vizsgálatok, mint a forrasztócső próba, a
bórax vagy foszforsógyöngy próbák. (Ezen módszerek kiváló teljesítőképességét jellemzi, hogy az
1800-as években negyed ív szűrőpapír hamujából a rezet a forrasztócső próbával ki tudták mutatni).
Mint már utaltunk rá, a minőségi analízis is hordoz mennyiségi információt. Adott komponens
kimutatott jelenléte ugyanis azt jelenti, hogy a vizsgált komponens az alkalmazott módszer
kimutatási határánál nagyobb koncentrációban található a mintában.
A mennyiségi elemzés során ezt az értéket valamilyen pontossággal és precizitással a
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c= cátlag ± k szórás formájában egy intervallumként megadjuk. Az egyenletben a cátlag jelenti a
legvalószínűbb értéket, a k szórás szorzat pedig azt a koncentráció intervallumot, amibe a mérés
értékei egy adott valószínűséggel beletartoznak (konfidencia intervallum). A mérés pontosságával,
precizitásával kapcsolatos kérdéseket részletesebben a 2. fejezet tárgyalja.
Koncentrációt mérni közvetlenül nem tudunk. Az analitikában használatos mérhető mennyiségek: a
tömeg, a térfogat, nyomás, hőmérséklet, hőmennyiség, elektromos, mágneses mennyiségek,
fényintenzitás. Ahhoz, hogy a minta adott komponensére mért fenti mennyiségeket koncentrációvá
alakítsuk, ismernünk kell azt a függvénykapcsolatot, amelyik ezt lehetővé teszi. Ez lehet egy szám
(például egy titrimetriás mérésnél megadva azt, hogy 1 ml ezüst mérőoldat mennyi klorid iont mér),
amely alapján mérőoldat fogyás ismeretében a mért ion koncentrációja számítható. Lehet egy
bonyolultabb függvény például a Nernst egyenlet, amely megadja, hogy például a hidrogén
elektródon mért potenciál mennyi hidrogén ion koncentrációnak felel meg, de lehet egy grafikusan
vagy polinomiálisan megadott függvénykapcsolat is, amit kísérletileg határozunk meg, lásd 1.2
ábra.

1.2. ábra. A mért mennyiség és a koncentráció közti kapcsolatteremtés lehetőségei.
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Az analitikai módszereket abszolút módszernek nevezzük, ha mért mennyiség és a koncentráció
közti, csak anyagi tulajdonságokat számbavevő függvénykapcsolat ismert. Szigorúan ez a két
klasszikus analitikai módszer a gravimetria és a titrimetria esetében áll fenn. Ezeknél a kémiai
reakció sztöchiometriai egyenlete szolgáltatja a szükséges függvénykapcsolatot. Ha a koncentráció
számítását lehetővé tevő függvénykapcsolatot a mérésnél egy erre alkalmas mintasorozattal meg
kell meghatároznunk, nem abszolút módszerrel van dolgunk. Az analitikai függvény
meghatározását tárgyaló fejezetben látni fogjuk, hogy ennek a kapcsolatnak a helyességén múlik az
elemzés pontossága és, hogy több komponensű rendszerben az analitikai függvény meghatározása
gyakran nem egyszerű feladat. A mennyiségi analitikai módszerek egy másik csoportosítása
aszerint történhet, hogy a minta egy-egy alkotóját mérjük-e, vagy valamilyen alkotók nagyobb
csoportját. Előbbi esetben specifikáló, az utóbbi esetben összegző típusú analitikai módszerről
beszélünk. Összegző típusú eredményt szolgáltat egy vezetőképesség mérés is, vizes oldatban. A
mért vezetőképesség értékét ugyanis az össz-iontartalom határozza meg. Vezetőképesség méréssel,
ha akarnánk sem tudnánk specifikálni az egyes ionokat. Ezzel szemben potenciometriás méréskor
az alkalmazott elektród típusa meghatározza milyen ion mennyiségét mérjük. A mérés az adott
komponensre-specifikus mérés lesz. Az összegző típusú módszereknek azon túl, hogy megadják az
adott típusú vegyületcsoport mennyiségét a mintában, bizonyos esetekben fontos információt
hordoznak a specifikáló elemzések teljességére vonatkozóan. Ha az ásványvizes palackon
feltüntetett vízelemzési adatokat megnézzük és az egyes ionokat megadó specifikáló elemzés
koncentráció értékeit összeadjuk és az összeget összevetjük az összes oldott sót jellemző bepárlási
maradék adatával, megállapíthatjuk, hogy a specifikáló elemzés mennyire teljes. Eldönthetjük
ismert-e a minta teljes összetétele vagy további nagyobb mennyiségben jelenlévő alkotót kell
keresnünk, lásd. 1.3. táblázat. A táblázatban látható, hogy a Szentkirályi és a Fonyódi vizek
összetétele a leginkább ismert.
Az analitikai módszereket csoportosíthatjuk az alapján is, hogy egyidejűleg egy vagy több alkotó
meghatározása történik. Ilyen alapon beszélhetünk egyelemes (monoelemes) vagy többelemes
(multielemes) analitikai módszerekről. A lángatomabszorpciós spektrometria széles körben elterjedt
készülékei monoelemes mérést tesznek lehetővé, azonban a sugárforrás és a detektálásban
véghezvitt újabb fejlesztések a módszert multielemessé tették. Tipikusan multielemesek a szikra, ív
vagy induktív csatolású plazma gerjesztést megvalósító atomemissziós spetrometriás módszerek.
Az analitikai módszerek csoportosítása a vizsgálathoz szükséges anyag mennyiség alapján is
lehetséges. Ez alapján megkülönböztetünk makro, félmikro, mikro és ultramikro módszereket lásd.
1.4 táblázat.
Az analitikai módszerek fejlődése ezen csoportosítást tekintve a leginkább szembetűnő. Ma számos
nagyon jó kimutatási képességgel rendelkező módszer áll rendelkezésre, és ad lehetőséget arra,
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hogy meghatározzuk a fontosnak ítélt alkotók koncentrációját korszerű anyagainkban, a
környezetünkben, vagy biológiai rendszerekben. A kis mintamennyiséget, ill. kevés anyagot igénylő
módszerek számos, az elemzésnél szerepet játszó körülmény körültekintő kezelését igénylik az
analitikustól. Ezek a homogenitás, az elemzés segédanyagainak, segédeszközeinek, felhasznált
vegyszereknek a tisztasága. Minél kisebb mintarészlet kerül vizsgálatra, annál nagyobb az esély
arra, hogy nem az egész rendszere, hanem helyi állapotra jellemző információhoz jutunk. Erre
mindig gondolnunk kell az ultramikro módszerek alkalmazásakor, ha nem a heterogenitás vagy a
felület vizsgálata a célunk.

1.3. táblázat. Különböző ásványvizek összegző és specifikáló összetétel jellemzői

Borsodi víz
Lillafüredi
ásványvíz
Parádi víz
Szentkirályi
ásványvíz
Magitszigeti
ásványvíz
Fonyódi
ásványvíz
Karlowy Vary
ásványvíz

Összes
oldott
ásványi
anyag,
mg dm-3
3380

Ca2+

Mg 2+

Na+

K+

HCO-

Cl-

SO42-

mg
dm-3
355

mg
dm-3
135

mg
dm-3
395

mg
dm-3
79,8

mg
dm-3
988

mg
dm-3

mg
dm-3

550
1680

75
159

17,8
40

19,4
233

520

63

26

1042

134

761
1500

Specifikált
Specifikáció
összetevő
mértéke
mg dm-3
1952,8

%
57,8

348
1025

460,2
1457

83,7
86,7
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400

510

98,1

40

72

540

993

95.3

30,9

15,1

149

741,1

97,4

35,3

179

5,1

1285,1

85,7

3,1

81

126

543
1048

3,7
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1.4. táblázat. Az analitikai módszerek csoportosítása az elemzéshez szükséges anyagmennyiség
alapján
A módszer típusa
Makro
Félmikro
Mikro
Ultramikro

Analízishez felhasznált anyag, g
0,1-1
0.01-0,1
0,001-0,01
< 0,001 (jellemzően 10-5-10-6)

Az analitikai módszerek fejlődése területén végbemenő másik jelentős változás a módszerek
automatizáltsága, számítógéppel történő kiszolgálása, valamint a minta előkészítési technikák terén
valósult meg. Ezekkel a vizsgálat a műszer nyújtotta technikai lehetőség optimumán, az elemzéshez
szükséges anyagokat és időt tekintve minimális anyag és időfelhasználással (költséggel) teljesíthető.
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Felhasznált irodalom:

Erdey L.: Bevezetés a kémiai analízisbe, I. rész. Tankönyvkiadó, Budapest (1965)
Erdey L. Mázor L.: Analitikai Kézikönyv, 4 fejezet: A minőségi analízis módszerei (Mázor László)
Műszaki Kiadó (1974).
Pataki L. Zapp E.: Analitikai kémia, (Minőségi kémiai analízis (Pataki L.), Tankönyvkiadó, (1974).
Vorsatz B.: Műszaki kémiai anyagvizsgálati módszerek, 1.2. fejezet: A kémiai összetétel
meghatározásra használatos elvek csoportosítása. Tankönyvkiadó, Budapest, (1986).
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I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

2. A MÉRT JEL ÉS A KONCENTRÁCIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT
SAJÁTOSSÁGAI
Lengyel Attila

A kémiai analízis feladata az, hogy valamely nagyobb mennyiségű anyagból vett minta
előkészítésével kapott analitikai minta fizikai vagy kémiai tulajdonságainak mérésével olyan
válaszjelet kapjon, amely arányos a mintázott anyagban található, elemzendő komponens fajlagos
kémiai anyagmennyiségével (koncentrációjával).
Az un. abszolút módszerek esetén a mért mennyiség és a kémiai anyagmennyiség között közvetlen
kapcsolat van. Ebben az esetben ugyanis a kapcsolatot a sztöchiometriai összefüggés adja, például a
titrálás során fogyott mérőoldat térfogatából a koncentráció közvetlenül számítható:
c(%) =

100.k .t.v
b

(2.1)

ahol:
c(%): a meghatározandó komponens %-os kocentrációja a mintában
v:

a mérőoldat fogyása, ml

t:

a mérőoldat titere , mg-egyenérték/ml mérőoldat

k:

sztöchiometriai mérőszám, (a mérendő komponens mg-egyenérték súlya)

b:

a bemért minta tömege, mg.

A relatív módszerek esetén sztöchiometriai összefüggés nincs, a koncentráció és a jel közötti
arányosságot un. referencia anyagok (standardok, lásd lentebb) segítségével kell meghatározni.
Például fotometriai módszerek esetén a komponens analitikai mintabeli koncentrációja és a
fényelnyelés mértéke arányos, a Lambert-Beer-törvény szerint:
E = lg
Ahol, E:

I0
= ε (λ ).c.d
I

(2.2)

az extinkció (a beeső fény és kilépő fény mennyisége arányának logaritmusa)

I0:

az analitikai mintába belépő fény mennyisége (intenzitása),

I:

az analitikai mintában el nem nyelődött (abszorbeált) fény mennyisége (intenzitása),

ε(λ):

a hullámhossztól (λ) függő extinkciós koefficiens (egységnyi rétegvastagságú és a
meghatározandó komponensre egységnyi koncentrációjú analitikai minta-oldat
extinkciója),

c:

a meghatározandó komponens koncentrációja az analitikai mintában,

d:

az analitikai minta-oldat rétegvastagsága.
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Azonban, a moláris extinkciót /ε(λ)/ nem ismerjük, azt előzetesen, ismert koncentrációjú oldatokkal
meg kell határozni, a módszert előzetesen kalibrálni kell. A (2.2) egyenletből látszik, hogy mivel a
rétegvastagság állandó és azonos mátrixú kalibráló oldatok esetén a moláris extinkció is állandó
(azonos hullámhosszon mérünk minden esetben, az un. hullámhossz maximumon), ezért az E=f(c)
kalibrációs függvény lineáris. Természetesen ennek inverze, az un. analitikai mérőgörbe is lineáris.
Azonban a linearitás korlátos, nagy koncentrációk esetén a függvény eltér a lineáristól (okait lásd a
megfelelő fejezetekben). A mérőgörbe azon szakaszát, amely lineáris(nak tekinthető), a mérőgörbe
dinamikus tartományának nevezzük. Erre a tartományra jellemző, hogy a mérési módszer
érzékenysége állandó (az egységnyi koncentrációra eső jelnagyság: a lineáris függvény
meredeksége).
Amennyiben meghatároztuk az analitikai minta-oldatunkban az analit koncentrációját (c), a
mintában mérhető koncentrációja számítható:
c m (%) =

100.c.V .h
b

(2.3)

ahol:
b: a bemérés,
V: a b beméréssel készített oldat térfogata, amelyben az analit koncentrációja c.h
h: a hígítás mértéke.
Megjegyezzük, hogy minden relatív módszerrel szemben elvárás a visszavezethetőség. A
visszavezethetőség egy folyamat, amely során a mérőeszköz által jelzett érték összehasonlítható
valamely nemzetközi etalon értékével. A visszavezethetőség garantálja a különböző mérőhelyek,
személyek által mért adatok valódiságát, összehasonlíthatóságát azáltal, hogy a mérési adatokat a
nemzetközi (SI)-mértékegység-rendszerre visszavezetve adjuk meg, másrészt azzal, hogy a minták
eredete és a vizsgálat folyamata nyomon követhető.

2.1. Az analitikai módszer teljesítmény jellemzői
Az analitikai módszer megbízhatóságát az un. teljesítmény jellemzőkkel minősítjük. Általában ezek
az alábbiak:
1. Szelektivitás vagy specifikusság (Selectivity and/or Specificity)
2. Linearitás (Linearity)
3. Méréstartomány (Range)
4. Torzítatlanság vagy pontosság (Accuracy)
5. Precizitás (Precision)
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6. Érzékenység (Sensitivity)
7. Ismételhetőség és/vagy reprodukálhatóság (Repeatibilityl and/or Reproducibility)
8. Stabilitás (Stability)
9. Kimutatási határ (Limit of detection, LOD)
10. Meghatározási határ (Limit of quantitation, LOQ)
11. Zavartűrő képesség (Ruggedness)
12. Robusztusság (Robustness)

2.1.1. Szelektivitás vagy specifikusság (Selectivity and/or Specificity)
A szelektivitás az analitikai módszer azon jellemzője, amely jelzi, hogy a mintában lévő más
komponensek befolyásolják-e a mért eredményt vagy sem. Azt az analitikai módszert, amely az
adott kompenest más alkotók zavarásától mentesen vagyis szelektíven képes meghatározni, az adott
komponensre specifikusnak nevezzük. A szelektivitás vagy specifikusság javítható kémiai úton,
például azzal, hogy hidroxid helyett szulfidot formában választjuk le a csapadékot vagy speciális
elemérzékeny detektor alkalmazásával.
Tételezzük fel, hogy egy különleges összetételű acélban található réz mennyiségét kell
meghatározni, melynek várható értéke 0,45 %. Részletekre nem kitérve, a mintát savval oldjuk és
ICP-vel elemezzük. Az elemzési mintában a réz várható koncentrációja 4,5 mg/l. A specifikusság
megállapításhoz az alábbi oldatokat elemezzük meg, 3-3 párhuzamossal:
1.) a várható koncentrációhoz közeli koncentrációjú (5 mg/l) kalibráló oldat /Fe/Cu arány = 0/,
2.) rezet nem tartalmazó 1 g/l-es Fe-tartalmú oldat (az oldáshoz használt savas oldatban nagy
tisztaságú fém vas oldásával) /Fe/Cu = ∞/,
3.) a vizsgálandó minta-oldat /Fe/Cu ~ 200/,
4.) vizsgálandó minta-oldat + 20 g/l-es Fe-tartalmú oldat 9:1 arányban elegyítve (célszerű
standard vas-oldatból készíteni, hogy rezet ne tartalmazzon) /Fe/Cu ~ 600/.
Az analízis eredményét a 2.1. táblázat tartalmazza.
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2.1. táblázat
Mérési eredmények a specifikusság megállapításához
elemzési-oldat
száma megnevezése
1
a
várható
koncentrációhoz
közeli koncentrációjú (5 mg
Cu/l) kalibráló oldat
Fe: 0 mg/l
2
rezet nem tartalmazó 1 g/l-es
Fe-tartalmú oldat (az oldáshoz
használt savas oldatban nagy
tisztaságú fém vas oldásával)
Fe: 1 g/l
3
a vizsgálandó minta-oldat
(várható érték: 4,5 mg Cu/l)
Fe: ~1 g/l
4
vizsgálandó minta-oldat + 20g/les Fe-tartalmú oldat 9:1
arányban elegyítve
(várható érték: 4,05 mg Cu/l)
Fe: ~3 g/l

mért koncentráció, mg/l
1. mérés 2. mérés 3. mérés
4,998
4,997
5,01

átlag
5,00

szórás
0,007

0,009

-0,008

0,007

0,00

0,009

4,499

4,51

4,506

4,51

0,006

4,065

4,012

4,026

4,05

0,006

A 2.1. táblázatban feltüntettük a párhuzamos mérések átlagát és a korrigált tapasztalati szórást.
Utóbbiakat a Bartlett-próbával (lásd 15.1.4 fejezet) hasonlítjuk össze. Amennyiben a szórások
összevethetők (statisztikailag azonosnak tekinthetők), akkor a Cu és a Fe koncentráció aránya nem
befolyásolja a mérések bizonytalanságát (szórását). A számításokat elvégezve (k=4; n=3; N=12), X2
értéke 0,51, χ 2 kritikus értéke 0,05 valószínűségre (15.3. táblázat): 7,815. Tehát, 95 %
valószínűséggel állítható, hogy az oldatok mérésének a hibái megegyeznek. A várható értékek
(átlagok) megfelelőségét u próbával ellenőrizhetjük (lásd 15.1.2 fejezetet). Korábbi gyakorlatunkból
ismerjük a módszer szórását: σ = 5*10-3, ill. vakmintára 7*10-3 mg/l, n=3, a várható értékek rendre:
5; 0; 4,5; 4,05 mg/l. Az u-statisztika értékei rendre: 0,23; 0,247; 0,577; 1,84. (A 2.1. táblázatban az
átlag értékeknél a 3. tizedest nem kellett volna megadnunk, mert a szórás értékéből adódik, hogy a
3. tizedesek már bizonytalanok. Az u próbastatisztika csak a 2 tizedessel az 1-3 mintánál zérust
eredményezett volna, ezért a 3. tizedeseket is megadtuk). Ha az u-értéke 1,96 és -1,96 közé esik
(lásd 15.1. táblázat), akkor a null-hipotézist 0,05 szinten vethetjük el, vagyis, hogy az átlagok nem
azonosak az elvárt értékekkel, másrészről 95 %-os valószínűséggel állíthatjuk, hogy azonosak. A
teszt alapján tehát kijelenthetjük, hogy a Cu meghatározását a Fe-tartalom nagymértékű változása (a
Fe/Cu-arány változása) nem befolyásolja, vagyis az alkalmazott analitikai eljárás acélok
réztartalmának meghatározására specifikus.
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2.1.2. Linearitás
Az analitikai mérőgörbe lineáris, amennyiben a c=f(J) függvény egyenesnek tekinthető (J: a mért
jel). Általában a kalibráció során ennek a függvénynek az inverzét határozzuk meg ismert
koncentrációjú minták, un. Referencia Anyagok vagy Bizonylatolt Referencia Anyagok
segítségével. (A kalibráció kemometriai értelmezését lásd a 15. fejezetben). A kalibráció c-J adat
párjaiból általában a legkisebb négyzetek módszerével számítjuk ki a Jˆ = f (c) regressziós
egyenest, amelyet a kalibrációs egyenesként szokás nevezni. Hasznos, ha az analitikai mérőgörbe, a
kalibrációs görbe a méréstartományban lineáris, mert ekkor az érzékenység minden mérésünk
esetén azonos, azonban nem feltétlenül követelmény a linearitás. Következésképpen, használhatunk
Jˆ = (c, c 2 ) vagy

Jˆ = f (c n ) típusú, un. hatványfüggvényeket is, azonban 2-nél nagyobb fokszám

használata nem ajánlott.

2.1.3. Méréstartomány
Az módszer méréstartománya az a koncentráció-intervalluma az analitnak, amely esetén az adott
komponens kielégítő (előírásokban rögzített) pontossággal és precizitással elemezhető.

2.1.4. Torzítatlanság vagy pontosság
A torzítatlanság (vagy pontosság) az analízis során fellépő rendszeres vagy más szóval módszeres
hiba kimutatására szolgál, amely a 2.1. ábra szerint a várható érték és a mért érték különbsége.

2.1. ábra. Pontosság és precizitás
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A módszeres hiba független a mérések számától, sorrendjétől, következésképpen azonos mérési
körülmények között a mérések számának növelésével nem csökkenthető, állandó marad vagy
becsülhetően változik. Rendszeres hibát okozhat például a vakérték figyelmen kívül hagyása vagy
hibás műszer kalibráció, vagy pontatlan térfogatmérő eszköz, például automata pipetta használata.
Mivel a mintában az adott komponens koncentrációjának valódi (várható) értékét nem ismerjük, ezt
ismert kémiai összetételű referenciaanyag mérésével állapíthatjuk meg. A mért érték (mérési átlag,

c ) és a referenciaanyag bizonylatolt adatának különbsége a pontosság mérőszáma (A):
A = c − c ref

(2.4)

A pontosság mérőszámát az eredmény megadásánál természetesen figyelembe kell venni. A
torzítatlanság jellemzésére gyakran használják az úgynevezett visszanyerési tényezőt (R):
R=

c
c ref

100 , %

(2.5)

amelynek értéke 100, ha torzítatlan a mérésünk, és annál inkább tér el 100-tól, minél pontatlanabb.
A pontosságot egy elfogadott módszer (standard) vagy több független eljárás eredményeivel való
összehasonlítás és/vagy laboratóriumok közötti körvizsgálat segítségével is meghatározhatjuk.

2.1.5. Precizitás
Egy analitikai módszer precizitása (más szóval szorossága) a kölcsönösen független megismételt
vizsgálatok eredményei közötti egyezés mértéke, általában a tapasztalati korrigált szórással
kifejezve. Értéke általában függ a meghatározandó komponens koncentrációjától, ezért ezt a
koncentrációfüggést meg kell határozni és dokumentálni kell. Az ismételhetőség a precizitás azon
fajtája, amely ismételhető körülmények között elvégzett kísérletekre vonatkozik, vagyis: azonos
módszer, azonos anyag, azonos műszer, azonos kezelő, azonos laboratórium. A reprodukálhatóság
viszont a precizitás azon fajtája, amely reprodukálható körülmények között elvégzett kísérletekre
vonatkozik, vagyis: azonos a módszer, különböző a műszer, különböző a kezelő, különböző a
laboratórium.

2.1.6. Érzékenység
Az érzékenység az egységnyi koncentrációváltozásra eső válaszjel nagysága. Ha a kalibrációs görbe
egyenes, akkor a mérés érzékenysége a kalibrációs görbe meredeksége. Általában, a mért analitikai
jelnek (J) a koncentráció (c) vagy az anyagmennyiség szerinti deriváltja.
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Relatív érzékenység: un. belső vonatkoztatási anyag (standard) használatakor a belső standard jelére
vonatkoztatott relatív jellel (az analitra kapott jel és a belső standard jelének hányadosa) konstruált
kalibrációs görbe meredeksége.

2.1.7. Kimutatási határ
Egy alkotó kimutatási határa (ck) az a koncentráció, vagy anyagmennyiség, amelyhez tartozó
válaszjel értéke megegyezik a vakminta közepes válaszjelének (Jv) és a vakminta válaszjeléhez
tartozó korrigált tapasztalati szórás (s vagy SD) háromszorosának összegével:
Jk= Jv+ 3SDv

(2.6)

A kalibrációs görbe meredekségének (â) ismeretében a kimutatási határ az alábbi egyszerű
összefüggés alapján számítható (a tengelymetszék általában elhanyagolható):
ck=Jv/ â

(2.7)

A kimutatási határt tehát nem határozhatjuk meg a vakminta szórásának, műszeres analitikai
módszerek esetén a háttér-jel ismerete nélkül.

2.1.8. A meghatározás határa
A mennyiségi mérés alsó határa (cm) az a legkisebb koncentráció, vagy anyagmennyiség, amely
még elfogadható pontossággal és precizitással határozható meg. A (2.7) analógiájára számítható,
azonban (2.6)-ban 10*SDv-vel számolunk. Azért számolunk nagyobb jelnagysággal, mert a
kalibrációs görbe elején és végén nagyobb a meghatározás hibája („szélesebb” a konfidencia sáv
/lásd 15.1. ábra, ill. 15.2. ábra/).

2.1.9. Stabilitás
A stabilitás valójában a minta jellemzésére szolgál. Nevezetesen, azt az időtartamot, amelyen belül
a minta nem szenved olyan változást, amely miatt mind a pontosság, mind a precizitás válna
elfogadhatatlanul naggyá. A stabilitást is szisztematikus vizsgálatokkal kell meghatározni úgy, hogy
a vizsgálatra előkészített nagyobb mennyiségű mintát meghatározott időközönként az eljárásban
rögzített módon elemezzük és a mérési eredményeket statisztikailag értékeljük. Meghatározzuk az
eredmények szórását/relatív szórását és az átlagtól (ha ismerjük a várható vagy valódi értéktől) való
eltérésüket (reziduális) ábrázoljuk az idő függvényében. A pontok időbeni változása nem követhet
egyirányú tendenciákat (növekedés vagy csökkenés), ez ugyanis a minta összetételének olyan
egyirányú változását jelentené, amely feltétlenül indokolná az elemzési idő korlátozását. Azt az
időpontot határozhatjuk meg a minta lehetséges legvégső elemzési időpontjának, amelyen belül, a
párhuzamos vizsgálatok statisztikai értékelése alapján, a pontosság és a precizitás nem különbözik
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szignifikánsan (lásd 15. fejezet: 2 mintás t-próba, vagy u-próba; ill. F-teszt vagy Bartlett-teszt, vagy
Cochran-próba).

2.1.10. Zavartűrő képesség
Az egyik legfontosabb sajátsága az analitikai módszernek az eszköz- és környezetállóság, más
szóval

a

zavartűrő

képessége.

Gyakorlatilag

a

reprodukálhatósági

precizitás

(szórás)

meghatározásáról van szó, ugyanis különböző laboratóriumokban dolgozó különböző személyek
ugyanazt a módszert kisebb/nagyobb különbségekkel alkalmazhatják (más eszköz, más reagens,
természetesen más operátor, stb.). A módszer zavartűrését úgy vizsgálják /a módszer kidolgozója,
eszköz forgalmazója eleve végrehajtja ezeket a vizsgálatokat/, hogy szándékosan változtatják a
mérés körülményeit és számítják a pontosságot és a szórást. Az ismert statisztikai próbákkal (lásd
15. fejezet) vizsgálják a szignifikáns eltérés meglétét. Azokat a tartományait az egyes
paramétereknek, amelyeknél a precizitás jellemzően (szignifikánsan) eltér,

a módszer

alkalmazhatósági feltételeiként meg kell adni (a precizitással összefüggésben).

2.1.11. Robosztusság
A módszer robosztusságával azt fejezzük ki, hogy mennyire érzéketlen a minta kémia
tulajdonságaira, vagy a készülék beállításaira. úgy vizsgáljuk, hogy szisztematikusan változtatjuk a
mérési módszer paramétereit (például pH, ionerősség, hőmérséklet, mátrix, gáznyomás, gerjesztő
áram, stb.) és vizsgáljuk azok következményeit azzal, hogy meghatározzuk szignifikáns hatásukat
(vagy megállapítjuk hiányát). A megállapításokat jegyző- könyvben dokumentáljuk. A robusztusság
vizsgálatát a módszer fejlesztésének részeként el kell végezni, mert az alkalmazásnak a
robosztusság alapvető feltétele.

2.2. Validálás (Validation)
Az analitikai módszer validálása az a tervezett és dokumentált analitikai tevékenység, amely a
módszer minden egyes részlépésére szisztematikus vizsgálatokkal bizonyítja, hogy a módszer un.
teljesítményjellemzői kielégítik az adott analitikai eljárástól elvárt követelményeket. A validáláshoz
olyan hiteles anyagmintákra (referenciaanyagokra) van szükség, amelyek mátrixa is megegyezik a
minta mátrixával. A referencia anyagok szakmai forgalmazóktól beszerezhetők.
A referenciaanyagot ugyanazoknak a minta-előkészítési eljárásoknak vetjük alá, mint a mintákat. A
bizonylatolt referenciaanyagra kapott elemzési eredmény és a bizonylatolt érték közötti egyezéssel
(lásd például 2.1.1. pont, u-próba) a módszer pontosságának becslésére. Ha a minta-mátrixnak
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megfelelő CRM nem áll rendelkezésre, a mintához hozzáadott kémiai standardot használunk
(standard addíció) vagy belső referenciaanyag használandó (belső standard). Valamennyi kémiai
standard gyártója bizonylatolt minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. Ha a CRM és a minta
mátrixai hasonlóak, akkor a végrehajtott elemzési folyamat az analitikai eljárás validálására is
szolgál és ezzel idő és elemzési költség takarítható meg. Adott alkotók speciális keverékét bizonyos
teljesítményjellemzők vizsgálatára használhatjuk fel, például elválasztási hatásfok meghatározására.

2.2.1. Referenciaanyag (RM, Reference Material)
A referenciaanyag olyan anyag, amelyben egy vagy több komponens fajlagos anyagmennyiségét
(koncentrációját) megfelelő bizonytalansággal meghatározták, ezért alkalmas analitikai készülék
hitelesítésére, vagy analitikai módszer érvényesítésére (validálására).

2.2.2. Bizonylatolt referenciaanyag (CRM, Certjfed Reference Material)
A bizonylatolt referenciaanyag olyan referenciaanyag, amely egy vagy több alkotójának
koncentrációját és ezeknek a koncentrációknak a statisztikai bizonytalanságát dokumentáltan, SI
mértékegységekre visszavezethetően, tanúsítják.

2.2.3. Hitelesítés
Egy mérőműszernek, mint elektromos-elektronikus eszköznek a működését és működésének
pontosságát ellenőrizzük a hitelesítés során. Egy vagy két hitelesítő mintát, anyagot (etalont)
használunk a hitelesítéshez. A mért értéknek egy bizonyos hibahatáron belül szabd csak
különböznie az etalonra megadott értéktől. Fontos tudnunk, hogy a hitelesítés nem helyettesíthető a
kalibrációval, mert utóbbi a módszer koncentráció-válaszjel kapcsolatát adja meg, a hitelesítés
pedig „csak” az eszköz működésének pontosságát. Egy voltmérőt, hőmérőt, stb. hitelesítünk, egy
spektrofotométert nem, mert ezt kalibráljuk.

2.2.4. Zaj/háttér arány
A zaj az elektronikától származó jel, amely adott elemzési körülmények között a mérőrendszer által
generált olyan jelek összessége, amely a mérendő alkotók jeléhez nem tartozik, időben ingadozik,
az adott mérési tartományban ezek a jelek hátteret képeznek, ami a mérendő alkotó távollétében is,
jelenléte esetén vele együtt jelenik meg. Mivel a zaj(jel) a működés során ingadozik, ezáltal a
szórással korrigált tapasztalati szórással jellemezhető. A háttér a mérendő komponenst nem
tartalmazó mintára mért jel. Az alapvonal az a zaj-görbe, amelyen a spektrum vagy kromatogram
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csúcsai rajta ülnek. Következésképpen a csúcsoknak szignifikánsan „ki kell nőni” a háttérből. (a
kimutatási határnál nagyobbnak kell lenni a jelnek, hogy analitra jellemző csúcsnak tekintsük).
Természetesen, a készüléket mindig úgy kell beállítani, olyan munkakörülményeket kell választani,
hogy a jel/zaj arány a lehető legnagyobb legyen. Vagyis, a mért jelben, amely az analitra mérendő
és a háttérjel összege, elhanyagolható nagyságú legyen a háttér. Az el nem hanyagolható nagyságú
háttérjeleket különböző korrekciós eljárásokkal vehetjük figyelembe.

2.2.5. Felbontás
Számos műszeres eljárás olyan jelet
szolgáltat, amely valamely paraméter
(hullámhossz,
tömegszám,

retenciós
stb.)

idő,

függvényében

folytonos görbét ad, amelyben un.
csúcsként

emelkedik

meghatározandó

ki

a

komponenssel

arányos jel. Természetesen ennek
közelében lehet egy másik csúcs is,
amely

rálapolódhat

a

mérendő

2.2. ábra. Kromatográfiás csúcsok felbontása
jelünkre (2.2. ábra). Akkor tudunk jó szelektivitással mérni, ha el tudjuk választani a mérendő jel és
a zavaró jel csúcsát egymástól. A gyakorlatban sokféle módszer terjedt el a felbontás jellemzésére,
ill. a csúcsok szétválasztására, jelen helyen egy módszert mutattunk be, amit elsősorban
kromatográfiában használnak. A 2.2. ábrán látható csúcsok magasságai h1 és h2, a csúcsmaximum t1
és t2 retenciós időnél van, a csúcsok székessége w1 és w2. A két vonal/csúcs akkor tekinthető
különállónak, ha elválasztás jóságának jellemzésére szolgáló R tényező nagyobb mint 1,5, amelyet
az alábbiak szerint számítunk:

R=

t 2 − t1
≥ 1,5
0,5( w2 + w1 )

(2.8)

ill. feltétel az is, hogy
h0 ≤ 0,05

h1 + h2
2
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(2.9)

2.3. Az analitikai mérőgörbe meghatározása
Az

analitikai

fajlagos

eljárásban

kémiai

(koncentrációt)

mindig

anyagmennyiséget
határozzunk

meg,
dinamikus tartomány
(lineáris szakasz:
érzékenység állandó)

vagyis a c=f(J) egyenletre lenne
szükségünk. Természetesen ezt nem
tudjuk

meghatározni,

mert

a

koncentrációt tudjuk valós, független
változóként kezelni, a mért jelet nem.
Természetesen,

a

mért

jel

Jˆ = f (c)

JEL
(J)

valószínűségi változó, ezért a mérési
adatokból

szerkesztett

regressziós

görbe jósága matematikai statisztikai
értékelésére

is

lehetőség

van.

Koncentráció, (c)

Következésképpen, az un. kalibrációs
görbét / Jˆ = f (c) / határozzuk meg
ismert

koncentrációjú

2.3. ábra. Kalibrációs görbe

oldatok

sorozatával (a ˆjellel utalunk arra, hogy a függvény regresszióval becsült/. A kalibrációs görbe lehet
egyenes, ill. valamely más görbe alak (2.3. ábra). Az ábrán az az eset látszik, amely általában
előfordul, vagyis a dinamikus tartománynál nagyobb koncentrációk esetén a lineárishoz képest
kisebb a jel (a fordítottja is igaz: például atomabszorpciós spektrometriában önabszorpció is
bekövetkezhet).
Amint az érzékenységnél utaltunk rá, nem elvárás, de hasznos, ha a kalibrációs függvény lineáris
Ha nem, akkor is célszerű a lineáris szakaszon dolgozni, az un. dinamikus tartományban és az
érzékenységet a lineáris szakasz meredekségével kell megadni J/koncentráció dimenzióban, és
jelezni kell, ha a mérés nem ezen a szakaszon történt (tehát az érzékenység kisebb).

2.3.1. A kalibrációs egyenes felvétele, ha a mátrixnak nincs jelentős hatása a jel nagyságára
Ebben az esetben a rendelkezésünkre álló referencia anyagokból minta sorozatot készítünk és
mindegyikre megmérjük a készülékünkkel a jelet. A minta száma attól függ, hogy új módszert
fejlesztünk, vagy napi rutinból kalibráljuk a készülékünket az ismert módszerre. Az alább
felsoroljuk az elvárt mintaszámokat:

• módszer fejlesztés:

legalább 11 db kalibráló minta,
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• bejáratott módszer időszakos kalibrációja: legalább 5 db kalibráló minta,
• napi kalibráció:

legalább 3 db kalibráló minta,

• nap közbeni ellenőrzés:

1 mintás kalibráció.

A 2.4. ábrán egy olyan kalibrációs görbe látható, a melyen megrajzoltuk az un. konfidencia sávot
(az ábra matematikai statisztikai leírását és magyarázatokat lásd a 15.2. fejezetben). A kalibráció
adatai az alábbiak (a hatások jobb érzékeltetése miatt nem valós analízisből származnak):
Kalibrációs egyenes
Jel, egység = 0,004+0,08*x; 0,95 Conf.Int.

Mért jel
0,01
0,09
0,14
0,27
0,3
0,43
0,46
0,58
0,61
0,75

0,8

0,7

0,6

0,5
Jel, egység

koncentráció, mg/l
0 (vak minta)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Koncentráció (X), mg/l

2.4. ábra. Kalibrációs görbe konfidencia
sávval
A kalibrációs egyenesekkel kapcsolatban elvárjuk, hogy a regressziós koefficiens (R2) legyen
nagyobb, mit 0,98, másrészt a tengelymetszék (itt: 0,004) legyen benne a konfidencia sávban. Az
ábrából jól látszik a 15.2. fejezetben matematikailag is bizonyított tény, hogy a konfidencia sáv a
mérési tartomány közepén a „legkeskenyebb”, más szóval itt a legkisebb a véletlen hiba,
következésképpen a minta-oldatot úgy kell előkészíteni a várható koncentráció iemeretében, hogy
az analit koncentrációja a mérési tartomány közepének közelében legyen.
Másik fontos szempont, hogy az egymást követő 2-3 kalibrációs pont a regressziós függvényhez
képest nem térhet el egy irányban. Más szóval, a hiba csak véletlenszerű lehet, amit azzal is
igyekezünk biztosítani, hogy a kalibrációs oldatokat nem növekvő vagy csökkenő koncentráció
szerinti sorrendben készítjük, hanem véletlenszerű sorrendben. Ezzel elkerüljük, hogy az előző
oldatnál elkövetett hiba a következőnél is megismétlődjék.
A regressziós függvény

Jˆ = aˆc + bˆ

(2.10)

Az együtthatóknak lehet konfidencia intervallumot adni (itt, lásd 2.4. ábra: aˆ = 0,08; bˆ = 0,004 ). A
15.2. fejezet szerint az α konfidencia intervalluma (α a várható érték, â ennek becslése):

aˆ − s aˆ * t 0 ,05;8 〈α 〈 aˆ + s aˆ * t 0, 05;8
vagyis (t0,05;8 =2,752, lásd 15.2. táblázat) 0,078 < α < 0,082
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(2.11)

ill. (β a várható érték, b̂ ennek becslése)

bˆ − sbˆ * t 0, 05;8 〈 β 〈bˆ + sbˆ * t 0, 05;8

(2.12)

-0,019 < β < 0,027.

és

A konfidencia intervallum értéke c=0-nál 0,046 és -0,038 (számítása a 15.2. fejezetben fellelhető).
Fentiek alapján a mért jel-értékekből az analitikai mintában az analit koncentrációja a
c=

Jˆ − bˆ
aˆ

(2.13)

összefüggéssel számítható. Ez az analitikai mérőgörbe matematikai egyenlete.
A konfidencia-sáv érzékletesen mutatja, hogy a minta koncentrációját a mérési tartomány
közepéhez kell beállítani, mert ekkor a legkisebb a hiba. Azonban, vannak olyan analitikai
eljárások, például a Lambert-Beer-törvényen alapuló fényabszorpciós módszerek, amelyek esetén
nem a méréstartomány szélessége meghatározó, hanem a mért jel nagysága, az abszorbancia. Ebben
az esetben az alábbi megfontolással döntjük el, hogy mely tartományban dolgozzunk.
A Lambert_Beer-törvény szerint az abszorbeált fény mennyisége (az extinkció vagy abszorbancia)
arányos az analit koncentrációjával:
E = lg

I0
= ε (λ ).c.l
I

(2.2)

Az E szórása:
σ I
σ E =  0
 I0

2

 σ I 
 + 
  I 


2

(2.14)

Feltételezve, hogy a fényintenzitás mérésének szórása független az intenzitástól, vagyis

σ I = σ I , akkor a relatív hiba (Relatív Standard Deviation, RSD):
0

RSD =

σE
E

=

Visszahelyettesítve E helyére a lg

σI
E

1
1
1 σI
I 
+ 2 =
1+  0 
2
E I0
I0 I
 I 

2

(2.15)

I0
-at, adódik:
I

σE

1 σI
I 
RSD =
=
.
1+  0 
I I
E
 I 
lg 0 0
I

2

(12.16)

A (12.16) függvénynek E=0,43-nál van minimuma, amint az a 2.5. ábrán látszik (paraméter:

σI
I0

).

Az ábrán az is jól látszik, hogy a minimum nem élesen jelentkezik, a görbéken 0,2 és 0,8 extinkció
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között egy plató található, amelye tartományban a hiba gyakorlatilag állandó. Következésképpen ez
a tartomány az, amelyben a
méréseinket végre kell hajtani.
Ha a fényintenzitás mérés hibája
nagy (például

σI
I0

=0,005) az alsó

határ 0,3 irányába tolódik el, a
felső

határ

gyakorlatilag

változatlan maradhat.

2.5. ábra. Relatív hiba az extinkció (abszorbancia)
függvényében

2.3.2. A kalibrációs egyenes felvétele, ha a mátrixnak jelentős a hatása a jel nagyságára
Két megoldást követnek ez esetben:
a standard addíció, ill.
a belső standard módszert.

2.3.2.1. Standard addíció (a kalibrációs görbe egyenes)
A standard addíció módszerénél a minta azonos mennyiségéhez adva a standard oldat növekvő
mennyiségét, készítjük a kalibrációs sorozatot. Ezáltal, a kalibráló oldatok mindegyikébe a minta
ugyanazon mennyiségét (térfogatát) teszik. Következésképpen, a kalibráló oldatok mindegyikében a
mintából származó analit koncentrációja azonos, jelöljük cm-mel, a koncentráció változását a
szokásos módon a különböző mennyiségben adott standard-oldat okozza, miközben a mátrix
mindegyik esetben teljesen azonos lesz. Matematikailag ez azt jelenti, hogy a (2.10) egyenletet
transzformáljuk:

Jˆ = aˆ * (c − c m ) + bˆSA
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(2.14)

STANDARD ADDÍCIÓ

JEL
Jˆ = aˆ * (c − cm ) + bˆSA

Jˆ = aˆ * c + bˆ

Koncentráció

cm

2.6. ábra. Standard addíció kalibrációs görbéje
A 2.6. ábrán látható, hogy az addicionált kalibrálók vonala cm értékkel balra tolódik, és –cm értéknél
metszi az abszcisszát. A tengelymetszék az adalékolatlan, tiszta mintára kapott jel.
Az így végrehajtott addíció feltétele, hogy a kalibrációs görbe egyenes legyen. Nagyon fontos az is,
hogy az addícióval a minta ne híguljon, ezért a mintához képest a

standard nagyon nagy

koncentrációjú oldatát kell használni (legalább 500÷1000-szeres arány), ezáltal a térfogat változása
nem jelentős. Az addíció okozta hiba a legkisebb, ha a leginkább addícionált kalibrálóban a
koncentráció kb. kétszerese az adalékolatlan mintáénak.
A hígítási hibák teljességgel kiküszöbölhetők azáltal, ha az oldatsorozatot, mint kalibráló oldatokat
készítjük, vagyis a minta azonos részletét és a különböző térfogatú standard oldatokat összemérjük,
majd mindegyiket azonos térfogatra, jelre töltjük.
A standard addíciót annak ellenére nem használják szívesen, hogy a mátrix hatását tökéletesen
korrigálja. Azonban, megnöveli vegyszer szükségletet, az oldatok mennyiségét és az elemzési időt.

2.3.2.2. Standard addíció (a kalibrációs görbe nem egyenes)
Ha a kalibrációs görbe nem egyenes, akkor lehetséges megoldás, ha a mintához csak annyi
standardot adunk, hogy a koncentráció legfeljebb 20 %-kal növekedjen. Ebben az esetben a
cm : Jm = (cm +cs) : Jm,ad
ahol:
cm:

a minta-oldatban az analit koncentrációja,
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(2.15)

cs:

az adalékolt mintában a standard hozzáadásával okozott növekmény az analit
koncentrációjában,

Jm:

a mintára mért jel

Jm,ad:

az adalékolt mintára mért jel.

A (2.15)-ból következik:
cm = cs*Jm/(Jm,ad – Jm)

(2.16)

Természetesen ebben az esetben feltételezzük azt, hogy használt intervallumban kvázi egyenes a
mérőgörbe.

2.3.2.3. Belső standard használata
Tulajdonképpen nem kalibrációs módszer, hanem a mátrix és a mintabevitelből származó hibák
csökkentését hívatott jelkorrekciós eljárás. Minden egyes mintához hozzáadják valamely
komponens (ezt nevezzük belső standardnak) azonos mennyiségét és képezik az analitra, valamint a
belső standardra kapott jel nagyságának (csúcsmagasság, csúcs alatti terület, stb.) a hányadosát. Ezt
a hányadost tekintik jelnek, ezzel készítik a kalibrációs görbét is. Fontos feltétel, hogy a belső
standardot a minta – értelemszerűen – nem tartalmazhatja, továbbá a belső standard és az analit
csúcsa közel legyen egymáshoz a spektrumban vagy a kromatogramon.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a belső standard nem tévesztendő össze a spektrometriában vagy a
mintát kémiai átalakítás nélkül elemző módszerek által, a relatív intenzitások meghatározásához
használt vonatkoztató elemmel, ami például a fémek esetén az alapkomponens, mert az ötvözőtartalom változása az alapfém koncentrációját gyakorlatilag nem befolyásolja.

2.3.2.4. Izotóphígításos eljárás
Gyakorlatilag a standard addíció és a belső standard módszer kombinációja, ugyanis az adalékolt
komponens az analit izotópja. Természetesen, a detektor alkalmas kell legyen az izotópok szelektív
meghatározására (tömegszelektív detektor).
A mintában meghatározzuk az analit két izotópjának mennyiségét (arányát). Ezután a mintához az
analit egyik izotópjának ismert mennyiségét adalékoljuk (vagy az analitot, de az adott izotópjában
dúsítva). Ismerve az adalék mennyiségét és abban az izotóparányt, mérve az izotóparányt
adalékolás előtt és után, az analit koncentrációja az alábbiak szerint számítható:

cx = cs

ws M x As − RBs
..
w x M s RB x − Ax

ahol:
cx:

az analit koncentrációja a mintában,

cs:

az analit koncentrációja az adalékban,
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(2.17)

wx:

a minta tömege,

ws:

az adalék tömege,

Mx:

az analit relatív atomtömege a mintában,

Ms:

az analit relatív atomtömege az adalékban,

Ax:

a vonatkoztató izotóp gyakorisága a mintában,

As:

a vonatkoztató izotóp gyakorisága az adalékban,

Bx:

a dúsított izotóp gyakorisága a mintában,

Bs:

a dúsított izotóp gyakorisága az adalékban,

R:

a vonatkoztató és dúsított izotóp mennyiségének aránya az adalékolt mintában.

2.4. A mérési adat megadása, a mérés minőségének becslése, gyakorlati példák
Az analitikai mérés eredményét a párhuzamos mérések átlagával ( c m ,k ) és
az ismételhetőségi szórással (mérési bizonytalanság),
a konfidencia intervallummal (kiterjesztett mérési bizonytalanság)
adjuk meg. Ennek oka az, hogy a valódi értéket sohasem ismerjük, ugyanis:
•

zérus a valószínűsége annak, hogy egyetlen konkrét értéket tudnánk megadni (az
analízis során jelentkező véletlen hibák miatt),

•

100 %-os valószínűséggel csak azt mondhatnánk, hogy az adat -∞ és +∞ közé esik.

Figyeljünk arra, ha a mérési eredményünket a szórással (leggyakrabban 3-szoros szórással, mert
ekkor a normás eloszlás valószínűsége megközelíti az 1-et: 0,997) adjuk meg, akkor cm,k = c m ,k (

scm ,k ) formulát használjuk, vagyis a szórást az átlag után zárójelbe tesszük (± jelet csak a
konfidencia intervallum megadására használjuk).
Fontos azonban, hogy adataink megadásakor csak annyi számjegyet jelenítsük meg, amelyek közül
csak az utolsó, legkisebb helyi értékűt tekintjük bizonytalannak. Mivel a mérés bizonytalanságát az
ismételhetőségi szórás jelzi, ezért csak ennyi tizedessel adható meg az elemzés adata. Például: egy
elemzés során az átlag legyen: 13,3465 mg/l, a szórás 0,05312 mg/l, akkor az eredményt 13,35
(0,05) mg/l formában adhatjuk meg, mert a szórás szerint a 2. tizedes már bizonytalan.
Ha konfidencia intervallummal adjuk meg az eredményt, és 3 párhuzamossal dolgoztunk, akkor
(15.14) szerint 95 %-os biztonsággal állíthatjuk, hogy az eredményünk

c m ,k = c m ,k ± t p , 2 * s cm , k = 13,346 ± 4,303 * 0,053 = 13,35 ± 0,16 mg/l .
Ha a mérési adataink kalibráció eredményeképpen származnak, akkor a konfidencia intervallumot
(15.38)-cal kell számolni. Figyelem, az átlag érték tizedes jegyeinek számát a szórás alapján adjuk
meg !! Azonban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a mérőeszközeink pontosságánál
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pontosabban nem adhatjuk meg az eredményeinket sem. Ha például, a térfogatot csak 0,1 ml
pontosan tudjuk mérni, akkor az eredményünket is csak 2 tizedessel adhatjuk meg /például (2.1)ben/, mert két számjegy összeadása vagy összeszorzás (osztása) a pontosságot nem változtatja meg.
Fontos szabály továbbá, hogy az un. értékes jegy-ek száma nem változhat meg attól, hogy valamely
eredmény kiszámításakor matematikai műveletet hajtunk végre az adaton. Szabályok az értékes
jegyek számának meghatározására:
két nem zérus szám közötti zérusok értékes jegyek: 5,00035 értékes jegyeinek száma 6,
ha csak a tizedesvessző után áll zérustól különböző szám, akkor csak a tizedesvessző utáni
első nem zérus számtól vannak értékes jegyek: 0,000001205 értékes jegyeinek száma 4,
egy számadat végén szereplő zérusok értékes jegyek: 1 000 000 és 10,12300 értékes
jegyeinek száma 7,
két mennyiség közötti szorzás vagy osztásakor az eredmény értékes jegyeinek a száma
megegyezik a kevesebb értékes jegyet tartalmazó mennyiség értékes jegyeinek a számával:
5,3618*1,22=6,54 (megjegyzés: hiába van például egy titrálásnál a mérőszám 4 tizedesre
megadva, ha a bürettát csak 0,01 ml pontosan tudjuk leolvasni),
két fizikai mennyiség összege nem lehet pontosabb, mint a kevésbé pontos:
1135+0,1135=1135.

2.4.1. A bemérés (tömegmérés) bizonytalansága
A mintánkat analitikai mérlegen mérjük be, amelynek szórása: σ=0,0001 g (a gyártó adatát
elfogadjuk). Tételezzük fel, a minta bemérése visszaméréssel történik, vagyis a bemért mennyiség
y=x1-x2. Mindkét mérés szórása azonos, ezért (15.4) szerint σy=1,41*0,0001=0,000141≈0,0001. Ha
a bemérő edény tömege

15,3679 g

a bemérő edény +minta tömege

15,6632 g,

akkor a minta tömege 0,2953 g (az utolsó jegy bizonytalan), és relatív hiba:
RSD= 0,0001/0,2953*100≈0,03 %.
Amennyiben az általánosan elfogadott szabály szerint a bemérés 0,1 %-nál nagyobb
bizonytalansággal nem lehet terhelt, akkor ezzel a mérleggel 100 mg-nál nagyobb minta
bemérésekkel kell dolgozni, tekintve, hogy a legkisebb leolvasható és biztosan megadható
tömegegység: 0,1 mg.

2.4.2. Gravimetria bizonytalansága
A gravimetriás mérés eredményét az alábbi összefüggéssel számítjuk:
p (%) =

k .a
100 ,
b
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(2.17)

ahol:
p

a vizsgált komponens mennyisége a mintában, %

b

bemérés, g

a

a kiszárított csapadék súlya, g

k

sztöchiometriai átszámítás i tényező.

A relatív hiba:

σp

σ  σ 
RSD =
=  a  + b 
p
 a   b 
2

2

(2.18)

Ha (2.17)-ből kifejezzük a-t, és (2.18)-ba behelyettesítjük, akkor

σp

2

 100 k  2  σ b 
 σ a +  
* 100 = 100 * 
RSD,% =
p
 b 
 p b

2

(2.19)

A (2.19)-ből egyértelműen látszik, hogy a bizonytalanság annál kisebb, minél
nagyobb a bemérés,
kisebb a tömegmérés(ek) bizonytalansága,
minél nagyobb a komponens mennyisége a mintában,
minél kisebb a k faktor.
Például, egy minta Mg-tartalmát M-8-oxikinolát vagy Mg2P2O7 csapadékként is leválaszthatjuk.
Kérdés, melyik módszer a pontosabb?
Legyen a
bemérés

b=200 mg

a tömegmérések szórása:

σ= 0,0003 g,

várható Mg-tartalom:

p= 25 %

faktor kinolátra:

kkinolát=MMg/MMg-8-kinolát = 0,778 (M: moláris tömeg)

faktor foszfátra:

kMg2P2O7 = MMg/M MMg/M Mg2P2O7 =0,2185.

Az RSD-t (2.19)-cel számolva:
RSDkinolát =0,16 %
RSDfoszfát =0,2 %.
Vagyis, a nagyobb moláris tömegű csapadék leválasztásával érhetünk el kisebb hibát (mérésbizonytalanságot) azonos bemérés estén.

2.4.3. Titrálás bizonytalansága
A titrálás eredményét a
p (%) =

k .t.v
100
b

ahol:
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(2.20)

v

a mérőoldat fogyása, ml

t

a mérőoldat titere, mg egyenérték/ml mérőoldat,

k

sztöchiometriai faktor (a mérendő komponens mg-egyenértéke),

b

bemérés, mg.

A relatív hiba, %

σp

σ  σ  σ 
RSD,% = 100
=  b  +  v  +  t  * 100
p
 b   v   t 
2

2

2

(2.21)

Legyen:
bemérés

b=250 mg

fogyás

v= 30 ml

a térfogatmérés bizonytalansága:

σv=0,05 ml

a tömegmérés bizonytalansága:

σb=0,3 mg

a faktorozás bizonytalansága:

RSDfaktorozás=0,001

(2.21) szerint egyetlen titrálás bizonytalansága 0,23 %, vagyis legalább 5 párhuzamos mérést kell
végrehajtanunk, hogy 0,1 %-nál kisebb legyen a mérés bizonytalansága /az átlag szórása

σp
5p

=

1 σp
, lásd (15.3)/.
2,23 p
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I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

3. MINTAVÉTEL, A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSE, DÚSÍTÁSA
Lengyel Attila

Az analitikai kémiai gyakorlat egyik legkényesebb, egyben legfontosabb művelete a mintavétel.
Függetlenül attól, hogy homogén vagy heterogén anyag kémiai összetételét kell megállapítani, a
mintavétel fontossága nem vitatható, ugyanis a minta összetételének az egész anyag átlagos
összetételét úgy kell képviselni (reprezentálni), hogy a mintavétel hibája kisebb legyen a
laboratóriumi elemzési folyamat összegzett hibájánál. Ha nem így lenne, akkor semmi jelentősége
nem lenne annak, hogy kis mérésbizonytalanságú analitikai módszereket használjunk.
Már a mintavétel megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy:
milyen analitikai módszert alkalmazunk az elemzéshez,
mi a vizsgálat célja,
mi az analit, azaz a meghatározandó komponens,
mi a mátrix,
honnan származik az anyag, amit mintázunk,
mi a halmazállapota, egy fázisú-e,
mi a kiterjedése az objektumnak, ahonnan a mintát vesszük,
mennyi a tömege az objektumnak, amelyet mintázunk,
az analit(ok) inhomogenitása a mintázandó objektumban, az eloszlás fajtája, a variancia
nagysága,
statikus vagy dinamikus a mintázandó rendszer (ha időben és térben változatlan, akkor
statikus),
A mintavétel célja:
Mikro minták vizsgálata: a rendelkezésre álló minta mennyisége kicsi, gyakorlatilag a teljes
minta analitikai mintának tekinthető. Mintavételi hiba nem értelmezhető.
Feltáró vizsgálat: a nagyobb tömegű és kiterjedésű objektum mintavételi helyeinek
kijelölésére,
Kísérleti mintavételezés: az objektum (anyag) jellemzőinek megismerése, a variancia
vizsgálata, adatszolgáltatás a mintavétel tervezéséhez,
Rutin mintavételezés rutin vizsgálatokhoz.
A mintaelőkészítés több célt szolgál:
• a felületi szennyezés eltávolítása,
• homogén minta előállítása,
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• az elemzéshez szükséges mintafázis kialakítása,
• az alkalmazott módszer elemzési koncentráció tartományába eső elemzési minta
koncentráció kialakítása (hígítás, dúsítás)
• mátrix vagy zavaró komponensek eltávolítása.
Az esetek egy jelentős részében a vizsgált objektum tömege és az analitikai minta tömege között
sok nagyságrend különbség van és a kis tömegű analitikai mintára kapott adat alapján teszünk
megállapítást a vizsgált objektumra. Ezért a mintának reprezentatívnak kell lenni, mert különben a
rossz mintavétel és minta-előkészítés csak hibás eredményt szolgáltathat. Nagyon fontos ezért, hogy
lehetőleg szabványos módszerre dolgozzunk, és a mintavétel minden részletét, hasonlóan az
analízishez, dokumentáljuk!!!!

3.1. A szükséges minimális minta száma
Általában szükséges mintaszámot (nm) az alábbi összefüggéssel becsülhetjük:
t 2 * s2
nm =
/3.1/
D2
ahol:
t
Student-eloszlás értéke, 95% statisztikai biztonsághoz; a szabadsági fok (n, n-1, első
közelítés:10),
s2

a tapasztalati szórásnégyzet, amit korábbi vizsgálatokból ismerünk, vagy becsüljük
s2 =(R/4)2 képlettel, ahol R az analit koncentrációjának becsült tartománya,

D2

az

analitra

használt

analitikai

eljárás

elfogadható

tapasztalati

szórásnégyzete

(ismételhetőségi szórása).
Tételezzük fel, hogy a szórásnégyzetre vonatkozóan nincs becslésünk, azonban korábbi
dokumentumokból tudjuk, hogy az analit koncentráció intervalluma: 10÷22 koncentráció egység
(g/t, w/w%, stb.) és az elemzés hibáját 1,2 koncentráció egység alatt akarjuk tartani (D=1,2).
Feltételezzük, hogy 10 mintára lesz szükség. A 15.4. táblázatból t1-0,05;10=2,228 és ezzel a minták
száma: nm=31. Mivel 10-t tételeztünk fel, ezért a 2. becslésben 25 mintával számolunk, ekkor t10,05;25=2,060:

Ezzel újra számolva: nm=26,5, végül a 3. becslésben 26 mintát feltételezve, t1-

0,05;26=2,056:

nm=26,4. Vagyis, ahhoz, hogy a várhatóan 10 és 22 koncentrációegység intervallumú

analitra vonatkozóan kisebb, mint 1,2 koncentrációegység bizonytalansággal adhassunk átlag
értéket, mint legvalószínűbb eredményt, legalább 26 pontmintát kell venni.

3.2. Mintavétel szilárd anyagból
A szilárd mintákból való mintavételezés látszólag egyszerűnek tűnik, mert az anyag általában
időben állandó, azonban az időbeni állandóság mellett a térbeli állandóság már nem biztos, sőt
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nagyméretű objektumok (mintázandó anyag) esetén az inhomogenitás, mint az előző példánkból is
látszott, jellemző ezekre a rendszerekre. Következésképpen, a szilárd anyagból való mintavétel
esetén a reprezentatív átlagminta biztosítása a legfontosabb feladat.
Nagyméretű objektumok mintavételezésekor vagy véletlenszerűen jelöljük ki a mintavételi pontok
helyét, vagy szabályos háló pontjain vesszük a 3.1.-ben meghatározott számú pontmintát. Fontos
szabály, minél homogénebb a mintázandó objektum, annál kevesebb pontmintát kell venni.
Halmokban kúpszerűen ömlesztett anyag mintavételezésekor a talpponton 4 mintát veszünk 90o-os
osztással, továbbá a paláston 1-2 pontban a 90o-os osztásnak megfelelően. Végül, a kúp
csúcspontjából is kell venni mintát. A 4*(2 vagy 3)+1 pontminta vételének az oka a szemnagyság
szerinti szeparálódás, mert sok esetben a kémiai összetétel a szemnagyság szerint is változik.
Az elemzés céljától és az objektum inhomogenitásától függően az alábbi lehetőségekkel
találkozunk:
(i)

Mintavétel homogén anyagból, általában termékből,

(ii)

Homogén anyag inhomogenitásainak mintavételezése,

(iii)

Átlagminta képzése vagy közvetlen mintavétellel vagy pontmintákból.

3.2.1. Mintavétel homogén anyagból, általában termékből
Ebben az esetben a minta leválasztás, kimunkálása során arra kell vigyáznunk, hogy az esetleges
szennyezések ne kerüljenek a mintába. Az objektum fizikai tulajdonságai határozzák meg a
mintavétel módját, például fémekből fúróval képezhetünk forgácsokat kémiai összetétel
meghatározásához, ömlesztett anyagokból kanállal, lapáttal vehetünk mintát, vagy speciális fúrót,
mintavevő csövet alkalmazhatunk.

3.2.2. Homogén anyag inhomogenitásainak mintavételezése
Ebben az esetben az objektumból esetleg különböző időpontokban vett minták elemzésével az
inhomogenitást kell feltárni. Például, fémöntvényekben lévő oxidok, zárványok meghatározására.
Ebben az esetben a mintavétel az inhomogenitást okozó rész kiemelése.

3.2.3. Átlagminta képzése vagy közvetlen mintavétellel vagy pontmintákból
A gyűjtött pontminták mindegyikének elemzése, különösen, ha a mintaszám nagy, meglehetősen
megdrágítaná az elemzést, ezért a pontmintákból átlagmintákat képezünk, leggyakrabban az un
negyedeléses eljárással. A pontminták mindegyikéből azonos mennyiséget egy halomban
összekeverünk, majd szétterítjük egy a átmérőjű és a/10 vastagságú, kör alakú réteggé. Ügyeljünk
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arra, hogy a szemcseeloszlása, ha például hulladéklerakó az objektum, akkor az anyagfajták
elosztása a lehető leghomogénebb legyen. Ezt követően az anyagot négy egyenlő résre osztjuk,
majd az egyik részletét kiválasztva a szemnagyságát darabolással, majd őrléssel csökkentjük. A
negyedelést és őrlést mindaddig folytatjuk, amíg az elemzési módszer által megkövetelt minta
mennyiséghez és szemnagysághoz nem jutunk. Általában, ha különösebb ok nem indokolja,
megelégszünk azzal, hogy az analitikai minta átlagos szemcsetömege 0,2-1 mg legyen. Ugyanis,
ebben az esetben biztosítható, hogy a mintavételezésből származó hiba kisebb legyen 0,1 %-nál,
1000 mg minta-mennyiség esetén. Ha az
s=
összefüggésben az mmin szem =

mmin, szem
*p
mmin ta

/3.2/

d 3π
ρ szem -met, a legkisebb szemcse tömegét helyettesítjük, ahol: d a
6

szemcse átmérője, ρ a tömege, mminta a minta tömege, p a komponens koncentrációja a mintázott
objektumban, s az analízis (mintavételtől laboratóriumi műveletekig) hibája p-vel azonos
mértékegységben, akkor a laboratóriumi minta szemnagysága is előre számítható. A minta
tömegének megállapításához figyelembe kell venni a bemérés tömegét, a párhuzamosok számát és
természetesen azt, hogy a mintából ellenőrző mintát kell megőriznünk a labor és esetleg a
hatóság(ok) számára.
A szilárd anyagok mintázásakor a 3.2.1. fejezetben említett eszközöket használhatjuk, azonban
talajok, hulladéklerakók, ömlesztett anyagok esetén az alábbi eszközök használata terjedt el:
Ásó, lapát: Felszín közeli, bolygatott minták esetén,
Pürckhauer-féle szúróbot: 1-2 m- mélységig; csak kis mennyiségű durva frakció esetén;
a minta egy oszlopban, teljesen bolygatatlanul kitermelhető,
Edelman-fúró: Több méter mélységig; számos típusú cserélhető fúrófej a különböző
talajokhoz; bolygatott mintavételre alkalmas; fennáll a veszélye, hogy kiemeléskor a
felsőbb rétegek szennyezik a mintát,
Motoros talajfúrók: Nagyobb mélységből történő mintavétel, illetve nagyszámú minta
esetén.

3.2.4. Kondicionálás
Szilárd minták esetén a kondicionálás célja az, hogy minta
ne vegyen fel nedvességet, ne folyósodjon el,
a szemcsék ne málljanak el,
esetleges szerves komponensei ne bomoljanak el.
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A feladat az esetek zömében exszikkátorban való szárítással megoldható, az elvárt egyensúlyi
nedvességtartalmat biztosító szárító anyag használatával.
Különösen szerves anyagok esetén, vákuumszárító szekrényeket használnak, mert a kisebb
hőmérséklet miatt az anyag nem bomlik el. Tökéletes, súlyállandóságot biztosító kondicionálást
akkor érünk el, ha szárító szekrényben, akár 200-250 oC-on szárítjuk a mintát.
FONTOS: a szárítási veszteséget meg kell határozni és az elemzési adatok között, mint
nedvességtartalmat meg kell adni.
A kondícionálás, vagy mintatartósítás másik lehetősége a hűtés fagyasztás. Ezt főleg biológiai
mintáknál kell alkalmazni, de szükség lehet erre talaj esetében is, ha olyan komponens vizsgálata a
feladat, amelyet a talajban lévő biológiai egyedek az analízis időpontjáig megváltoztathatnak.

3.2.5. A minta oldása, feltárása
A szilárd, szárított anyagot a kémiai analízis céljára oldatba kell vinni. Ebből a szempontból a
vizsgálandó anyagok:
vagy vízben ill., híg ásványi savas oldatokban, különleges esetekben lúgok vizes oldataiban
feloldhatók,
vagy az előbbiekben oldhatatlanok, amelyek feltárással (savas vagy lúgos ömlesztéssel
/hevítéssel/) vízoldhatóvá tehetők. Ha a szárítás a mintában olyan változást is eredményez,
amelyik a mintelőkészítést lényegesn bonyolultabbá teszi, vagy a mérendő komponenst nem
megengedhető módon átalakítja, a mintaelőkészítést szárítatlan mintából kiindulva
végezzük. A mérési adatokat azonban a nedvességtartalom ismeretében száraz állapotra
átszámolva adjuk meg. Megadhatjuk a nem szárított állapotra is, de ekkor ezt fel kell
tüntetni és a nedvességtartalom adatokat mellékelni kell.
Vízben jól oldhatók a kloridok, a nitrátok, a szulfátok legtöbbje, különösen alkáli elemekkel alkotott
sóik. Savakban a fémek, a fémoxidok, a karbonátok szinte mindegyike feloldható (lúgokban is
némely átmeneti fém és oxidjaik).
Fémek oldása redox reakció. Az oldó sav kiválasztásához támpontúl szolgálhat a fém hidrogénhez
viszonyított helyzete a fémek feszültségi sorában. A hidrogén után található elemek csak oxisavban
lesznek oldhatók, így pl. a réz sósavas oldásával nem érdemes próbálkozni. Kénsavban (noha nem
ez a legalkalmasabb sav a réz oldására) melegen a réz is feloldódik kéndioxid fejlődés közben. A
fém oxidok oldódása sav-bázis reakció, igy a fenti szabály nem nyújt segítséget. Az átmeneti fémek
oxidjainak karaktere változik a fém oxidációs számával, ezt az oldószer kiválasztásakor számításba
kell venni.
A minta oldatba vitelét a következő sorrendben célszerű megkísérelni:
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hideg desztillált víz,
meleg vagy forró desztillált víz,
1:1 hígítású sósav (a sósav feleslege bepárlással eltávolítható),
1:1 hígítású salétromsav (oxidáló képessége az oldást elősegítheti, feleslege azonban
zavarhatja az analízist),
a cc. kénsav a szulfidos, arzénes ércek és antimon-, ón-tartalmú ötvözetek jó oldószere.
Az oldáshoz szükséges sav mennyiségét csak kis feleslegben szabad alkalmazni. A túl sok oldószer
más vegyszerek (például közömbösítésre használtak) túlzott mértékű felhasználását eredményezi,

3.1. táblázat
Ömlesztéses feltárások
Anyag

Feltáró

Feltáró szer

szer/minta

°C

Idő, min

tégely

Na2CO3, Na2CO3+K2CO3;

4-5

1000

20

Pt, Ni

CaCO3+NH4Cl (3:1)

10-20

900

30

Ni

(3:2) 15-20

700

Na2O2

25-30

700

O2 áram

-

500-1000

Szulfátok

Na2CO3

4- 5

1000

20

Pt, Ni

Oxidok

K2S2O7

10

400

15

Pt

SnO2

Na2CO3+S (1:1)

5

400

20

porcelán

Szilikátok

Na2CO3+NaNO3
Szulfidok

15
20

Ni,
porcelán
Fe

400
Krómvaskő

Na2CO3+Na2O2 (1:1)

20-30

(fokozottan 10

Pt

veszélyes)
Ferroszilicium

Na2CO3 +Na2O2
(2:1)

6

1000

15

Ni

ezért az oldás befejeztével a felesleget bepárlással (HCl) vagy homokfürdőn történő elfüstöléssel
kell eltávolítani (HNO3, H2SO4). Természetesen, mindez többlet költséget is jelent. A
mintaelőkészítésnél használt anyagok mennyiségének minimalizálása analitikai szempontból is
fontos. A segédanyagokban lévő szennyezők ugyanis visszamaradnak és növelik az un. vak értéket.
A vak érték meghatározza a mérhető legkisebb koncentrációt a mintában. A gyakorlatban követett
szabály szerint adott komponens koncentrációjának meghatározását a mintában a vakérték
tízszeresétől lehet elvégezni.
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A savakban nem oldható anyagok erélyesebb reakciókörülményeket kívánnak a vízoldható formává
alakításhoz. Ilyenek a szilikátok, oldhatatlan szulfátok és halogenidek, fémoxidok, szulfidok. Az
olvadék állapotban végzett feltárással a felsorolt anyagok vízoldhatóvá alakíthatók.
Az olvadékban a 300÷1000 °C tartományban végbemenő sav-bázis és redox-reakciók a sav-bázis
elméletek segítségével értelmezhetők. Például, a koncentrált H2SO4-ból a hőmérséklet növelésével
kén-trioxid szabadul fel. A kén-trioxid a fémoxidokkal oldható szulfátokat képez. Például: TiO2 +
SO3 → Ti(SO4)2
A feltárásokkal kapcsolatban fontos mérlegelni azt a körülményt, hogy a feltáráshoz használt tégely
általában kismértékben oldódik. A tégely anyaga tehát a mintát szennyezheti, ezért ezekre a
komponensekre a mintát nem vagy csak korrekció alkalmazásával vizsgálhatjuk. Az előkészítő
műveleteket úgy kell megválasztani, hogy

a mintába az előkészítésnél használt eszközökből

anyagokból ne kerüljön a vizsgálni kívánt komponensből. Az ömlesztéssel végrehajtott feltárások
körülményeit a 3.1. táblázatban foglaljuk össze
Általános szabályként kell kezelni, hogy a feltárás akkor sikeres, ha a mintát veszteség-mentesen
olvadékba vittük. Továbbá, a mintánk akkor alakult át olvadékká, ha az olvadék nem zavaros,
hanem tiszta, áttetsző, függetlenül a színétől.
A feltárás gyakorlati módszereit a létrehozott közeg minősége szerint négy nagy csoportba soroljuk:
Lúgos ömlesztés
Lúgos oxidációs ömlesztés
Lúgos redukciós feltárás
Savanyú feltárás

3.2.5.1. Lúgos ömlesztés
Feltáró szer Na2CO3, NaOH, KOH, CaCO3 + NH4Cl.
A feltárható anyagok:
szilikátok, ha az SiO2 tartalmat kell meghatározni
savban oldhatatlan szulfátok: BaSO4, SrSO4, CaSO4, PbSO4
fémoxidok: TiO2, Al2O3, Fe2O3, bauxit, karborundum, ferrovolfram.
A szilikátok vízoldható nátrium-szilikátot képeznek kb. 1000 oC-on szódával:
Na2CO3 + CaSiO3 = CaCO3 + Na2SiO3

(3.1)

A kalcium-karbonát CaO-ra és CO2-re bomlik, utóbbi a levegőbe távozik.
Az oldhatatlan szulfátok szintén szódával tárhatók fel, 1000 oC-on:
Na2CO3 + BaSO4 = BaCO3 + Na2SO4
A bárium-karbonát sósavban jól oldódik.
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(3.2)

A lúgos ömlesztéshez Ni- vagy Ag-tégely (hidroxidos feltárásoknál) és Pt-tégelyeket (karbonátos
feltárásoknál) használnak.

3.2.5.2. Lúgos oxidációs ömlesztés
Feltáró szer: Na2CO3 + (Na2O2 vagy NaNO3), Na2O2.
Feltárható anyagok:
krómvaskő,
arzénércek,
szulfidos ércek,
ferrokróm,
ferroszilícium.
Az oxidációs feltárás során a fémoxidokból savak keletkeznek, amelyet a Na2CO3 köt meg:
Cr2O3 + 3 Na2O2 = 2 Na2CrO4 + Na2O

(3.3)

A lúgos-oxidációs ömlesztést Fe- és Ni-tégelyben kell végrehajtani.

3.2.5.3. Lúgos redukciós feltárás
Feltáró szer: CaO + C, K2C03 + S, Na2CO3 + Fe, Na2CO3 + S, Na2S. 9 H2O + S.
Feltárható anyagok:
metaónsav,
higanyszulfid,
ón-, antimon- és arzén-tartalmú anyagok.
Például, az un. Freibergi feltáráskor a szóda és a kén reakciójából keletkező nátrium-poliszul fid
alakítja tiosóvá a fémszulfidokat:
4Na2CO3 + 10S = 3Na2S3 + Na2SO4 + CO2

(3.4)

SnS2 + Na2S3 = Na2SnS3 + 2S

(3.5)

As2S3 + 3Na2S3 = 2Na3AsS3 + 6S

(3.6)

A tiosók forró vízzel oldhatók, a poliszulfid fölösleg zömét KCN-dal elbonthatjuk (azért csak a
zömét, hogy (CN)2 ne képződhessen csak rodanid):
S 32− + 2CN − = S 2− + 2 SCN −
A lúgos redukciós feltárást porcelántégelyben hajtjuk végre.
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(3.7)

3.2.5.4. Savanyú feltárás
Feltáró szer cc. H2SO4, K2S2O7, H2F2 + H2SO4, KHSO4.
Feltárható anyagok:
fémoxidok (Al2O3, TiO2, Fe2O3)
szilikátok, üveg, korund,
arzénércek.
A savanyú feltárás hatóanyaga a kénsavból, ill. kálium-piroszulfátból felszabaduló SO3:
2KHSO4 → K2S2O7 + H2O

(3.8)

K2S2O7 → K2SO4 + SO3

(3.9)

MeO + SO3 → MeSO4

(3.10)

A savanyú feltáráshoz Pt-tégelyt vagy üvegpoharat használhatunk.
Bizonyos

esetekben

jól

használhatók

a

gázáramban történő feltárások. A H2-, Cl2- vagy
O2-gázt a feltárandó anyagon 100-1000 0C-os
hőmérsékleten vezetjük a mintába vagy a minta
felületére.

A

keletkező

vegyületek

vagy

illékonyak (például. AsCl3, SbCl5, FeCl3,
HgCl2)

és

a

gázáramból

mosótoronyban

elnyelethetők vagy a maradékból kioldhatók.

3.1. ábra. Schöniger-féle égető

3.2.5.5. Szerves anyagok kezelése
A szerves anyagok oldatba vitele vagy olyan

módon való megbontása, hogy az analit teljes mennyisége a mintában maradjon elemezhető
formában, különleges feladat. Az un. szerves analízis feladata természetesen nem csak az anyag C,
H, N, O, S, P, halogén- és fém-tartalmának meghatározása (az un. elemanalízis) lehet, hanem a
szerves funkciós csoportok minőségének ás mennyiségének meghatározása, esetleg a szerkezet
felderítése. Nyilvánvaló, hogy olyan, nem destruktív
előkészítési módszereket kell alkalmaznunk, amelyek a
szerves anyagokat nem bontják meg, a molekula
szerkezetében nem okoznak változást.

3.2. ábra. Kjeldahl-lombikok
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3.2.5.5.1. Mineralizálás
A Lassaigne-féle reduktív feltárásnál a mintát ömlesztett fém káliummal vagy nátriummal tárjuk
fel, halogenid-, cianid-, rodanid-ionok keletkeznek. Szerves anyag mineralizálására igen alkalmas a
Schöniger-féle égetés] oxigén atmoszférában (3.1. ábra). Az edény egy Erlenmeyer-lombik,
amelynek dugójáról Pt-háló nyúlik a lombikba. A csónakszerűen meghajtott hálóra teszik a
szűrőpapírba csomagolt mintát (vagy a mintával átitatott szűrőpapírt). A lombikot oxigénnel töltik
fel és a szűrőpapírt meggyújtják (a 3.1. ábrán látható készülékben 2 db W-halogén lámpával fűtik).
A minta és a szűrőpapír tökéletesen elég és az égéstermékek a lombikba bemért folyadékban
feloldódnak. Elsősorban szerves anyagok halogén-, kén és foszfor tartalmának meghatározásakor
használják. Feltétlen előnye, hogy semminemű veszteség nincs a
roncsolás alatt, az analit teljes mennyisége oldatba vihető.
A tiszta oxigénben való mineralizálás másik módja a hamvasztás. A
hőmérsékletet vagy rádiófrekvenciás (RF) vagy infravörös (IR)
biztosítják. A hamvasztás végén az elhamvasztott minta-maradékot
savakkal oldják ki. Napjaink új technikája a hamvasztásban is a
mikrohullámú sugárzás.
Elterjedten alkalmazzák a savas-roncsolást, amelynél tömény savakkal
(H2SO4, HNO3, HClO4) vagy azok keverékével roncsolnak. Erősen
oxidatív a H2SO4 + H2O2 keverék, amelyet kb. 1000-szeres
mólfeleslegben kell alkalmazni a mintához viszonyítva. Enyhébb
oxidáló közeg az un. Kjeldahl-roncsolásnál használt cc. H2SO4. A
kénsav Se vagy CuSO4 mint katalizátor jelenlétében forralás közben a
szervesen kötött nitrogént ammóniumszulfáttá alakítja. Ez a folyamat
legkönnyebben a -3 oxidációs számú nitrogént tartalmazó vegyületek
esetén játszódik le hatékonyan (-NH2, -NH - csoportok), például
fehérjék esetében. A nitro- és nitrozo csoportokat a Kjeldahl-roncsolás
előtt redukálni kell (például savanyú közegben cinkkel). A Kjeldahl-féle
roncsolást követően a (HH4)2SO4-ból az NH3 felszabadítható és

3.3. ábra. A Soxhletextraktor sematikus
rajza
1: keverőrúd 2:
csatlakozó csiszolat 3:
oldalcső 4: filter 5:
szilárd (extrahálandó)
anyag 6: szifontető 7:
szifon kifolyó 8:
csiszolatváltó 9: hűtő
10: hűtővíz bemenet 11:
hűtővíz kimenet

szelektíven desztillálható, elnyelethető és például titrálható. A módszer által használt speciális
lombik is a Kjeldahl nevet viseli (3.2. ábra).

3.2.5.5.2. Szilárd fázisú extrakció
A folyékony fázisú minták esetén használt folyadék-folyadék extrakció egyensúlyi folyamat,
következésképpen, több lépésben kell extrahálni a teljes kinyerés érdekében. A szilárd fázisú
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extrakció esetén a minta mindig friss, tiszta oldószerrel érintkezik, következésképpen teljes kinyerés
érhető el, kis oldószer felhasználással.
A mintát a 3.3. ábrán látható extraktorba, a filterbe (4) helyezik. A filter tubus formájú, anyaga
préselt papír. Az oldószert az alsó lombikban helyezik el, majd a tubus behelyezése és összeszerelés
után az oldószert felmelegítik. Az elpárolgott oldószer a (3) oldalcsövön a (9) függőleges hűtőbe
jut, ahol kondenzál és visszacsöpög a szűrő-tubusban lévő mintára. Amint a tubus megtelik
oldószerrel és meghaladja a (6) kapilláris felső végének magasságát, az oldószer visszafolyik a
kapillárison keresztül a lombikba. Természetesen, az oldószer a mintából oldotta az analit egy
részét. A készülék tökéletes kioldást biztosít azzal, hogy a mindig tiszta gőz párolog el és tiszta
oldószer kondenzál a visszacsöpögő hűtőből, ezért a minta mindig tiszta oldószerrel érintkezik. A
Sohxlet.extrakcióval a mintából az analit kíméletesen, a mátrix beoldása nélkül nyerhető ki, mivel a
mintával nem forró oldószer érintkezik. Mivel lehetőleg az analitra szelektív oldószert használunk,
a mátrix nem oldódik, ezért az analitikai mintában a mátrixnak a hatása eliminálódik.

3.2.5.5.3. Hagyományos roncsolás
A minta szervesanyag-tartalmát tömény ásványi
savakkal

el

hőmérséklet

lehet

roncsolni.

növelésével

a

Természetesen
reakciók

a

sebessége

növelhető, azonban a nagyobb hőmérséklet miatt
nyomásálló edényzetre van szükség. A 3.4. ábra egy
un. feltáró bomba sematikus rajzát mutatja. Az edény
nagyon fontos eleme a hasadótárcsa, amely egy, a
tárcsa anyagától és konstrukciójától függő nyomáson

3.4. ábra. Nagynyomású feltáró
edény
deformálódik

és

az

edényben

kialakult nagy nyomást kiegyenlíti.
Tekintve, hogy a tárcsa maradó
alakváltozást szenved, és a minta egy

3.5. ábra. Mikrohullámú feltáró/roncsoló vázlata

része is a környezetbe került, a
feltárást meg kell ismételni. Az ábrán bemutatott feltáró edény nem rendelkezik önálló fűtéssel, egy
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szabályozott és természetesen ismert hőmérsékletű kemencébe kell behelyezni. Újabban
célkészülékeket is készítenek olyan „bombákkal”, amelyekbe beépítik a fűtést és a
hőmérsékletszabályozást is. A bomba anyaga teflon vagy kvarc lehet, előbbit 240, utóbbit 300 oC-ig
lehet használni. A 3.2. táblázatban néhány anyag feltárásának körülményeit mutatjuk be.
3.2.5.5.4. A mátrix megbontása mikrohullámú roncsolással
Napjaink leginkább használt technikája minták roncsolására, ill. feltárására a mikrohullámú
sugárzás. Általában 2,4 GHz-es sugárzást használnak. A dipólusok a sugárzást abszorbeálják és 2,4
GHz frekvenciával forognak, aminek következtében hőt termelnek, következésképpen az oldat
intenzíven melegszik. A sima fémfelületek a mikrohullámú sugárzást reflektálják, a szigetelő
anyagok (kerámiák, műanyagok, stb.) abszorbeálják.
3.2. táblázat
Feltárási körülmények nagynyomású feltáráshoz
Bemérés, g

Reagensek

Hőmérséklet,
max, oC

Búzaliszt
Kávé
Tej por

1,2

5ml HNO3 (65%)
1ml HCl (37%)

110
240

Fa

0,5

2 ml HNO3 (65%) 250

PVC

0,3

0,5ml
(65%)

Szén

0,2

2ml HNO3 (65%)
280
0,5 HCI (37%)

Kenőolaj

0,3

5 ml HNO3 (65%)
300
1I ml HCl (37%)

Cr-Ni-acél

0,4

6ml HCI (37%)
220
2ml HNO3 (65%)

Minta

Kőzetminta
Kerámia

0,1
0,2

Zeolit
0,1
(Al-szilikát)

HN03
250

4ml
(40%)
0,3 ml HCl (37%)
220
0.1 ml HNO3
(65%)
1m
HCl(37%)
220
1 ml HF(40%)
1m HBO3
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Megjegyzés
70
ml
kvarcedény
tiszta, kék oldat
30 ml kvarc
edény,
tiszta
oldat
30
ml
kvarcedény
tiszta oldat
30ml
kvarcedény
tiszta, kék oldat
70ml
kvarcedény
tiszta oldat
70ml
kvarcedény
tiszta oldat
20ml szénüveg
edény
tiszta
oldat
20ml
szénüvegedény
tisztaoldat

A mikrohullámú sugárzás közvetlenül csak az oldatot melegíti, a gőzfázist nem. Mivel az energiát
közvetlenül az oldattal közöljük, az energia megtakarítás jelentős. A 3.5. ábra a mikrohullámú
feltáró sematikusrajzát, a 3.3. táblázat néhány anyag feltárásának körülményeit mutatja.

3.3. táblázat
Különböző anyagok mikrohullámú sugárzással támogatott
roncsolásra ajánlott paraméterek
Minta

Bemérés, g Reagens

Szén
Koksz

0,1
0,1

Kenőolaj

0,1
0

Idő, min Teljesítmény, W

2ml HNO3 15
2ml HNO3 15

750
750

2ml HNO3, 15
2ml HCl

750

0,1
Polietilén
0,1
PVC
0,25
Epoxigyanta

2ml HNO3 20
2ml HNO3 20
2 ml HNO3 8
0,5 ml HCl

750
750
600

Protein
0,3
hidrolizátum

2ml HNO3
10
0,2ml HCl

750

Marhamáj

0,3

2 ml HNO3
10
0,5ml HCl

600

0.25

2ml HNO3
10
0,5 ml HCl

600

Vese

Olajos szén
Fenyőtük
Vízinövény

0,3

0,3
0,2

2 ml HNO3 10
0,5ml HCl
2ml HNO3
10
2 ml HNO3
5
0,5 ml HCl

600
450
450

A mikrohullámú feltárásra használt edények gyakorlatilag hasonlóak a 3.4. ábrán vázolt
bombákhoz, azzal a különbséggel, hogy ezek tartói speciális kiképzésűek, hogy a forgó tányéron
stabilan rögzíthetők legyenek. Az edényt egy biztonsági henger veszi körül, egyrészt a hő veszteség,
másrészt az esetleges robbanás hatásának csökkentésére. A robbanást azzal is megelőzik, hogy az
edényt lezáró tetőbe biztonsági elemet helyeznek, ami egy bizonyos nyomás fölött deformálódik, és
a nyomást megszünteti az edényben. A mintatartó, amint a mikrohullámú melegítő készülékeknél
megszokott, forog. Az edények mindegyikben, de általában egyikében mérik vagy a hőmérsékletet
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vagy a nyomást. Ennek megfelelően vagy állandó hőmérsékletre vagy állandó nyomásra lehet
szabályozni a feltárási programot.

3.2.5.5.5. Szuperkritikus folyadék extrakció
A szuperkritikus folyadék extrakció (Supercritical Fluid Extraction, SFE) szintén egy komponens
vagy azonos kémiai tulajdonságú vegyületcsoport elválasztását célozza a mátrixtól. A mátrix
általában szilárd anyag, azonban folyadék is lehet. A leggyakrabban használt extraháló szer a
szuperkritikus állapotú széndioxid (Tkr=31 oC, pkr=74 bar), bizonyos feladatokhoz etanol vagy
metanol adalékolásával.
Az SFE egy alternatív megoldás a hexánnal és diklórmetánnal végzett folyadék-folyadék
extrakciónak, gyakorlatilag kiválthatók ezek a nagy tenziójú és toxikus oldószerek. Másrészt,
ezeket használva, nyomokban ugyan, de visszamaradnak az extraktumban (a mintában), és az
elemzést zavarják. Ez a probléma a CO2 esetén nem áll fenn, mert a maradvány elpárolog.
A szuperkritikus állapotú CO2-t elsősorban biológiai minták esetén használják, például fából illó
olajok, de extrahálhatók a lipidek, sőt etanolt adagolva, a lipid-típusok is elválaszthatók egymástól.
Vagyis, a módszer nagyon szelektív megoldás biológiai minták előkészítésére. Másik nagyon fontos
előnye a gyorsasága. Amíg ugyanazon feladathoz a szerves oldószereket használó folyadékfolyadék extrakcióra néhány órára van szükség, addig CO2-vel legfeljebb 60 perc alatt
végrehajtható az extrakció. Hátránya a nagyobb költség, ill. az a tény, hogy CO2 nem poláros
oldószer, ezért csak a nem poláros anyagokat lehet
vele extrahálni.

3.3. Mintavétel folyadékokból
A folyadékok általában homogénebbek, mint a szilárd
minták, ezért nem szükséges sok pontminta vétele az
átlagminta képezéséhez. Azonban nagy kiterjedésű
tározók esetén (környezetvédelmi feladat) szükséges
lehet térben (mélységben) és időben több minta
vétele. Általában, minden környezetvédelmi, ipari,
szolgáltatási, kutatási feladathoz létezik mintavételi
protokol (szabvány, műszaki leírás), amelyet a
mintavételezéskor

követni

kell.

A

részletek

3.6. ábra. Folyadék-mintavevők elvei

ismertetésére, terjedelmi okokból, nem térhetünk itt ki,
mindösszesen a 3.4. táblázatban mutatjuk be a minták típusára és számára vonatkozó ajánlást.
51

A folyadékokból történő mintázáshoz az eszközök változatosak, azonban mindegyik alapja a 3.6.
ábrán látható megoldásokhoz vezethető vissza. Az a./ megoldás egyszerűsége mellett univerzális
eszköz, használatának a gyakorlatban leginkább előforduló esetekben nincs korlátja. Külön előnye,
hogy alkalmas mélységi pontminta és mélységi átlagminta vételére. Pontmintázáskor a megfelelő
mélység eléréséig a záródugót záró állásban tartjuk, majd a szükséges mélységben kinyitjuk. Ekkor
a cső csak az adott pontból származó folyadékkal töltődik fel. Ezt követően a záródugóval
3.4. táblázat
Minták száma és típusa folyadékok mintavételezésekor
No
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Meghatározandó
Fázis
Átlagkoncentráció Folyadék

Tároló típus
Minta típusa/mintaszám
Hordó, szippantó kocsi 1 átlagminta
és hasonló tartályok
Átlagkoncentráció Folyadék
Tó, gödör, tározó
1
átlagminta,
amelyet
különböző
pontokon
és
mélységekből
nyert
részmintákból képezünk
Átlagkoncentráció Folyékony Tartály
Ugyanaz mint a 2.
Koncentráció
Folyadék
Hordó, szippantó kocsi 3....10. pont minta különböző
tartomány
és hasonló tartályok
mélységekből
Koncentráció
Folyadék
Tó, gödör, tározó
3.....20. pontminta különböző
tartomány
pontról és mélységekből
Átlagkoncentráció Zagy
Bármelyik
Folyadék: mintha csak egy fázis
lenne
Koncentráció
Zagy
Szilárd: 1-3 átlagminta
tartomány

a csövet lezárva, a minta kivehető és a tároló edényekbe áttölthető. Ha viszont a csövet nyitott
véggel engedjük le az adott mélységig, majd zárjuk a dugóval a cső végét, akkor a cső egy mélységi
szelvényét veszi ki a folyadéknak. Ha ezt összekeverjük, akkor a mélységi átlagmintát kapjuk.
Kisméretű hordók, tartályok kedvelt és olcsó eszköze ez a mintavevő, mert mélységi átlagmintát
véve, az esetleges más fázis (például olaj) jelenlétét meg lehet mutatni, sőt a mennyisége is
becsülhető. A b./ megoldás esetén a mintavevő edényt juttatjuk a mintázandó pozícióba, a dugó
nyitásával és zárásával szintén vehető pont- vagy átlagminta. A c./ megoldás a napjainkban
leginkább használt módszert mutatja. A mintát szivattyúval szívjuk ki az objektumból és vagy
mintavevő edénybe gyűjtjük, vagy közvetlenül analizálhatjuk. Ezen az elven működnek az
automatikus analizátorok vagy a környezeti monitoring rendszerek.

3.3.1. A minta tartósítása, előkezelése
A minta tartósításának az a célja, hogy a víz/folyadék fizikai-kémiai tulajdonságait megőrizze a
mintavételi állapotban, az analízisig. Tartósítás előtt természetesen azokat a fizikai kémiai
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tulajdonságokat meg kell mérni (villamos vezetés, pH), amelyeket a tartósító szer adagolása
megváltoztatna. Nem lehet tartósítani a mintát bakteriológiai és biológiai vizsgálatok előtt, ill.
ebben az esetben a mintának ezt a részét külön kell kezelni. Ilyen célra általában külön mintát
szoktak venni, mert a mintavevő eszközöknek sterileknek kell lenni. Ez az analitikai célú
mintavételnél nem követelmény. Az analízisig megengedett tárolási idő függ a minta jellegétől, a
vizsgálat céljától, a tárolás módjától, azonban általános szabály, hogy a minták feldolgozását három
napon belül meg kell kezdeni.
Természetesen nincs általánosan használható tartósítószer. Ugyanakkor fontos, hogy a tartósító szer
adagolása ne változtassa meg jelentősen a minta térfogatát. Ezért a tartósító szereket a lehető
legtöményebb formában adják a mintához:
Abban az esetben, ha a levegőtől kell elzárni a mintát, akkor 2-4 cm3 CHCl3-t adnak
literenként minták,
A fémeket igyekeznek kation formában tartani, ezért a mintához literenként 5 cm3 HCl-t
adnak (vas és mangán esetén HNO3).
A nitrit, nitrát összes nitrogén elemzése esetén 1 cm3 cc. H2SO4-et adnak a mintához.
A fenolok esetén a mintát 0,1 mól/l NaOH-tartalomra állítják be,
Szulfidok esetén Cd-acetát az adalék (1 g/l).
A higany vizsgálatánál KMnO4 a tartósítószer.
Cianidok esetében lúgos tartósítást alkalmazunk.
A vízminták, különösen a felszíni vízminták mindig tartalmaznak olyan szilárd részecskéket,
amelyek szelektíven abszorbeálni képesek az oldott komponenseket. Ezért, az összehasonlíthatóság
érdekében, amennyiben az adott analit nem teljes mennyiségének a meghatározása a cél, a mintát
tartósítás előtt meg kell szűrni 0,45 µm lyukbőségű membrán szűrőn. Ezzel az adszorpcióra képes
szemcsék kiszűrésre kerülnek, csak a valódi oldat szennyezőinek
meghatározására kerül sor. Ezt azonban az elemzési adatok megadásakor
rögzíteni kell.

3.3.2. Bepárlás, desztilláció
A bepárlást akkor alkalmazzák, ha a meghatározandó komponens
koncentrációját úgy akarják növelni, hogy a többi komponens átalakulása
vagy elpárolgása nem okoz problémát. Ilyen például, a nem illékony
fémvegyületek betöményítése.
Ha az illékony komponensek különválasztása a cél, abban az esetben a
desztillációt használják (lásd Kjeldahl-desztilláló készüléket a 3.7. ábrán).
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3.7. ábra. Kjeldahldesztilláló

A desztilláló készülékeket úgy szerelik, hogy lehetőség legyen esetleg reagensek hozzáadására,
amellyel bizonyos vegyületek megbonthatók és illékonnyá tehetők (lásd 3.2.5.5.1. fejezet)

3.3.3. Ioncsere, oldószeres extrakció
Az ioncsere és oldószeres extrakció elve az, hogy valamely komponens vagy ion (kation vagy
anion) a szilárd fázison (ioncserélő gyanta) vagy a szerves fázison (folyadék-folyadék extrakció)
jobban kötődik, mint a vizes fázisban. Más formában kifejezve, az A anyag koncentrációja a szerves
fázisban ( cMsz ) nagyobb, az esetek zömében sokkal nagyobb, mint a vizes fázisban ( c vA ):
c Asz
K = v >> 1 . A művelet során tehát az analitot a gyantára vagy szerves fázisba visszük át, egyúttal
cA
természetesen a mátrixtól is elkülönítve azt. A művelet sikerét nyilvánvalóan az jelzi, hogy a
mintában lévő A komponensnek hányad részét sikerült kinyerni. Ezért a K egyensúlyi állandó
helyett az analitikai gyakorlatban a kivonási hatásfokot (RA):

RA =

QA
*100,...%
Q A0

/3.3/

és a dúsítási hatásfokot használják:
F=

Q A QM0
R
* 0 = A
QM Q A R M

/3.4/

ahol:

QA :

a dúsítás során a mintából kinyert A analit mennyisége,

Q A0 :

az A analit mennyisége a dúsítás előtt a mintában,

QM :

a dúsítás során a mintában visszamaradt M mátrix mennyisége,

QM0 :

a dúsítás előtt a mintában M mátrix mennyisége.

Az ioncserére az oszlop-technika (dinamikus szorpció) terjedt el az analitikai gyakorlatban,
könnyebb kezelhetőség és a többszöri gyantafelhasználás miatt. De különösen azért, mert az
ioncserélő oszlopok alkalmasak arra, hogy "„flow injection"”technikát valósítsanak meg vele az
analit elúciója során.

3.3.4. Szilárd fázisú extrakció
A szilárdfázisú extrakciót oldószerben (vízben) lévő oldott komponensek dúsítására használják úgy,
hogy adszorbenst alkalmaznak a komponensek megkötésére. Ezáltal a nagy mennyiségű mátrixtól
lehet megszabadulni. Adszorbensként leggyakrabban módosított szilikagélt használnak, melyen a
felületi szilanolcsoport hidrogénjét apoláris (oktil, oktadecil, fenil…), vagy poláris (cianopropil…)
csoportot tartalmazó szililcsoporttal helyettesítik. Az adszorbens szemcsemérete általában 40-60
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µm, amit 0,5-1,5 cm belső átmérőjű 5-10 cm hosszú polietilén, leginkább üvegcsőbe töltenek
(extrakciós patron). A szorpciót követően a komponensek eluálhatók az adszorbensről. A művelet
ismétlésével az elválasztás hatásfoka növelhető, az analitot egyre nagyobb koncentrációban
tartalmazó analitikai minta nyerhető.

3.4. Mintavétel gázokból, levegőből
A gázok egyik tulajdonsága, hogy a teret tökéletesen kitöltik, következésképpen az inhomogenitás
nem jellemző a gázokra. Azonban, a környezeti minták, az ipari környezetből származó minták, a
technológiai gázok szilárd részecskéket is tartalmaznak, ami miatt a mintavétel nem egyszerűen
gázalkotók begyűjtése. De, a széles koncentráció-tartomány miatt itt is, a mintavételi módok széles
skálája alakult ki, amelyek az alábbi elvek köré csoportosíthatók:
Mintavétel gáz formában
Abszorpció (elnyeletés oldatban)
Adszorpció (megkötés szilárd anyag felületén)
Kémiai reagenssel impregnált hordozó (adszorbens vagy szűrőlap)
Porszűrés
Több fázisú mintavétel

3.4.1. Mintavétel gáz formában
A legnyilvánvalóbb módszer, pedig napjainkban már kevésbé használják, alkalmazkodva az
analitikai módszerekhez. Ebben az esetben a gázt vagy gázpipettába veszik vagy valamilyen
ballonba, kisebb mintamennyiségek esetében fecskendőbe, bemérő hurokba. Bármely anyagból
készült eszköz számításba jöhet. Gyakran alkalmazzák az üveget, mert tömör, pórusmentes, nem
diffundál rajta keresztül a gáz, térfogatra kalibrálható. Ha az objektumban, amelyből vesszük a
gázmintát, túlnyomás van, akkor a mintavételhez sem szivattyú sem un. nívóedény nem szükséges,
mert a nyomáskülönbség a gáz beáramlását vagy átáramoltatását a mintavevőn biztosítja. Ha a
mintázandó térben kisebb a nyomás, vagy közel azonos a légköri nyomással, akkor szivattyút kell
használni. Fontos: a gázpipettát és a ballont a mintázandó gázzal át kell öblíteni és csak ezután
vehető a minta.

3.4.2. Elnyeletés oldatokban
Számos gáz vizes oldatokban elnyelethető. Nyilvánvalóan a savanhidridek lúgokban, a
bázisanhidridek savakban köthetők meg jól. Néhány gáz elnyeletésére szokásosan alkalmazott oldat
az alábbi 3.5. táblázatban látható. Az elnyeletésre az un. impingereket, más szóval gázmosó
tornyokat használják (lásd 3.8. ábrát). Az oldatokat a hengerbe öntjük, az gázt felső csövön vezetjük
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be és oldalsó csövön vezetjük el. A gázbevezető aljára vagy lyuggatott gömböt vagy üvegszűrőt
forrasztanak, hogy a gázt minél kisebb buborékok formájában vezessék be a gázba, elősegítve a
reakciók hatékonyabb lejátszódását. Az elnyeletőből minták vehetők és megfelelő módszerrel
elemezhetők. Ha szükséges dúsítást kell alkalmazni.

Vegyület

3.5.táblázat
Elnyeletéses technikák
Elnyelető oldat

Ammónia

0,05 M H2SO4

HCl, HF

Ionmentes víz

HCN

0,5 M NaOH

SO2, SO3

0,3 % H2O2

Cl2

2 % KI
3.8. ábra. Gázabszorpciós mintavételi
célra alkalmazható impingerek

3.4.3. Megkötés adszorbenseken
Kis mennyiségben jelenlévő gázok vagy gázalkotók mintavételezésére az adszorpciós módszert
használják .Ennél a mintavételnél jelentős dúsítás érhető el így elemezhető mintát kapunk, akkor is,
ha közvetlenül a gázban az adott komponens kis koncentrációja miatt nem volna mérhető. A
meghatározandó komponens mennyisége ugyanis a szorbens kapacitásának határáig növelhető a
szorbensen átáramoltatott gáz térfogatának változtatásával. A
leggyakrabban használt adszorbens az aktív szén, azonban a
gázkromatográfiában alkalmazott adszorbensek mind szóba
jöhetnek. A mintavételhez1-2 cm átmérőjű, 20-30 cm hosszú
üvegcsövet megtöltenek aktív szénnel, a kihullást üveggyapottal
akadályozzák meg.

Az adszorbeált gázt legtöbbször a

mintavevő cső melegítésével deszorbeáltatják elemzés előtt,
vagy online kapcsolatban.

3.4.4. Megkötés kémiai reagenssel impregnált hordozón
(adszorbens vagy szűrőlap)
A nm és pár µm átmérőjű aeroszol részecskék megkötésére
fejlesztették az impregnált hordozón való megkötés módszerét.
A részecskét tartalmazó közeget úgy vezetik erre az általában
gélesített felületre, hogy azon a részecskék megtapadjanak.
3.9. ábra. Impaktor aeroszolok
mintázására
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Azoknak a részecskéknek a befogására használják, amelyeket a következőkben tárgyalandó
impaktorok nem tudnak megfogni.
A

felületen

megragadt

részecskék

mennyisége

a

tömegnövekedésből

számítható,

a

szemcseösszetétel meghatározása még fejlesztéseket igényel.

3.4.5. Mintázás impaktorral
Az impaktor a gáznemű közegben lévő aeroszol részecskéket képes leválasztani az által, hogy a
részecske nekiütközve egy felületnek mozgási energiáját elveszti, és nem repül tovább, ezeken a
tányérokon a részecskék felfoghatók. Az impaktor egy bevezető diffuzorból, egymáskövető kettős
fokozatokból (kamra, tányér) és egy végszűrőből áll. A 3.9 ábrán szondaszárral összeszerelt
impaktor metszeti rajzát mutatjuk be. A mintagáz a beszívócsövön (1), diffúzoron (2) át az első
kamrába, majd a kamrába áramlik. A 10 µm
méretű részecskék a (3) és (4) jelű
felfogólemezeken válnak ki. A 2,5 µm
méretű részecskék az (5) és (6), az 1,0 µm
méretű részecskék a (7) és (8) jelű
felfogólemezeken válnak le. Az áramlási
viszonyok a nagyméretű ábrán jobban
áttekinthetők
A szilárd részecskéktől megtisztított gáz a
végszűrőn (9) át távozik az impaktorból. A
tiszta gáz az előzőkben tárgyalt módon

3.10. ábra. Izokinetikus mintavevő impaktorral

felfogható és elemezhető. Az impaktor feje mind felfelé, mind lefelé irányulóan is beépíthető, a
kamraszerű kialakítás miatt a részecskék nem tapadnak össze, és nem tapadnak le a készülékben
sem. A mérettartomány 0,25÷100 µm (http://www.kalman.kfkipark.hu/html_ks/ks/220/hf220.html).
Az utóbbi időben az impaktorok jelentősége robbanásszerűen megnőtt. Egyrészt azért, mert a
tudományos érdeklődés is robbanásszerűen fordul a nanoméretű részecskék tudománya, ill. a
nanotechnológia felé, másrészt, ezzel összefüggésben, az élettudományok fokozott intenzitással
kutatják a nanorészecskék élettani hatásait, az élettelen tudományok pedig a nano-részecskékkel
előállított termékek előnyeit.
Az impaktorok használata megköveteli az un. izokinetikus mintavételt. Ez azt jelenti, hogy az
impaktorba a közeget úgy kell beszívni, hogy az áramlási sebessége megegyezen a mintázott közeg
áramlási sebességével. Ezért, az impaktorokat izokinetikus mintavevő előtétekkel felszerelve
alkalmazzák (3.9. ábra). Az ábrán látható esetben egy kéménybe vagy kürtőbe van beépítve az
impaktor, szívónyílásával szembe fordítva az áramló gázzal. A berendezés méri a közeg áramlási
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sebességét, és ennek alapján vezérli a vákuumszivattyút azonos áramlási sebesség biztosítására. A
készülék lehetőséget biztosít a CO2, O2 és a páratartalom közvetlen mérésére is..
Az impaktoros mintavétel a por frakcionált mintavételezeést teszi lehetővé, ez hasznos lehet akkor
is ha a porszemcséken adszorbelódó komponensek meghatározása végett gyűjtünk pormintákat. A
különböző méretű szemcsék ugyanis ásványos összetételük változása miatt eltérő szorpciós
sajátsággal rendelkezhetnek, más más anyagok megkötésére képesek. A szemcséken adszorbeálódó
gázkomponensek az alábbiak lehetnek:
Illékony toxikus fémek
POP vegyületek (PAH, PCB, dioxinok és furánok)
Formaldehid
Vízoldható vegyületek folyadékcseppek jelenlétében (például HCl, NH3)
Az impaktorok alkalmazásával valósítható meg a levegőminőség jelelemzői között
számontartottPM10; PM2,5; PM 1,0 méretfrakciójú aeroszolok meghatározása.

3.4.6. Porok leválasztása, gázok portartalmának mintázása
A 100 mm-nél nagyobb részecskék leválasztásához nem szükséges impaktor, ezeket a porokat
ciklonokban és
szürőkön
választják le. Az izokinetikus mintavétel ebben az esetben is szükséges, mert a nélkül a valóságtól
eltérően a gázhoz viszonyítva vagy több, vagy kevesebb port fognánk fel.
Az un. ülepedő porokat nyitott edényben gyűjtjük össze. A környezeti levegő ülepedő por-tartalmát
1,5 m magasságban elhelyezett edényben gyűjtve mérik azért, hogy a talajról inverzióval vagy
turbulenciával felszálló por ne kerülhessen be a mintavevő edénybe.

3.4.7. Több fázisú mintavétel
Amennyiben a szilárd fázis mellett folyadék fázisú aeroszol is jelen van a gázhalmazállapotú
közegben, célszerű a mintavételezést egy lépésben végrehajtani, amint a 3.6. táblázat összeállítása
mutatja.
3.6.táblázat
Több fázisú mintavétel
VEGYÜLET
MINTAVEVŐ ANYAG
Olajköd + gőz
Üvegszálas szűrő / Aktív szén
Glikolok
Üvegszálas szűrő / XAD-7
PAH,
PCB, Kvarc vagy teflon szűrő /
Dioxinok
kondenzáltatás / XAD-2
Illékony fémek Kvarc szűrő / 3,3% HNO3+
1,5%H2O2
Hg
Kvarc szűrő / 2% KMnO4+10%
H2SO4
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MINTA ELVÉTELE
Leoldás CS2-el
Leoldás metanollal
Mátrix-függő
Szűrő roncsolása
Szűrő roncsolása

3.4.8. Emissziós mintavétel
Amennyiben valamely szennyező forrás emisszióját kell meghatározni, akkor nem elegendő a
komponensek koncentrációját mérni, hanem a közeg térfogatáramát is meg kell adni. Tekintve,
hogy a keresztmetszet különböző pontjain a közeg sebessége is különböző, egy un. sebességprofil
szerint változik, ezért a szelvény szisztematikusan kijelölt számos pontjában kell mérni a lineáris
áramlási sebességet. A sebességprofil alapján számolható az adott szelvényen a mérés időszakában,
időegységben átáramlott gáz mennyisége. A mérési pontok számát szabványokban pontosan
előírják az elvárt feltételekkel. Összefoglalóan, a 3.11. ábrán mutatjuk meg pontforrásokban a
mérési, mintavételi pontok helyét és darabszámát.

3.11. ábra. Mintavételi és lineáris sebességmérési helyek kéményből vagy kürtőből való
mintavételkor
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I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

4. AZ ANALÍZIS KÉMIAI MÓDSZEREI (GRAVIMETRIA, TITRIMETRIA)
Lakatos János

Kémiai vagy más elnevezés szerint klasszikus analitikai módszerekként a tömegszerinti
(gravimetriás) és a térfogatszerinti (titrimetriás) módszereket tekintjük. A gravimetria
alkalmazásakor az adott alkotó koncentrációjának meghatározását a minta tömegváltozására vagy a
mintából képzett csapadék tömegének mérésre vezetjük vissza. Titrimetriánál a meghatározandó
komponenst oldat fázisban a mérőoldatban lévő reagenssel reagáltatjuk és a reakció teljes
lejátszódásához szükséges

mérőoldat fogyást határozunk meg. A kémiai jelző azt próbálja

hangsúlyozni, hogy a meghatározás alapja mindkét esetben valamilyen a meghatározandó anyagra
specifikus kémiai reakció. Ez nem jelenti azt, hogy az analitikai módszerek műszeres csoportjában
nem történnek kémiai reakciók, gondoljunk a spektrofotometriára, ahol sokszor a fényabszorpcióra
képes vegyületformát kémiai reakcióban alakítjuk ki. Ugyancsak használunk kémiai reakciókat a
kromatográfiában is akkor, ha a tökéletesebb elválasztás érdekében az elválasztást nem a mintában
jelenlévő vegyületformákban, hanem származékképzéssel más vegyületekké átalakítva végzik.

4.1. Gravimetria
A gravimetria olyan analitikai módszer, amely adott komponens mennyiségének
meghatározását tömegmérésre vezeti vissza. A gravimetria az analitikai módszerek között az
időigényes módszerek közé tartozik, egy-egy mérés több órát, esetleg napot is igénybe vehet. Mivel
a tömegmérés nagyobb pontossággal végezhető, mint a térfogatmérés a gravimetria időigényessége
ellenére napjainkban is gyakran alkalmazott analitikai módszer.
A tömegmérésre visszavezetett elemzési lehetőséggel kapcsolatos első feljegyzések a XVIII.
sz.-ból származnak, noha a módszer egyik fontos kellékét a mérleget már az ókorban ismerték (már
a sumérok használták). A mérleget tekinthetjük a legősibb analitikai műszernek. Az ókori népek
ábrázolásaiban a mérleg gyakran jelenik meg az Istenek kezében, mint olyan eszköz, amellyel a
halandó bűneinek és erényeinek viszonya megállapítató. Innen ered jelképként történő felhasználása
az igazságszolgáltatásban. Az első nem igazán klasszikus gravimetriás mérésnek Archimédes (Kr.
e. III. sz.) aranyhamisítással kapcsolatos vizsgálatát tekinthetjük, amikor is tömegmérésre
visszavezetve (a kiszorított víz súlyának mérése alapján) Archimedes megállapította a Hieron
syracusai király koronájának arany tartalmát, leleplezve az aranyműves hamísítását. A kezdeti
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gravimetriás fémelemzéseknél a fémeket elemi állapotúvá redukálták, később rájöttek arra, hogy
vegyületek formájában is mérhetők, mert a vegyülettől függően ugyan, de a tömegnövekedés egy
állandó viszonyszámmal jellemezhető. (Ez a felismerés később, mint az állandó súlyviszonyok
törvénye jelent meg a kémiai ismeretek között, és a gravimetriának köszönhetően ezen az alapon
megtörténhettek az első atomtömeg meghatározások.) A gravimetria technikája a XIX sz. elejére
kialakult. Későbbi tökéletesedése azoknál az eszközöknél állapítható meg, amelyeknél a technika
fejlődése jelentős változást hozott: pl. a csapadékok szárítása, izzítására használt elektromos
kemencék, a tömegmérésre használt eszközöknél az elektromos elv és a mérhető tömeg jelentett
fejlődést, a szűréstechnika és eszközei pl. a speciális szűrőpapírok, membránszűrők kifejlesztése. (A
gravimetriában használatos hamumentes szűrőpapírt Austen 1878-ban fejlesztette ki, az üveg
szűrőtégelyek az 1920-as években jelentek meg). Napjainkban a klasszikus gravimetriás módszerek
mellett rendelkezésre állnak az elvet felhasználó termogravimetriás és elektrogravimetriás
módszerek. Termogravimetriánál a fűthető térbe (kemence) helyezett anyag tömegválozását
folyamatosan mérhetjük. Az elektrogravimetriánál a ,,csapadékképzést,, a katódra leválasztott fém
formájában elektrolízissel idézzük elő. Ezeket a műszeres módszereket bővebben az
elektroanalitikai és termoanalitikai módszerek között tárgyaljuk.
A gravimetriás elvet felhasználva mind összegző, mind specifikáló mérést végezhetünk.
Specifikáló módszernél az alkalmazott kémiai reakció fogja biztosítani a specifikusságot, egyben
megadja azt az összefüggést is, amely a mért tömegváltozás koncentrációvá történő számolását
lehetővé teszi. Mivel a csapadék sztöchiometriai képlete biztosítja a konvertálást, a módszert
abszolút módszernek tekintjük.
A gravimetriás mérések egyik csoportját azok a mérések jelentik, amikor nem játszatunk le
kémiai reakciót, hanem a meghatározni kívánt mintaalkotó mennyiségét a tömegnövekedéséből
(gázok nedvességtartalmának meghatározásánál a szorbens tömegnövekedése) vagy, mint ez a
szilárd anyagok nedvesség, vagy illó (esetleg szerves anyag) tartalom meghatározásnál történik, a
hevítéskor bekövetkezett tömegcsökkenésből határozzuk meg. A bepárlási maradék mérésekor
vizes oldatok oldott sótartalmát határozhatjuk meg, mérve az oldószer elpárologtatása után
visszamaradt anyag tömegét. A gravimetriás mérések másik típusánál a meghatározandó anyagot jól
mérhető csapadék formájában leválasztjuk, elválasztás és szárítás után a keletkezett csapadék
tömegéből a sztöchiometriai képletet felhasználva számítjuk a minta vizsgált komponensét.
Gravimetriás méréseket a gázok a folyadékok és a szilárd anyagok analitikájában egyaránt
alkalmazhatunk.

A

gázanalitikában

egyszerű

gravimetriás

mérés

a

gázok

por

és

nedvességtartalmának meghatározása. A portartalom mérésénél a gázt adott térfogatát lemért szűrőn
szívatják át, a szűrő a port visszatartja, tömegnövekedése a portartalmat adja. A nedvesség tartalom
meghatározásnál a gáz víztartalmát meg kell kötni. Jó vízmegkötő anyag a foszfor-pentoxid (P2O5)
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vagy a szilikagél. Előbbi kémiailag, utóbbi szorpciós folyamatban köti meg a vizet. Oldatok (vizek)
esetében gravimetriás mérés a már említett az oldott anyag mennyiségét jellemző bepárlási maradék
mérése, amikor is adott térfogatú oldatot bepárolva száraz maradék tömegeként kapjuk az oldott
sótartalmat. Néhány víztípus esetében ezt az értéket a 4.1.táblázat szemlélteti.

4.1.táblázat. Különböző vizek összes oldott ásványi anyag tartalma

A vízminta neve
Esővíz
Folyóvíz
Borsodi víz
Lillafüredi ásványvíz
Parádi víz
Szentkirályi ásványvíz
Magitszigeti ásványvíz
Fonyódi ásványvíz
Karlowy Vary ásványvíz
Tengervíz

Összes oldott ásványi
anyag,
mg dm-3
0,007
118
3380
550
1680
520
1042
761
1500
34400

Szilárd anyagok vizsgálatánál a leggyakrabban előforduló gravimetriás feladat azok
nedvesség tartalmának

és

izzítási

maradékának

meghatározása.

A nedvességtartalom

meghatározása 105 °C-on súlyállandóságig történő szárítást jelent. A nedvességtartalom
meghatározás nem csak azért fontos mert megadható a mintában nedvesség formában található víz
mennyisége, hanem lehetővé teszi az elemzési adatoknak egy jól definiált állapotra a száraz minta
állapotra vonatkoztatott megadását, akkor is ha az elemzés nem száraz, hanem a nedves állapotú
mintából kiindulva történt. (Gyakran előfordul, hogy a szárítás olyan mintaátalakulásokat is
eredményez, amelyek miatt egyes mintaalkotók oldhatósága lényegesen megváltozik. Ekkor soha
nem a száraz, hanem az eredeti állapotú mintából kiindulva végezzük a vizsgálatot, de az összetételt
a későbbi összehasonlíthatóság érdekében száraz állapotra adjuk meg. Ilyen eset előfordulhat
például egy talaj vizsgálatakor.) Egy szilárd anyag összetétele tehát két formában nedves (vagy
ahogy a mintát vettük) ill. száraz állapotra vonatkoztatva adható meg. Az egyértelműség kedvéért a
vonatkoztatási állapotot fel kell tüntetni. (Angol nyelvterületen erre az arb. (as recieved base) ill. a
db. (dry base) megjelöléseket használják).
A szilárd anyagokat levegő jelenlétében 750 °C-ig hevítve a szerves komponensek elégnek.
A szervetlenek vagy változatlanul vagy bomlást szenvedve visszamaradnak. Ha a szervetlen anyag
nem bomlik el, akkor az izzítási maradékból a minta szervetlen, az izzítási veszteségből szerves
anyag tartalmára következtethetünk. Ha a szervetlen anyag átalakul (általában oxidokká bomlik)
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akkor a hevítés utáni maradék nem lesz azonos a szervetlen anyag tartalommal, a maradékot ezért
nevezik inkább izzítási maradéknak (szeneknél hamunak). Ezek a gravimetriás módszerek, kivéve a
víztartalom meghatározást nem specifikusak. Ez azt jelenti, hogy nem egy elemről, hanem a
vegyületek egy csoportjáról (szervetlen vagy szerves) adnak információt. A fenti adatokat néhány
magyarországi szénminta esetében a 4.2.táblázat szemlélteti.

4.2. táblázat. Magyar széntelepekről származó szénminták nedvesség és hamu tartalma
Minta

Nedvesség,
m/m %
11,7
13,0
10,4
12,0
17,1
18,3
1,2

Bükkábrányi lignit ( d<100µm)
Visontai lignit (d<100µm)
Putnoki szén (d<75µm)
Putnoki szén (50um < d<250µm)
Putnoki szén (d<500 µm)
Putnoki szén (d<5 mm)
Pécsi külfejtés (d<100µm)

Hamu,
(száraz)
m/m % , db
32,1
33,8
26,5
15,7
21,9
22,3
12,8

Az anyagok nedvesség és hamutartalmát meghatározhatjuk termogravimetriás módszerrel is.
Ekkor tömegcsökkenés = f(hőmérséklet) görbék lépcsői szolgáltatják a számításhoz szükséges
adatokat, 4.1.ábra. A módszer elvét részletesebben a termoanalitikai módszerek között tárgyaljuk.
Ha a termogravimetriát a fentebb tárgyalt nedvességtartalom és izzítási maradék meghatározására
használjuk, annyiban kapunk több információt, hogy megkapjuk azokat a hőmérsékleteket ahol a
vízvesztés ill. a bomlások, oxidáció bekövetkeznek. A különböző anyagok vízvesztése és a bomlás
lépései sokszor elkülönülten jelentkeznek, ezért ebből az anyag összetettségére, sokszor alkotói
minőségére, mennyiségére is következtethetünk.
A csapadékképzést alkalmazó gravimetriás módszerek már elem, ill. vegyület specifikusak,
a csapadék formában történő leválasztás ugyanis többnyire a vizsgált komponensre specifikus
reakciót jelent. Lásd. az alábbi egyenleteket.
Ag+ + Cl- ↔AgCl

KAgCl = [ Ag+][ Cl-]

Ba2+ + SO42-↔BaSO4

KBaSO4 = [ Ba2+][ SO42-] KBaSO4= 10-9,72
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KAgCl = 10-9,76

4.1.ábra. Szilárd minta nedvesség és izzítási veszteségének meghatározását szemléltető
termogravimetriás görbe

A csapadéknak jól definiált összetételű, szárításra, tömegmérésre alkalmas vegyületnek kell
lenni. Ahhoz, hogy egy oldatban lévő komponens gravimetriásan mérhető legyen az oldatból el kell
különíteni. Ez általában szűréssel történik. A csapadék oldhatóságának olyan kicsinek kell lenni,
hogy az oldatban maradt vizsgálandó komponens miatt keletkező hiba kisebb legyen, mint az
analitikai mérleg érzékenysége 0,1 mg. Ez 100 ml oldatot használva és a csapadék moltömegét 100nak véve 10-5 mol/l oldva maradt anyag koncentrációnak felel meg. A BaSO4 oldhatósági szorzata
KBaSO4 =1.1 10-10, sajátion felesleg nélkül ebből a csapadékból marad oldva annyi, amennyi az
analitikai mérleg érzékenységével közel egyező tömegnek fele meg. Ebből látszik, hogy a
csapadékleválasztáson alapuló gravimetriás mérésekhez olyan kis oldhatóságú vegyületek kellenek,
amelyek oldhatósági szorzata az 1:1 sztöchiometriai arány mellett 10-10 - nél kisebb. Néhány
vegyület oldhatósági szorzatát a 4.3.táblázat tartalmazza. Egy csapadék kis oldhatósága szükséges,
de nem elegendő feltétel ahhoz, hogy gravimetriás módszer alapja legyen. Erre jó példa az Al(OH)3,
amelynél a csapadék géles szerkezete, amely a szűrésnél és a mosásnál jelent nehézséget, valamit a
szárításának a magasabb hőmérsékletekig elhúzódó sajátsága kedvező oldhatósági sajátsága
ellenére a gravimetriás mérést nehézkessé teszi.
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4.3.táblázat. Néhány vegyület oldhatósági szorzata és oldhatósága.
Vegyület

Oldhatósági

Oldhatóság,

szorzat

mol/l

AgCl

1,6 10-10

1,3 10-5

Ag2CrO4

9,9 10-12

1,5 10-4

Al(OH)3

1,1 10-33

3,3 10-9

BaCO3

8,1 10-9

9,0 10-5

BaSO4

1,1 10-10

1,1 10-5

BaCrO4

1,6 10-10

1,3 10-5

Ca CO3

9,0 10-9

9,5 10-5

Fe(OH)3

4,0 10-38

2,6 10-10

PbCrO4

1,8 10-14

1,3 10-7

PbSO4

2,0 10-8

1,4 10-4

Zn(OH)2

5,0 10-17

2,6 10-6

Forrás: Schulek E., Szabó Z.: A kvantitatív analitaikai kémai elvi alapjai és
módszerei, Tankönyvkiadó, Budapest (1973), 342 old.

Nem minden csapadékképzési reakció használható fel gravimetriás mérésre. Ha megvizsgáljuk a
korábban felírt két reakciót, az L oldhatósági szorzatok alapján megállapíthatjuk, hogy mindkettő
rosszul oldódó csapadék. Az AgCl-ot mégsem használhatjuk a klorid ion gravimetriás
meghatározására, mert fény, melegítés hatására bomlik. Szemben a BaSO4-al, amelyik alkalmas
vegyületformát jelent a szulfát gravimetriás meghatározásakor.
Néhány gravimetriásan mérhető mintakomponenst a 4.4.táblázatban adtunk meg.
A táblázatból látható, hogy a módszer kationokra, anionokra egyaránt alkalmazható. Kationok
esetében a műszeres módszerek a módszer időigényessége miatt háttérbe szorítják a gravimetriát,
ellenőrző vizsgálatként azonban, mint megbízható, pontos elemzési alternatívát a vizsgálati
szabványok gyakran előírják. Anionok meghatározására kevesebb a rendelkezésre álló műszeres
lehetőség így a gravimetria alkalmazása gyakrabban fordul elő.
Csapadék képzésére nem csak szervetlen vegyületek (lásd a fenti 4.4.táblázatban megadott
példákat), hanem szerves vegyületek is alkalmasak. Ezeknél

sokszor nem a klasszikus

vegyületképződés hanem az un. komplexképződés megy végbe a leválasztandó kationnal. Ha ez a
komplex apoláros, akkor az oldhatósága kicsi lesz és mint csapadék az oldatból elválasztható. A Ni
meghatározásánál dimetilglioximmal egy ilyen szerves komplexképzőt használunk fel a nikkel- ion
leválasztásához.
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4.4. táblázat. Néhány gravimetriás módszerrel meghatározható mintaalkotó és a meghatározás főbb
jellemzői
Vizsgált

Közeg

Lecsapószer

Hőkezelés

Mért vegyület

°C

forma

alkotó
Al3+

pH 5.5-7,5 (alacsony pH- NH3 +NH4Cl

1100-

n képzünk csapadékot)

1200

pH

beállítás

Al2O3

pufferrel

vagy hidrolizáló sóval
Ba2+

HCl

H2SO4

vagy 800-1000

BaSO4

60

BaCrO4

850-1100

Fe2O3

NH4SO4
Ba2+

semleges

Fe3+

(alacsony pH-n képzünk NH3

(NH4)2CrO4

csapadékot) pH>4.
Ni2+

pH 4,5-10

Dimetil-glioxim

110-130

NiC8H14N4O4

Pb2+

Savas

H2SO4 + etanol

500-600

PbSO4

SO42-

pH: 2 forró 1 % NH4Cl 5 % BaCl2

800-900

BaSO4

210

(NH4)3P(Mo3O10)4

600-800

P2O5 x 24MoO2

25

MgNH4PO4 6H2O

900-1000

MgP2O7

tart oldat
PO43PO43-

HNO3-as

NH3 +NH4Cl

(NH4)2MoO4

Magnézia mixtura

Részletesebb áttekintés végett lásd: Pungor E, Bányai E., Pólos L.:Analitikusok kézikönyve, Műszaki Kiadó, Budapest,
1987, 127-133. old.

Ahhoz, hogy adott mintaalkotót megfelelő pontossággal meghatározhassunk gravimetriás
módszerrel a csapadéknak sztöchiometrikusnak (szennyeződés mentesnek) kell lenni. Ennek a
feltételnek a teljesülését nagy mértékben befolyásolhatjuk a csapadék leválasztás körülményeinek a
helyes megválasztásával, a csapadék elválasztás előtti pihentetésével, amikor is részbeni
átkristályosodással tisztább anyag jön létre. Ha a szűrést és mosást követően nem kapunk megfelelő
tisztaságú szilárd anyagot újra fel kell oldanunk és újrakristályosítással tisztíthatjuk meg a
szennyezőktől.
A csapadékképzés alapvető szabálya az, hogy a kísérleti feltételeket úgy kell megválasztani, hogy a
gócképződés sebessége kisebb legyen, mint a gócnövekedés sebessége, ekkor makrokristályos, jól
mosható, jól szűrhető csapadék jön létre. Ez akkor fog bekövetkezni, ha a leválasztásnál kis relatív
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túltelítettséget hozunk létre. A csapadékot híg, meleg oldatokat, keverést alkalmazva, a leválasztó
reagenst részletekben adagolva hozzuk létre.

4.2.ábra. Ni- glioxim komplex szerkezete

A csapadékot az anyalúgtól szűréssel választjuk el. Szűrésre különböző papír, membrán, üveg és
kerámia szűrők állnak rendelkezésre. A csapadék szemcseméretéhez illeszkedő szűrőt kell
választanunk. Gél szerkezetű csapadék szűrését hatékonyan nagy pórusméretű szűrőn valósíthatjuk
meg. Előfordulhat, hogy a normál gravitációs szűrés gyorsabb lehet, mint a vákuummal segített,
mert a csapadék részecskék beszívódhatnak a szűrő pórusaiba és jelentősen lecsökkenthetik a szűrés
sebességét.

A választható szűrőanyagokról a 4.5.táblázat ad áttekintést. Az analitikai tölcsér

használatával megvalósított szűrést a 4.3.ábra szemlélteti.
A csapadék mosását olyan folyadékkal kell végezni, amelyik hatékonyan oldja a szennyező
komponenseket, de csak elhanyagolható csapadék visszaoldódást okoz. Gyakran a mosószer nem
tiszta víz, hanem olyan sóoldat, ami a peptizációt meggátolja, de a hevítéskor elbomlik,
szennyezőként nem marad vissza, (ilyen lehet az ammónium-nitrát).
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4.3.ábra. Csapadék szűrése hosszú szárú analitikai tölcséren

A szűréssel elválasztott, mosott csapadékot súlyállandóságúvá kell szárítani, vagy hevítéssel a
kívánt vegyületformába hozni. Nem minden esetben a leválasztott vegyület az a forma, amelyik a
mérés és a számolás alapjául szolgál (pl. a vas és az alumínium esetében hidroxidokat választunk le,
de oxid formában mérünk). Ehhez a művelethez elektromos szárítószekrényeket ill. kemencéket
használunk, 4.4.ábra.
A szárított, kihevített csapadékot exszikkátorban hagyjuk lehűlni, és analitikai mérlegen,
amely ma már elektromos elven működő mérleg, meghatározzuk a tömegét. Az analitikai
gyakorlatban használatos táramérleg (0,01 g kijelzéssel mér) és az analitikai mérleg (0,0001 g
kijelzéssel mér) képét a 4.5.ábra mutatja.
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4.4.ábra. Csapadék szárítására használható elektromos szárítószekrény (T max. : 200 °C) és az
izzításhoz szükséges tokos kemence (Tmax.: 1200 °C)

4.5.táblázat. Szilárd anyagot tartalmazó rendszerek szétválasztására alkalmazható analitikai
szűrőanyagok
Szűrőpapír

Membránszűrők
Üvegszűrők

Kerámia

Típus
Schleicher Schuell 589(1)
Schleicher Schuell 589(2)
Schleicher Schuell 589(3)
Millipore (méret szerinti
sorozat)
G1
G2
G3
G4
A1
A2
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Pórusméret, µm
7-7,5
6-6,8
2,3-2,8
Néhány µm- 0.01 µm-ig
90-150
40-90
15-40
5-15
2-8
1-6

4.5.ábra. A kémiai laboratóriumi gyakorlatban használatos tára és analitikai mérlegek

A gravimetria az abszolút analitikai módszerek sorába tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem kell
a vizsgálathoz ismert összetételű mintákkal az analitikai függvényt (I = f(c) ahol I az analitikai jel,
ez esetben csapadéktömeg, vagy minta tömegváltozás, c a koncentráció) meghatározni, ugyanis a
csapadék sztöchiometriai képlete pontosan rögzíti a mért vegyület és a vegyület meghatározni
kívánt komponense közötti arányt, ami alapján kiszámítható, hogy a csapadék hány százaléka a
leválasztott mintakomponens. Ez azonban csak akkor tehető meg, ha csapadék ténylegesen a
képlettel megadott sztöchiometriával rendelkezik és veszteség nélkül, a meghatározandó
komponenst teljes mértékben (az oldhatósági szorzat megszabta hibahatárt nem meghaladó
hatásfokkal) választottuk le.

4.2. Térfogatos elemzés (Titrimetria)
Titrimetria névvel azokat a vizsgálatokat illetjük, amelyeknél valamelyik komponens
mennyiségi meghatározását úgy végezzük, hogy a minta adott részletéhez bürettából ismert
koncentrációjú mérőoldatot adunk, mindaddig, amíg a lejátszódó reakció sztöchiometriai arányait
figyelembe véve az egyenlővé nem válik a mérendő komponenssel. Ezt az állapotot a titrálás
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végpontjának nevezzük. A végpontot vagy megfelelően megválasztott festékindikátorral, vagy
műszeres módszerrel (elektród- vagy redox potenciál mérés (pH mérés), vezetőképesség mérés stb.)
tesszük érzékelhetővé. Festékindikátor alkalmazásakor tudnunk kell, hogy a végpont hol jelentkezik
(pl. sav-bázis titrálásnál milyen pH-nál) és olyan indikátort kell választanunk, amelyik ennek a pHnak az elérésekor szint vált. A műszeres módszereknél a görbe alakból lehet az ekvivalenciapontot
megállapítani. A 4.6.ábrán egy potenciometriás titrálási görbét mutatunk be bejelölve azt a pH
tartományt ahol két indikátor színt vált. Az ekvivalenciapont pH-jához viszonyított helyzetük
mutatja alkalmazhatóságukat vagy alkalmatlanságukat.
A titrálást leggyakrabban vizes oldatok vizsgálatára alkalmazzuk, de végezhetők titrálások
nemvizes (szerves oldószeres) közegben is. Nem vizes közegű méréseket akkor végzünk, ha
valamilyen anyag nem oldódik vagy rosszul oldódik vízben vagy gyenge sav vagy bázisként
viselkedik. Ezek általában a víz sav-bázis karaktere miatt vizes oldatokban nem titrálhatók.
A fentiekből következik, hogy titrálással a szilárd anyagok összetételét oldás után a gáz összetételét
pedig a megfelelő reagensben történő elnyeletést követően határozhatjuk meg.
A titrimetria kialakulását az ipari termelés analitikai igénye hívta életre. A francia titre szóból
származó elnevezés is erre a megfelelőség vizsgálatra utal. Elsősorban a textilipar igénye volt, hogy
a használt oldatok megfelelőségét gyorsan ellenőrizni tudják. A korai titrálásokat nem is a mai
módon büretták segítségével végezték, hanem a reagenst kanállal adagolták. A

végpontot

kezdetben csak a pezsgés megszűnése jelezte 1767-ben a pezsgés helyett Lewis lakmuszpapírt
használt a hamuzsír (K2CO3) salétromsavval végzett titrálásának végpontjelzésére. Decroisilles
alkalmazott elsőnek redoxi titrálást és ő vezette be a ma is használatos térfogat mérő eszközök
használatát, amit később Gay-Lussac tökéletesített. A titrimetria mai alkalmazási formáját az
eszközöktől a mólos oldatok használatáig Gay-Lussac és Mohr munkásága eredményeként az 1850es években nyerte el.
(Korábban a mérőoldatokat önkényes koncentrációkban adták meg, a mérőoldat fogyást vizsgált
anyag esetében egy hatóanyag foknak feleltették meg, ilyen még ma is élő fok rendszer a víz
keménység német keménységi foka).
A titrimetria gyors elterjedését a gravimetriával szembeni rövid elemzési időigényének köszönhette.
A titrimetriás módszereket a meghatározni kívánt mintakomponens és a mérőoldat között
lejátszódó reakció alapján szokás csoportosítani. Így az alábbi titrimetriás módszereket lehet
megkülönbözteteni:
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4.6.ábra. Ecetsav pH metriás titrálása KOH-al

Csapadékos titrálás: a reakcióban a vizsgált komponens és a mérőoldat reagense rosszul
oldódó csapadékot képez. A legjelentősebb ilyen módszer az ezüst és a halogén ionok közötti
csapadékképződési reakciót használja ki.
Ag+ +Cl-⇔ AgCl

Sav-bázis titrálás: A mérés során vagy savat mérünk bázist tartalmazó mérőoldattal
vagy fordítva. Az erős savak és az erős bázisok jól mérhetők. A gyenge savak és bázisok
mérhetősége attól függ, hogy disszociációjuk hogyan viszonylik az oldószer, a víz
disszociációjához. Minél közelebb van ahhoz, annál kevésbé titrálhatók. Ezt a problémát oldhatjuk
meg nemvizes közegű titrálással. Az előbbi probléma többértékű savaknál is jelentkezik, a
saverősség ugyanis az egyes disszociációs lépésekben jelentősen csökken. A foszforsav ezért vizes
közegben nem titrálható háromértékű savként.
A sav bázis reakciót a sósav és a nátrium-hidroxid esetére az alábbi reakció mutatja.
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HCl + NaOH⇒ NaCl + H2O

Fontos látnunk azt, hogy minden sav-bázis reakció ha ionegyenletként írjuk fel az alábbi reakcióra
egyszerűsíthető.
H+ +OH-⇔ H2O

Komplexometria: A Lewis féle sav bázis elmélet szerint a komplex képződési reakciók a sav bázis
reakciók speciális esetét jelentik. A komplex vegyület képződéséhez az kell, hogy legyen olyan
részecske amelyik elektronrendszerében elektronpárok hiányoznak (központi atom) és legyen olyan,
amelyiknek szabad elektronpárja van, vagy elektronpárjai vannak (ligandum). A koordinatív kötés
kialakulása e két részecske között úgy jön létre, hogy a betöltetlen helyekkel rendelkező központi
atom befogadja a ligandumok elektronpárjait. Mivel a központi atom elektron pár befogadó
képessége és a közönséges reakciókban rá jellemző vegyértéke között (hány elektront ad le vagy
vesz fel) nincs egyértelmű kapcsolat a vegyülés sztöchiometriája eltér a klasszikus ( a fenti két )
esettől.
(A vegyülés sztöchiometriáját az fogja meghatározni, hogy a központi atomon hány elektronpár
befogadására van hely, ill. a központi atommal reagáló vegyületben hány olyan atom van, amely
szabad elektronpárral rendelkezik.). Van olyan ligandum amelyikben csak egy szabad
elektronpárral rendelkező atom van. A legismertebb ilyen ligandumként működő részecske a
vízmolekula (H2O), amiben az oxigén atomnak van koordinativ kötésben felhasználható
elektronpárja. (A legtöbb kationokat tartalmazó vizes oldat tulajdonképpen olyan komplex vegyület
amelyben a vízmolekula ligandumként szerepel. A vízhez hasonló egy eletronpár átadásra képes
ligandum az ammónia (NH3), itt a nitrogén atomnak van magános elektronpárja.
Vannak olyan molekulák amelyekben több olyan csoport is lehet amely ilyen szabad elektronpárral
rendelkező atomokat tartalmaz. Ilyen molekula volt a nikkel gravimetriás meghatározásánál
használt dimetilglioxim, de ilyen a komplexometriás titrálásoknál leggyakrabban hasznát EDTA
(etilén- diamin- tetraecetsav) amelyben hat olyan csoport van amelyik koordinatív kötést létesíthet.
Az a tény, hogy egy molekula több koordinatív kötést tartalmaz előnyösen hat a komplex
stabilitására, növeli azt, ami a titrálás szempontjából is előnyös. Ezért részesítik előnyben
mérőoldatként az EDTA-t a más egy koordinatív kötés kialakítására alkalmas vegyületekkel
szemben.
Az EDTA, mint hatfunkciós ligandum (2 nitrogén+4 karboxyl oxigén atom) működését 4-es és 6-os
koordinációban az alábbi ábra szemlélteti:
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4.7.ábra. Fémion-EDTA komplexek szerkezete

Redoxi titrálások: A mérés során redox reakció játszódik le (elektronleadás és felvétel). A
mérőoldat oxidálószer vagy redukálószer. Oxidálószerként leggyakrabban a permanganát iont
(MnO4-) a kromát iont (CrO42-), jodoldatot (I2) használják. Redukálószerként az Sn(II) iont, az
As(III) iont, jodid (I-) iont, tioszulfát(S2O32-)-iont az aszkorbinsavat (C-vitamin) alkalmazzák.
A

permanganát

mérőoldat

felhasználásakor

permanganometriáról,

kromát

kromatometriáról, jód mérőoldat esetén jodometriáról beszélünk.
A permanganometriás mérések során az alábbi reakciók játszódnak le:
Erősen savanyú közegben:
MnO4- +8H+ + 5e- ⇔ Mn2+ + 4H2O

+1,52 V

Gyengén savanyú közegben:
MnO4- +4H+ + 3e- ⇔ MnO2 + 2H2O

+1,672 V

Gyengén lúgos közegben:
MnO4- + e- ⇔ MnO42-

+0,54 V
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mérőoldatnál

A fentiekből látható, hogy a pH- nak fontos szerepe van a redox reakciókban és vegyük észre azt is,
hogy a pH változásával nem csak az oxidálóképesség változik, hanem sztöchiometriai viszonyok is,
azaz egy permanganát- ion egyre kevesebb vizsgálandó anyagot képes oxidálni.
Permanganometriás mérésnél indikátorra a permanganát színe miatt nincs szükség. Ez a szín 10-5
mol/l koncentrációnál már látszik.
Kromatometriás mérésnél az alábbi reakció játszódik le:
Cr2O72- 14 H+ +6e- ⇔ 2 Cr3+ +7 H2O

+1,36 V

Ez a reakció kerül felhasználásra a kémiailag oxidálható szerves anyag tartalom (KOI)
meghatározásánál. Kromát oldaton átbuborékoltatva a levegőt és az elhasznált kromátot
visszamérve meghatározhatjuk a levegő szerves anyag tartalmát. Ezen az elven működött régebben
az alkoholszonda is.
A jodometriás méréseknél az alábbi reakciók mennek végbe:
I2 +2 e-⇔ 2 I-

+0,62 V

2 S2O32-⇔ S4O62- +2e-

+0,17 V

A titrálásokhoz, mint a fentiekből kiderült mérőoldatok szükségesek. Ezeket a mérőoldatokat a
vizsgálandó komponens koncentrációjától függően 1mól/l- 0,001mol/l koncentráció tartományban
szoktuk elkészíteni. Sajnos sok esetben a mérőoldatok egyszerűen a reagensek pontos bemérésével
nem készíthetők el vagy az elkészített oldatok koncentrációja időben változik ezért a vizsgálatok
elvégzése előtt szükség van a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározására. Ezt
faktorozásnak hívjuk. (Az elnevezés abból ered, hogy a pontos koncentráció = faktor x névleges
koncentráció) Pl. c= 0,1126 mol/l= 1,1126x 0,1mol/l).
A faktorozáshoz olyan anyagot használunk amelyiknek tömege jól mérhető, sztöchiometriája
állandó (pl. nem nedvszívó, a levegő alkotóival nem reagál stb.), ilyen a sav-mérőoldatok pontos
koncentrációjának meghatározására alkalmazható faktoranyag a KHCO3-át, aminek használatát
Than Károly vezette be a térfogatos analízisbe.
Sav-bázis titrálásoknál leggyakrabban HCl és NaOH vagy KOH mérőoldatokat használnak.
Egyik mérőoldat sem készíthető el pontosan, a sósav illékony a NaOH, a KOH nedvszívó ill. a
levegő CO2 tartalmával reagál, karbonátosodik. Ezért az elkészített oldatok pontos koncentrációját
külön méréssel, valamilyen jól mérhető állandó összetételű vegyület segítségével kell meghatározni.
A sav mérőoldatok pontos koncentrációját KHCO3-ra szokás meghatározni. A lejátszódó reakció:
KHCO3 + HCl ⇒ KCl + H2CO3
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A sav mérőoldat pontos koncentrációját az alábbi összefüggéssel számíthatjuk:
KHCO3 móljainak száma = a titrálásra fogyott sav móljainak száma
m KHCO3/ Ms KHCO3 = c sav Vfogyás/1000
A KHCO3 moltömege 100g így a számolás is egyszerű, 0,1 g KHCO3 –ra 10 ml HCl fogy, ha a
sósav koncentrációja pontosan 0,1 mol/l.
Ha a sav mérőoldat koncentrációja így ismertté vált a lúg mérőoldat pontos koncentrációját ennek a
savnak a felhasználásával határozhatjuk meg.
Másfajta mérőoldat másfajta faktoranyagot igényel, pl. a permanganát mérőoldat faktorozásának
segédanyaga az oxálsav, amelyet a permanganát széndioxiddá oxidál.
(COO)22+ ⇒ 2CO2 +2eeközben a permanganát az alábbiak szerint redukálódik:
Mn(VII) +5 e- ⇒ Mn(II)
Jodometriánál a kálium jodát a faktoranyag. Az elv az, hogy az alábbi reakcióban jódot állítunk elő
és ezt tioszulfáttal titráljuk. A jodát koncentrációját ismerve tudjuk a jód pontos koncentrációját, a
titrálásnál mért fogyásból számolni lehet a tioszulfát mérőoldat koncentrációját. A tioszulfát
ismeretében meghatározható a jód mérőoldaté.
IO3- + 5I- +6 H+⇒ 3 I2 +3H2O
A pontos koncentrációval rendelkező mérőoldat mellett a méréshez szükség van a titrimetria másik
kellékére a végpontjelzést biztosító indikátorra. Már korábban utaltunk rá, hogy ez lehet valamilyen
színt váltó anyag, vagy műszer által szolgáltatott jel. A színt váltó indikátorok általában a titrálás
típusának megfelelő anyagok azzal a jellegzetességgel, hogy a mért anyagnál gyengébbek, így a
mérőoldattal csak akkor fognak reakcióba lépni, ha az erősebben kölcsönható mérendő anyag már
elfogyott. A jodometria keményítő indikátora más mechanizmus szerint jelez, de a jód itt is csak
akkor tud a keményítővel színt adni, ha már az oldatban nincs mivel reagáljon.
A titrálás részleteit megismerni akkor van lehetőségünk, ha valamilyen műszeres
végpontjelzést használva pontról pontra követjük a folyamatot, azaz meghatározzuk a titrálási
görbét. Ezt példázza a 4.8.ábra, ahol kénsav, foszforsav és a kettő elegyének KOH-al végzett
titrálását mutatjuk be.
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4.8.ábra. Kénsav, foszforsav és 1:1 elegyének potenciometriás titrálása KOH-al. (Az elegynél az
egy sav esetében bemért térfogatokat feleztük)

Látható, hogy a görbék jellege attól függően más és más, hogy milyen az értéke és milyen
különbség van az egyes savak savi disszociációs állandói között, 4.6.táblázat. Az ábrán a savelegy
titrálási görbéje példázza a különböző erősségű savak a disszociációs egyensúlyon keresztül
kifejtett egymásra hatását.
A titrimetria gyors, kis felszereltség igényű, ma már a titrátorok alkalmazásával automatizáltan is
végezhető analitikai lehetőség. Oldatos módszer, a gravimetriához hasonlóan abszolút, nem kell
tehát analitikai függvényt meghatározni oldatsorozat mérésével, a mérőoldat fogyás a mérőoldat
koncentrációja és a reakcióegyenlet segítségével meghatározott sztöchiometriai viszonyszám
alapján a mért komponens koncentrációja kiszámítható. Ha a ez a sztöchiometriai viszonyszám egy
akkor a mérőoldatban lévő reagens móljainak és a mért mintaalkotó móljainak egyenlőségéből
adódóan az alábbi egyszerű összefüggést alkalmazhatjuk:
Cminta Vminta= Cmérőoldat Vmérőoldat
A titrimetria legfontosabb kellékeit a mérőlombikokat, a pipettákat, a bürettát és egy
potenciometriás végpontjelzést alkalmazó összeállítást a 4.7.ábra szemléltet.
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4.6.táblázat. Különböző savak disszociációs állandói

Sav

Disszociációs
állandó

pKsav

Ksav
Ecetsav

1,8 10-5

4,74

Szénsav

4,3 10-7

6,37

5,6 10-11

10,25

> 1.0 10-2

<2

1.2 10-2

1,92

7,5 10-3

2,12

6,2 10-8

7,21

1,8 10-12

11,75

Kénsav
Foszforsav

4.9.ábra. A titrálás kellékei: pipetta, büretta és mérőlombikok, valamint egy potenciometriás
titrálás kísérleti megvalósítása
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I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

5. ELEKTROANALITIKAI MÓDSZEREK
Bánhidi Olivér

Az elektro-analitikai módszerek csoportjába olyan analitikai kémiai módszerek tartoznak, amelyek
elektrokémiai kölcsönhatásokon alapulnak. A kémiai rendszerek és az elektromos jelenségek között
sokrétű kapcsolat létezik, ennek következtében sokfajta módszer alakult ki, amelyek a domináló
elektrokémiai kölcsönhatás alapján csoportosíthatók. Így megkülönböztetünk konduktometriás
módszereket, ezeknél az anyagok elektromos vezetőképessége, illetve ennek változása képezi az
eljárások alapját. A különféle potenciometrikus módszerek esetében az egyes komponensek
elektród-, illetve redox-potenciálja és koncentrációja közötti kapcsolatot vizsgáljuk. A
voltammetriás módszerek esetében az elektrokémiai rendszerekben adott körülmények között
kialakuló áram – feszültség kapcsolatot tanulmányozzuk, míg a coulometriás módszerekben a
komponensek mennyiségi meghatározásának alapja az elektrokémiai reakciók során felvett, vagy
leadott elektromos töltés pontos meghatározása. Az elektrogravimetria esetében elektromos áram
segítségével választjuk le a meghatározni kívánt komponenst, majd a levált szilárd fázis tömegét
megmérve történik a meghatározás.
Mint módszerek az elektro-analitikai eljárások részben önálló műszeres-analitikai módszernek
tekinthetők, de vannak olyan eljárások is, melyeket egy klasszikus módszer részeként alkalmazunk,
javítva annak teljesítményjellemzőit. Így például a térfogatos eljárásoknál gyakran alkalmazzunk
elektroanalitikai

eljárást

(konduktometriát,

potenciometriát)

a

reakció

végpontjának

megállapítására, elsősorban olyan esetben, ha nem áll rendelkezésre indikátor, vagy a mérendő
oldat nem teszi lehetővé a vizuális megfigyelésen alapuló végpont-meghatározást, mert például
színes, vagy zavaros. Az elektroanalitikai eljárás használata sok esetben nem csak ezt a problémát
oldja meg, segítségével gyakran mód nyílik automatizálásra, illetve megfelelő perifériával
kiegészített számítógép alkalmazására is, ami további javulást jelenthet a módszerek
teljesítményjellemzőit illetően.

5.1. KONDUKTOMETRIA
A konduktometria olyan eljárások csoportja, amelynek során a vizsgálandó minta komponenseinek
koncentrációi és a minta, - vagy az ebből megfelelő előkészítő eljárással készített oldat elektromos
vezetőképessége közötti kapcsolat képezi a komponensek mennyiségi meghatározásának alapját.
Az elektromos vezetés szempontjából az anyagok vezetők, félvezetők és szigetelők csoportjára
oszthatók fel. Az elektromosan vezető anyagok között megkülönböztetünk elsőfajú vezetőket
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(elektronvezetőket) és másodfajú vezetőket. Ez utóbbiak esetében a vezetőképesség alapja az
ellenkező előjelű töltéssel rendelkező részecskék (ionok) vándorlása. Kémiai rendszerekben ez
oldatok és olvadékok esetében valósulhat meg. Mindkét anyagfajta esetében a vezetés nagyságát
alapvetően meghatározza a rendszerben lévő (keletkező) ellentétes töltésű ionok koncentrációja.
Ionkristályos vegyületek olvadékában gyakorlatilag a teljes rendszer ionok formájában van jelen.
Oldatok esetében az ionok mennyisége nagymértékben függ mind az oldószer, mind pedig az oldott
anyag sajátosságaitól. Apoláris oldószerekben a poláris jellegű vegyületek (melyek oldódása, majd
disszociációja ionokat eredményezhet) rosszul oldódnak ezért ezek vezetőképessége kicsi.
Ugyancsak csekély a vezetése a tiszta víznek. A víz poláris oldószer, kölcsönhatása sok ionnal
jelentős nagyságú hidratációs energia felszabadulásával jár, ezért az ionkristályos vegyületek vízben
általában jól oldódnak, és a szervetlen sók túlnyomó része teljes mértékben disszociál
elektrolitikusan (ionokra bomlik) vizes oldatában. Hasonlóképpen az erős savak és erős bázisok már
híg oldatban, teljes mértékben ionjaikra bomlanak. A gyenge savak és gyenge bázisok vezetését
meghatározza, hogy milyen mértékben disszociálnak ionokra, ezt a disszociációfokkal (α)
jellemezzük, ami a disszociált molekulák mennyiségének (vagy koncentrációjának) és a szóban
forgó komponens teljes anyagmennyiségének aránya.
A vezetőképesség vagy vezetés az ellenállás reciproka, azaz
G=

1
R

(5.1)

A fajlagos vezetőképesség pedig a fajlagos ellenállás reciprokként definiálható:

κ = 1ρ

(5.2)

A fajlagos vezetőképesség, melynek nagyságrendje a szigetelőkre jellemző 10-15 S/m-től a fémekre
jellemző 102 S/m-ig terjed, a fajlagos ellenálláshoz hasonlóan függ a geometriai méretektől is.
Oldatok, olvadékok esetében a geometriai méreteket a mérőcella méretei határozzák meg, a fajlagos
vezetőképesség egységnyi élhosszúságú kockában lévő oldat, vagy olvadék vezetését jelenti.
Elméleti számításokban gyakran használják a moláris fajlagos vezetőképességet, melyet az alábbiak
szerint kaphatunk meg:

Λ= κ
c

(5.3)

ahol
G : a vezetés
R : az ellenállás
ρ : fajlagos ellenállás
κ : fajlagos vezetőképesség
83

Λ : moláris fajlagos vezetőképesség
Oldatban, olvadékban a vezetéshez minden előforduló ion hozzájárul koncentrációjával és
mozgékonyságával arányos mértékben. Ezért több komponensű rendszerek esetében a rendszer
vezetőképességét általában nem lehet egy adott ion, vagy akár egy adott vegyület ionjaihoz
hozzárendelni, tehát az oldatok, olvadékok vezetése egy integrális jellegű sajátosság.
Az egyes ionok mozgékonyságán az ion egységnyi térerő hatására kialakuló vándorlási sebességet
értjük. Az oldószer saját ionjai hozzájárulását elhanyagolhatónak véve, egy vizes oldatban Ak+,
illetve Bl- ionokra disszociáló, AmBn összetételű vegyület oldatában a fajlagos vezetőképesség:

κ = F(kcaua + lc u )
b b

(5.4)

Figyelembe-véve hogy mk + nl = ν

Λ = κ = ν* F(ua + u ) = Λ + Λ
b
A B
c

(5.5)

Illetve több kationt és aniont tartalmazó elektrolitban:

κ = F * Σk i c i ui

(5.6)

ahol:
κ : a fajlagos elektromos vezetőképesség
k, l, ki : az ionok töltés-száma, illetve az i. ion töltés-száma
ci : az i ion koncentrációja
ui : az i ion mozgékonysága
Λ, ΛA, ΛB : az elektrolit, illetve az egyes ionok moláris fajlagos vezetőképessége
ν : az elektrolit sztöchiometriai együtthatója
Mivel a vezetőképességet meghatározó ionmozgékonyság függ a hőmérséklettől, az oldatok,
olvadékok vezetése is hőmérsékletfüggő. A szervetlen ionok mozgékonysága vizes oldatban 25 oCon a 30 – 95 S cm2 tartományba esik. Két kivétel van, az oxónium-ionok (349,7 S cm2) és a
hidroxid-ionok (200 S cm2) mozgékonysága a majdnem egy nagyságrenddel nagyobb, mint a többi
ioné. Ennek oka e két ion eltérő vándorlási mechanizmusában keresendő.

5.1.1. A vezetőképesség mérésének alapjai
Oldatokban, olvadékokban egyenáram hatására különféle polarizációs jelenségek léphetnek, melyek
hatására megváltozik az oldatból és az azzal érintkező fémből (mint elektródból) álló rendszer
viselkedése. Ezért az egyenáram nem alkalmas a vezetéssel kapcsolatos jelenségek, folyamatok
vizsgálatára és a vezetőképesség mérésére sem. A vezetőképesség meghatározása ezért váltóáram
segítségével történik. A vezetőképességet közvetett módszerrel, ellenállásmérésre visszavezetve
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tudjuk

meghatározni.

A

méréshez

meghatározott

geometriai

jellemzőkkel

bíró

(adott

keresztmetszetű és hosszúságú) elektrolitra meghatározott váltófeszültséget kapcsolunk, és mérjük
az áthaladó váltóáramot. E két mennyiségből a vezetőképesség számítható.
Ahhoz hogy a mért vezetőképességből kiszámíthassuk a fajlagos vezetőképességet, ismerni kell a
cellaállandó értékét. Ez a cella geometriai méreteiből nem számítható közvetlenül, mert a térerősség
eloszlása több tényező, - többek között az oldat jellemzői, a cella anyaga, a mérési frekvencia, stb. –
függvénye, ezért meghatározása a laboratóriumi gyakorlatban ismert fajlagos vezetőképességű oldat
vezetésének mérésével végezhető el.
A vezetőképesség mérésére szolgáló cellák általában üvegből készülnek, és 2 – 3 db. platinából,
saválló acélból, vagy platinázott platinából készült fém elektródot tartalmaznak. A platinázott
platina úgy készül, hogy a platina felületére elektrokémiai úton választanak le nagy fajlagos
felülettel bíró platina réteget. A cellaállandók értéke általában az 1÷50 cm-1 nagyságrendbe esik. Az
5.1. ábrán egy ún. harangelektród látható, mely 3 db. platinázott platina gyűrű elektródból épül fel.

5.1. ábra. Konduktometriás harangelektród

Az elektródok egy megfelelő hídáramkör, vagy pedig egy egyszerű soros ellenállás lánc részét
képezik, amely egy váltófeszültségű erősítő bemenetére csatlakozik. A áramkör jele megfelelő
erősítés után egyenirányításra kerül, majd a műszer felépítésétől függően analóg, vagy digitális
kijelzőn jelenik meg, esetleg digitalizálás után számítógép, vagy beágyazott rendszerben működő
mikrovezérlő dolgozza fel a mért értékeket. Az elektród váltóáramú helyettesítő kapcsolása az 5.2.
ábrán látható, amelyen
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5.2. ábra. Az elektrolit-oldatba merülő elektród váltóáramú helyettesítő kapcsolása.

Ro: a mérendő oldat ellenállása, R1, C1, R2, C2 : az elektród-elektrolit határfelület ohmos
ellenállása és kapacitása, Ck : a mérőkábel kapacitása, Re a cellával soros etalon ellenállása, Ug :
hangfrekvenciás váltóáramot biztosító feszültség-generátor (a mérőkészülék része).

Abban az esetben, ha teljesül, hogy

Re << Ro = 1
G

(5.7)

X , X << Ro << X
1 2
k

(5.8)

és

A kondenzátor impedanciája Xc = 1/ωC, a kondenzátor kapacitása pedig egyenesen arányos a
felületével. Ezért kell platinázott platinát alkalmazni a sima felületű platina elektród helyett. Az
összefüggésben lévő feltétel alapján történhet a mérőfrekvencia megválasztása is. Túl alacsony
frekvencia esetében a határfelületi réteg impedanciája túl nagy, túl magas frekvenciát választva
pedig az oldat ellenállásával párhuzamosan kapcsolódik (sőt, ha nagyon nagy a frekvencia akár
rövidre is zárhatja azt) a kábel kapacitív impedanciája. Az elektronika és a félvezető-ipar rohamos
ütemű fejlődése következtében a laboratóriumi készülékek mellett megjelentek a kisméretű,
hordozható eszközök is. Ezek között sok olcsó típust is találunk, melyek csak egy viszonylag szűk, de a természetes vizek vezetésére jellemző tartományban (0,01÷20 mS) - képesek mérni az oldatok
vezetését.
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5.1.2. Koncentráció-meghatározás a vezetés mérésével
A csak egy vegyület oldásával nyert elektrolit fajlagos vezetőképességét a koncentráció
függvényében vizsgálva, amint az 5.3. ábra is mutatja, egy maximumon áthaladó görbét nyerünk.
A görbék közös jellemzője, hogy emelkedő szakaszuk egy meghatározott tartományban lineáris
jellegű, és ezért alkalmas a vegyület mennyiségének a meghatározására, előzetes kalibrációs görbe
felvétele után, abban az esetben, ha az oldószeren és a kérdéses komponensen kívül nem található
más vegyület az elektrolitban. Egy ilyen kalibrációs görbét láthatunk az 5.4. ábrán.
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5.3. ábra. A fajlagos vezetőképesség a koncentráció függvényében

Ha több vegyület van jelen, a mért vezetőképesség nem rendelhető egyértelműen egyik
komponenshez sem, minden jelenlévő komponens hozzájárul az elektrolit vezetéséhez. Ilyen módon
az elektrolit vezetése bizonyos körülmények között arányos az összes sótartalommal, és így ez a
paraméter alkalmas lehet az összes sótartalom tájékoztató jellegű jellemzésére különféle eredetű
vizek esetében. A mért fajlagos vezetőképesség egy szorzótényezővel történő szorzással számítható
át NaCl-ben kifejezett összes sótartalomra. Az átszámításhoz felhasznált szorzótényező értéke
0,5÷0,7; ha a vezetőképességet mS/cm-ben, az NaCl koncentrációt pedig g/dm3-ben adjuk meg.
Nem alkalmazható ez az átszámítás olyan esetben, ha a vizsgálandó víz olyan komponenst
tartalmaz, amelynek fajlagos vezetőképessége lényeges eltér a nátrium-klorid fajlagos
vezetőképességétől, ilyen anyagok például a savak, lúgok.
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5.4. ábra. Nátrium-kloriddal felvett kalibrációs görbe
0,1÷1,0 g/dm3 koncentrációtartományban

5.1.3. A vezetőképesség-mérés alkalmazása térfogatos meghatározásokban a végpont
meghatározására
A vezetőképesség-mérés egy másik analitikai alkalmazása során a mérést mintegy indikátorként
használjuk a térfogatos meghatározások során a reakció végpontjának megállapítására. Ebből a
szempontból a sav-bázis titrálások és a csapadékos meghatározások jöhetnek szóba. Az előbbi
módszerek esetében a meghatározás alapja a semlegesítési reakció, azaz

H3O+ + OH- = 2 H2O

(5.9)

A titrálások első szakaszában csökken az oldatban a nagymozgékonyságú ionok száma, hiszen ha
savat titrálunk bázissal, az oxónium-ionokat egy fémionra cseréljük le, ha pedig bázist titrálunk
savval, akkor a hidroxid ionok helyett egy anion kerül be a reakcióelegybe. Ennek
következményeként az oldat vezetése csökken. A végpont után a helyzet megváltozik, ekkor már a
mérőoldat feleslegének hatására a vezetés mindenképpen nő. A vezetőképesség csökkenése, majd
növekedése lineáris, vagy közel lineáris függvénye a mintához adagolt mérőoldat térfogatának, ha a
reakció elegy hígulása csekély mértékű. Ezt úgy érhetjük el, hogy tömény mérőoldattal titrálunk. A
fentiek értelmében a titrálási görbe 2 egymást metsző egyenes szakaszból áll, metszéspontjuk
megadja a végponthoz tartozó mérőoldat-térfogat értékét. A végpont közvetlen közelében azonban a
vezetőképesség változása kisebb mértékű, hiszen a nagymozgékonyságú ionok koncentrációja már
igen csekély, és a semlegesítés során keletkező só vezetése már egyre inkább dominál. Ezért a
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végpont közvetlen közelében már nem lineáris a kapcsolat a mérőoldat térfogata és a vezetés között.
Ezt a hatást úgy küszöbölhetjük ki, hogy a végpont meghatározására szolgáló két egyenes
megrajzolása során kihagyjuk a végponthoz közeli pontokat. Az (5.5. ábrán sósav-oldat 0,1
mol/dm3 koncentrációjú NaOH-val történő titrálási görbéjét láthatjuk.
3
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5.5. ábra. 100 cm3 0,01 mol/dm3 koncentrációjú HCL 0,1 mol/dm3 koncentrációjú
NaOH-val történő titrálási görbéje, vezetőképességi végpontjelzéssel

Csapadékos titrálások esetén a meghatározás alapját a(z)

Kzk+ + Aza- = KνkAνa

(5.10)

vk*zk = va*za

(5.11)

és

képezi. Az ilyen típusú folyamatok esetében azonban a vezetés változása jóval kisebb mértékű,
hiszen a végpontig egy kationt, vagy egy aniont cserélünk le egy másik kationra vagy anionra,
melyek mozgékonyságában sokkal kisebb különbség (maximum3-szoros) lehet. Ezért a titrálási
görbék meredeksége is jóval kisebb a bemutatotthoz képest. A végpontig tartó első szakasz a
mozgékonyság-különbség előjelétől függően lehet enyhén csökkenő, vagy emelkedő, sőt akár
vízszintes is. A végpont után a vezetőképesség mindenképpen növekszik, mert nő a
reakcióelegyben lévő ionok mennyisége. A végpont közvetlen kötelében az oldatban lévő só hatása
még fokozottabban érvényesül, ezért a végpont megállapítása megfelelő nagy körültekintést és
rutint igényel.
A vezetőképességi indikáció alkalmazása a hagyományos festékindikátorokkal szemben előnyös
lehet zavaros, esetleg már eredetileg színes minták esetén, amikor a színváltozás érzékelése vizuális
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úton, vagy fotometriával sem lehetséges. Van több olyan reakció is, amelyre nem található
végpontjelzésre alkalmas festékindikátor. Ezekben az esetekben a vezetőképesség mérésén alapuló
végpont-meghatározás jól használható eljárásnak tűnik.

5.2. OSZCILLOMETRIA, A NAGYFREKVENCIÁS VEZETŐKÉPESSÉG-MÉRÉS
ANALITIKAI ALKALMAZÁSA
Ha a konduktometriás mérésekhez alkalmazott váltóáram frekvenciáját jelentősen megnöveljük,
azaz MHz nagyságrendű nagyfrekvenciás váltóáramot használunk, a nagyfrekvenciás áram terjedési
sajátosságai miatt már az oldattal való közvetlen galvanikus kapcsolat nélkül is elvégezhető a
mérés. A mérőcella fala érintkezik csak az elektródokkal. Ezen az előnyös változáson kívül további
változást jelent, hogy jelentősen nagyobb szerepet játszik a cella falának kapacitása és a fal
ellenállása,

hiszen

a

fal

impedanciájának

komponensei

sorba-kapcsolódnak

az

oldat

impedanciájának komponenseivel. Ez az 5.6. ábrán látható helyettesítő kapcsolást eredményezi.

5.6. ábra. A mérőcella nagyfrekvenciás helyettesítő kapcsolása

A cella és a vizsgálandó oldat alkotta rendszer jellemzésére nagyfrekvencián az ellenállás helyett az
ohmos ellenállást reprezentáló rezisztencia és a kapacitív illetve induktív hatásokat jellemző
reaktancia vektoriális összegeként megkapható impedancia, illetve a konduktancia helyett pedig az
előbbi mennyiség és a szuszceptancia vektoriális összegeként adódó admittancia használható. A
kapacitív és induktív jellegű szuszceptancia által létrehozott áram szinuszos nagyfrekvencia esetén
nincs fázisban a feszültséggel, ezért a folyamatokat elíró összefüggésekben képzetes tagként
jelöljük:

A = G + jY

(5.12)

ahol:
A : admittancia, komplex nagyfrekvenciás vezetőképesség
G: konduktancia, az ohmos jellegű vezetőképesség (megegyezik a kisfrekvenciás vezetéssel)
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Y: szuszceptancia, az induktív, illetve kapacitív jellegű tagokat reprezentáló vezetés
Szinuszos nagyfrekvenciás áramot alkalmazva írható, hogy E =Emaxsinωt. Az áram hatására a
cellában lévő ionok az elektromos térben a feszültség-gradienssel arányos sebességgel vándorolnak,
a kialakuló konduktancia-áram, IG=κE, azaz IG =

κEmaxsinωt. A konduktanica-áram fázisban

van a feszültséggel, az Ohm törvény szerint a konduktancia:










I
G = Gmax  = κ
Emax 


(5.13)

A szuszceptancia forrása az oldat molekuláin belüli töltéseltolódás, illetve a dipólus molekulák
orientációja a tér megfelelő irányába. Az egyik félperiódus alatt erre elhasznált energia azonban
felszabadul a következő félperiódusban, illetve az ellentétes orientáció kialakulására fordítódik,
vagyis az ohmos jellegű impedancián elnyelődő energiával ellentétben nem alakul hővé. A C
kapacitással rendelkező tagon folyó szuszceptancia-áram nagyfrekvenciás váltóáram esetén:


i = Cω Emax sin(ω* t + π )
Y

2 


(5.14)

A fentiek alapján a szuszceptanciára az alábbi összefüggés adódik:

i
Y = Y,max = ωC
Emax

(5.15)

ahol:
Emax : a nagyfrekvenciás feszültség csúcsértéke
iGmax : a nagyfrekvenciás konduktometriás áram csúcsértéke
iY,max : a nagyfrekvenciás szuszceptancia által létrehozott áram csúcsértéke
ω:

a kröfrekvencia (2πf)

5.2.1 A nagyfrekvenciás vezetőképesség mérése
A mérőcellák lehetnek alapvetően kapacitív, induktív, illetve kombinált jellegűek. Az előbbi két
típusra az 5.7. ábrán láthatunk példát.

91

5.7. ábra. Kapacitív (a.) és induktív (b.) típusú mérőcella vázlatos felépítése

A nagyfrekvenciás vezetőképesség mérésére többféle lehetőség kínálkozik. Kettős T-híd
alkalmazásán alapuló berendezést készített Gibson és Hall. Blake a vezetőképességet a mérőcellán
átfolyó, a vizsgált rendszer admittanciája által meghatározott áram egyenirányítás után történő
közvetlen mérésével határozta meg. Berendezésének vázlata az 5.8. ábrán látható.

5.8. ábra. A mérőcellán átfolyó nagyfrekvenciás áram közvetlen mérésén alapuló nagyfrekvenciás
vezetőképesség mérő tömbvázlata. G: nagyfrekvenciás generátor, C: mérőcella, E: mérőegyenirányító, D: kijelző és jelfeldolgozó egység

A mérőcella megfelelő kondenzátorral, vagy tekerccsel kiegészítve soros, vagy párhuzamos
rezgőkört alkot. A rezgőkör jósági tényezője, ami megadja, hogy a rezgőköri elemek ohmos
ellenállásán (konduktanciáján) a betáplált (nagyfrekvenciás) energia mekkora milyen hányada
alakul hővé, - szintén alkalmas a vezetőképesség, illetve a vezetőképesség változásának
meghatározására. Párhuzamosan kapcsolt kapacitív mérőcella esetén a jósági tényező az oldat
vezetésének függvényében maximum görbe szerint változik. A változás a generátor aktív eleme
(elektroncső, bipoláris, vagy térvezérlésű tranzisztor) áramának mérése útján követhető.

5.2.2 A nagyfrekvenciás titrálási görbék sajátosságai
A nagyfrekvenciás vezetőképesség összetett mennyiség, értéke a mérőrendszer minden
komponensének hozzájárulását tartalmazza. Ezek közül meghatározó fontosságúak a mérőcella
falai, valamint a mérendő oldat nagyfrekvenciás sajátosságait reprezentáló kapacitások. Ha a
mérőcella falkapacitása minden határon túl növekszik, a nagyfrekvenciás konduktancia értéke a
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kisfrekvenciás vezetőképesség értékéhez tart. A falkapacitás növelhető a falvastagság
csökkentésével és az elektródok felületének növelésével. Ha a titrálás során a konduktancia-tag
változását mérjük, „V”, „M” és fordított „V” típusú titrálási görbéket nyerünk, attól függően, hogy
milyen koncentrációtartományban és milyen frekvencián dolgozunk. Abban az esetben, ha a
kapacitív jellegű képzetes vezetést mérjük, minden esetben „V” alakú titrálási görbéket nyerünk,
ezek meredeksége és relatív helyzete változik a koncentráció és a mérő-frekvencia függvényében.

5.2.3 Az oszcillometria előnyei és alkalmazási területe
A nagyfrekvenciás vezetőképesség mérés vitathatatlan előnye a kisfrekvenciás méréssel szemben,
hogy nem kell galvanikus kapcsolatot létesíteni az elektródok és az oldat között. A
konduktometriához hasonlóan ezzel a módszerrel is lehetséges a koncentráció meghatározása
kalibrációs görbe alapján, ha csak a mérendő komponens koncentrációja változik, vagy változhat a
rendszerben. A méréstechnika előnye, hogy akár zárt egységekben (például ampullákban) is
elvégezhető a meghatározás az egység felbontása nélkül.
Végpont-meghatározásra történő alkalmazása elsősorban hígabb oldatok esetén jöhet szóba.

5.3. POTENCIOMETRIA
A potenciometriás módszerek csoportjába olyan analitikai eljárások tartoznak melyek során a
koncentráció meghatározására szolgáló jel egyenáramú villamos potenciálkülönbség. A
potenciálkülönbség mérése két elektródból képzett galvánelem kapocsfeszültségének, illetve
elektromotoros erejének mérésén alapul. Az eljárások 2 csoportba oszthatók. Az ún. direkt
potenciometriás

módszerek

esetében

a

mérendő

komponens

koncentrációját

a

mért

potenciálkülönbség és a meghatározandó alkotó koncentrációja között összefüggés, - vagy esetleg
kalibrációs görbe, - alapján közvetlenül a mért potenciálból határozzuk meg. Az eljárások másik
csoportjában a potenciometria a meghatározás alapjául szolgáló reakciók végpontjának
meghatározására szolgál, hasonlóan a konduktometria ilyen típusú alkalmazásához.
A mérések végrehajthatók úgy, hogy nem folyik áram a mérőrendszeren. Ekkor az elektródokon
mód van arra, hogy beálljon az elektrokémiai egyensúly, ekkor érvényesek az egyensúlyban lévő
elektródokra vonatkozó összefüggések, és a mérés alapja galvánelem elektromotoros ereje. Áram
áthaladása esetén a mérendő rendszer kisebb – nagyobb mértékben polarizálódik és a mért
potenciálkülönbség eltér az egyensúlyra jellemző értéktől. A két elektród közül azt, amelynek
potenciálját a mérési körülmények között állandónak tekintjük, referencia-, vagy vonatkoztatási
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elektródnak nevezzük. A másik elektródot, - amelynek a potenciálja változik a mérendő komponens
koncentrációjának, vagy koncentrációváltozásának függvényében, - indikátor elektródnak hívjuk.

5.3.1 A potenciometriában alkalmazott mérőműszerekkel kapcsolatos követelmények
A potenciometriás eljárásokban a az indikátor-, és referencia-elektródból álló galváncella
elektromotoros erejét, vagy kapocsfeszültségét mérjük Ez feszültségmérési feladatot jelent.
Feszültségmérésnél alapvető követelmény hogy a mérésre alkalmazott eszköz maga ne terhelje
árammal a jelforrást, illetve a belső ellenállása sokkal nagyobb legyen, mint a jelforrás, esetünkben
az elektrokémiai cella saját belső ellenállása. Ha ez az utóbbi feltétel teljesül, akkor a mérőkörben
folyó áram a cella belső ellenállásán elhanyagolható mértékű feszültség-esést okoz.
Az egyszerűbb készülékek ún. aszimmetrikus bemenettel rendelkeznek, azaz a mérőcellát a
készülék bemeneti pontjához (ún. melegpont) és a vonatkoztatási pontot jelentő földelt
hidegponthoz csatlakoztatjuk. Több készülék együttes alkalmazása esetén azonban a földelési hurok
kialakulása miatt azonban jelentős zavaró hatás lép(het) fel. Az ilyen típusú zavarokkal szemben
sokkal védettebb a rendszer, ha a mérőkészülék ún. szimmetrikus bementtel rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy a bemenet mindkét pontja melegpont, és a készülék mérőcella mindkét elektródája
közötti potenciálkülönbséget, mint potenciáldifferenciát méri.

5.3.2. A potenciometriában alkalmazott elektródok fontosabb típusai
5.3.2.1. Elsőfajú elektródok
Az ún. fémelektródok tartoznak ide, ezek olyan rendszerek, melyeknél a fém saját ionjait tartalmazó
elektrolit-oldatba merül. Az elektródon az alábbi egyensúly áll be:

Me ⇔ Me z+ + ze-

(5.16)

A kialakuló egyensúlyi potenciál a Nernst - Peters egyenlet szerint:

ε = ε0 + RT lnCMe
zF
ahol

ε:

az elektródpotenciál

ε0 :

a standard potenciál

R:

az egyetemes gázállandó

T:

az abszolút hőmérséklet

F:

a Faraday féle szám

z:

a töltés-számváltozás

CMe : a fémion koncentrációja
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(5.17)

5.3.2.2. Gázelektródok
Olyan elsőfajú elektródok, melyeknek az oxidált, vagy redukált formája gáz halmazállapotú.
Nagyon fontos elektródok tartoznak ebbe a csoportba, például a hidrogénelektród, oxigénelektród,
klórelektród. Hidrogén elektród kialakítható, ha például nagy fajlagos felületű (platinázott) platina
fém merül egy meghatározott hidrogén-ion (oxónium-ion) koncentrációjú oldatba, és a platinát
telítjük a külső légnyomással egyező nyomású hidrogén gázzal. A platina nagymennyiségű
hidrogén gázt képes a felületén megkötni, így beállhat a megfelelő elektrokémiai egyensúly. Ennek
potenciál-meghatározó folyamata:

1/2H2 = H + + e−

(5.18)

Az elektródpotenciálra pedig 5.19 összefüggés adódik:

ε

= ε0 + RT ln
F

C
H

(p

H

+

)1/2
2

(5.19)

ahol.
CH+ : a hidrogénion koncentráció
PH2 :

a hidrogéngáz nyomása

Ismert tény hogy a hidrogénionok vizes oldatokban egy vízmolekulához kapcsolódva, H3O+ alakban
fordulnak elő, az egyszerűbb jelölés miatt azonban a H+ alakot alkalmazzuk a továbbiakban is.
A hidrogén elektród különleges szerepet tölt be, mert standard potenciálja általános viszonyítási
alapot képez az elektródok között. Mivel az elektródok potenciálja abszolút értelemben nem
mérhető, csak potenciálkülönbséget tudunk mérni. Ezért a hidrogén elektród standard potenciálját
önkényesen 0-nak vesszük és az összes többi elektród elektródpotenciálját a standard hidrogén
elektród potenciáljához viszonyítva, tehát a kérdéses elektródból és a standard hidrogénelektródból
összeállított galvánelem elektromotoros erejeként adjuk meg.

5.3.2.3. Redoxi elektródok
Ha egy reverzibilisen oxidálható és redukálható rendszer mindkét komponensét tartalmazó oldatba
nemesfém merül, a fém és a vele érintkező oldat határfelületén kialakul egy elektrokémiai
egyensúly, amely mind a redukált, mind pedig az oxidált alak koncentrációjának a függvénye. A
határfelületen fellépő potenciált redox potenciálnak, a rendszert pedig redoxielektródnak nevezzük.
Az elektród potenciál meghatározó folyamata:

ox ⇔ red + ze−
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(5.20)

A redox potenciál és az oxidált és redukált alakok koncentrációja közötti kapcsolatot szintén a
Nernst – Peters egyenlet írja le:

C
0
εredox = εredox
+ RT ln ox
F C

red

(5.21)

ahol:
εredox :

a redoxpotenciál

ε0redox :

a standard redoxpotenciál

Cox :

az oxidált forma koncentrációja

Cred :

a redukált forma koncentrációja

5.3.2.4. Másodfajú elektródok
Másodfajú elektród jön létre, ha egy fém merül a saját, vízben rosszul oldódó sóját és ennek a sónak
az anionját egy jól oldódó sóként tartalmazó oldatba. Ilyen rendszer lehet, ha higany merül kalomelt
(Hg2Cl2) és KCl-t tartalmazó vizes oldatba, vagy ezüst merül ezüst-kloridot és KCl-t tartalmazó
oldatba. Ha az ún. kalomel elektródot nézzük, első közelítésben a Hg-elektród, mint fémelektród
potenciálja az (5.22) szerint:

εHg = ε0Hg + RT lnC 2 +
Hg
F
2

(5.22)

Az elektródegyensúly mellett azonban figyelembe kell vennünk az oldhatósági egyensúlyt is, hiszen
a Hg22+ ionok koncentrációját ez határozza meg az (5.23) alapján.

Hg2Cl2 = Hg22 + + 2Cl−

(5.23)

A rosszul oldódó Hg-só oldhatósági szorzatára pedig (5.24) szerint kapjuk, hogy

K =C

Hg

2+

2

* (C
Cl

−

)2

εHg = ε0Hg + RT lnK - RT lnC −
Cl
F
2F

(5.24)

(5.26)

Kifejezve az (5.24) összefüggésből a Hg-koncentrációt, és behelyettesítve az (5.23)-ba az (5.26)
összefüggést nyerjük, amely világosan mutatja, hogy az elektród potenciálja az anion
koncentrációjától függ. A kalomelt körülvevő oldat-teret diafragmával elválasztva a vizsgálandó
rendszer elektrolitjának fő tömegétől biztosítani lehet, hogy az elektród (esetünkben a kalomel
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elektród) potenciál meghatározó ionjának koncentrációja a vezetési kapcsolat megléte mellett is
változatlan marad, így az elektród standard hidrogén elektródra vonatkoztatott potenciálja csak a
hőmérséklettől függ.
Ezen tulajdonságuk miatt a másodfajú elektródokat, - elsősorban a kalomelt és az Ag/AgClelektródot, - referencia-elektródként alkalmazzuk. Kézenfekvő lenne referencia-elektródként a
standard hidrogén elektródot alkalmazni, azonban a vele való munka körülményes, az elektród
szennyeződésekre érzékeny, ezért az analitikai gyakorlatban kizárólag másodfajú elektródokat
használunk referencia-elektródként. Kalomel elektród látható az 5.9. ábrán.

5.9. ábra. Kalomel elektród

5.10. ábra. Kombinált üvegelektród

5.3.2.5. Ionszelektív elektródok
Az ionszelektív elektródok az ioncsere elvén működnek és a potenciál meghatározó ionra többékevésbé szelektívek. Meghatározó fontosságú egységük egy membránnak nevezett szilárd fázis,
melyen a membrán két oldalán lévő ionok csak korlátozott mértékben képesek áthatolni. Ha az
egyik ion számára a membrán átjárható, a másik számára pedig nem, akkor ez utóbbi koncentrációja
sem egyenlítődik ki teljes mértékben a fellépő potenciál miatt. A kialakuló egyensúly a membrán
egyensúly, az ezt jellemző potenciál pedig a Donnan-potenciál. Fontosabb csoportjaik az üvegalapú
elektródok (H+, K+, Li+), csapadékalapú elektródok (Ag+, Pb2+, CN-, F-, Cl-, Br-, I-),
komplexometriás elektródok (Ca2+, NH4+), gázelektródok (CO2, NH3, HCN). Általában viszonylag
97

széles koncentráció-tartományban alkalmazhatók, azonban használatuk során tekintettel kell lenni
az esetleges zavaró ionokra, illetve a mérendő oldat pH-ja hatással van az elektród működésére. Az
5.10. ábrán bemutatott fényképen jól kivehető a kombinált üvegelektród felépítése.

5.3.3 Direkt potenciometria
Az ide tartozó eljárások közös jellemzője hogy a mért potenciálból határozzuk meg a mérendő
komponens koncentrációját. A koncentráció és a potenciál közötti kapcsolat a már tárgyalt
összefüggések szerint logaritmikus jellegű, azaz a meghatározandó alkotó koncentrációjának
logaritmusa arányos a mért jellel. Ez a meghatározások pontossága szempontjából egyértelműen
kedvezőtlen sajátosság, hiszen az átviteli függvény logaritmusos jellege miatt kis bizonytalanság a
potenciálmérésben jelentős bizonytalanságot jelenthet a mért koncentráció értékét illetően. További
bizonytalanságot jelenthet az oldat eltérése az ideális viselkedéstől, hiszen ebben az esetben nem a
koncentráció, hanem az aktivitás és a potenciál között érvényes az elméleti összefüggés. Ugyan
elvileg a koncentrációból az aktivitás kiszámítható, azonban ehhez szükséges lenne az egyes
komponensek egyéni aktivitási koefficienseinek ismeretére. Ezek azonban általában nem állnak
rendelkezésre, csak az adott rendszerre érvényes közepes aktivitási koefficiens számítható ki az
összes jelenlévő ionfajta koncentrációinak ismeretében, az ionerősség segítségével. Ugyanis egy
adott kation-t és aniont tartalmazó só ionjaira érvényes közepes aktivitási koefficiens és az
ionerősség között a Debye-Hückel elmélet szerint az alábbi összefüggés van:

lgy± = −0,51za zk J

(5.27)

ahol
y± :

a közepes aktivitási koefficiens

za, zk : az anion, illetve a kation töltés-száma
J:

az ionerősség

Az ionerősség pedig az összes jelenlévő ionfajta koncentrációjától és töltésétől függ:

J = 1 ∑ in= 1C i zi2
2

(5.28)

ahol:
Ci : az i-dik ionfajta koncentrációja
Állandó ionerősség biztosítható, ha egy adott komponens állandó, viszonylag nagy koncentrációban
található az oldatban, és az összes többi alkotó koncentrációja jóval (egy vagy akár több
nagyságrenddel) kisebb, ekkor ugyanis ez a főkomponens szabja meg az ionerősség, és ezen
keresztül a közepes aktivitási koefficiens értékét is.
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A meghatározásoknál ügyelni kell az oldatokban sokszor jelenlévő, de nehezen kiküszöbölhető
diffúziós potenciálra is.
A vizsgálatok előtt meg kell határozni az indikátor elektródból referencia-elektródból álló
galvánelem kalibrációs függvényét. Ezt kétféleképpen végezhetjük el.
Eljárhatunk úgy, hogy készítünk egy oldatsorozatot, amely a meghatározandó iont a megfelelő
koncentráció-tartományban tartalmazza, és lemérve az oldatokat meghatározhatjuk a kalibrációs
függvényt. Az oldatsorozat összeállításánál ügyelni kell arra, hogy ennek összetétele a lehető
legjobban egyezzen meg a mérendő minta összetételével. Sok esetben ez nehézséget jelent, mert
például a minta összetétele nem, vagy csak részlegesen ismert. Ilyen esetben segíthet, ha
meghígítjuk a mintát (10 – 50-szeresére), és mind a kalibráló oldatokhoz, mind a meghígított
mintához viszonylag nagy koncentrációban adunk egy semleges sót, például KCl, KNO3, stb.
Gyakran előfordul, hogy a minta hígítása nem jelent megoldást, mert például túl kicsi lesz a
meghatározandó alkotó koncentrációja.
Ilyen esetben alkalmazhatjuk a másik eljárást, az ún. standard addíciós módszert. Ez az eljárás csak
akkor alkalmazható, ha a meghatározandó komponens koncentrációjának logaritmusa és a mért
potenciál között egyértelműen lineáris összefüggés áll fenn. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor el
kell tekinteni a standard addíció alkalmazásától. A gyakorlati kivitelezés során úgy járunk el, hogy
megmérjük az ismeretlent tartalmazó oldat potenciálját, majd az oldat ismert térfogatnyi részéhez a
meghatározandó komponenst tartalmazó tömény standard oldatból kis térfogatnyi részt adunk,
homogenizáljuk a mintát és újból megmérjük a potenciált. A potenciálváltozás és a standard oldat
koncentrációjának ismeretében a mérendő komponens mintabeli koncentrációja kiszámítható.
Fontos hogy az etalon térfogata olyan kicsi legyen, hogy eltekinthessünk az oldat hígulásától.
Ellenkező esetben a hígulást is tekintetbe kell venni a számolás során. A gyakorlatban nem egy,
hanem több (2 – 3) adagot adnak a mintához a standardból és minden hozzáadás után mérik a
potenciálváltozást. Ez az ún. többszörös standard addíció, előnye hogy növeli a kapott eredmény
megbízhatóságát.
A standard hozzáadás módszerének legnagyobb előnye, hogy a minta összetételére vonatkozóan
semmilyen információ nem szükséges.

5.3.3.1. Elektrometriás pH mérés (a direkt potenciometria alkalmazása)
A pH, a hidrogénion koncentráció (pontosabban a hidrogénion aktivitás) negatív logaritmusa. A
direkt potenciometria segítségével történő mérés nagypontosságú pH mérést tesz lehetővé. A mérés
alapja a hidrogénelektród potenciáljának hidrogénion-koncentráció-, illetve pH-függése. A Nernst-
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Peters egyenletbe a pH-t behelyettesítve, tízes alapú logaritmusra áttérve, valamint figyelembevéve, hogy ε0 = 0, standard állapotban kapjuk, hogy:

ε = - 0,059pH

(5.29)

Ahhoz hogy ezt az összefüggést alkalmazzuk a pH meghatározására, a hidrogén elektródot kell
alkalmazni. Azonban, a vele munka nehézsége miatt, nemcsak referencia-, hanem mérőelektródként sem alkalmazzuk a hidrogén elektródot, hanem leggyakrabban az üveg-elektródot
használjuk erre a célra. Az üvegelektród egy membránelektród, melynek membránpotenciálja
szintén pH függő.

ε üveg= K - 0,059pH

(5.30)

Az (5.30) összefüggés alapján a potenciálváltozás meredeksége megegyezik a hidrogén elektródra
vonatkozó értékkel. A konstans miatt az ismeretlen pH-jú oldat mérése előtt az üvegelektródból és
referencia-elektródból álló mérőcellát kalibrálni kell ismert pH értékű puffer oldatok mérésével. A
kalibrációhoz minimálisan 2 puffer-oldatot kell lemérni. Referencia-elektródként általában Ag-AgAgCl elektródot alkalmazunk. Az analitikai gyakorlatban elterjedtek az ún. kombinált elektródok,
melyek tartalmazzák a referencia elektródot is, ezért használatuk kényelmesebb. Az üvegelektródok
nem használhatók tömény sav-, és lúgoldatokban. Tárolásuk során ügyelni kell arra, hogy ne
száradjanak ki, ellenkező esetben megfelelő előkezeléssel aktiválni kell őket. Alkalmazásuk során
ügyelni kell arra, hogy rendkívül nagy, 108 Ohm generátor-ellenállású eszközök, ezért a pH mérés
során a mérőberendezés maximum 10-11 A árammal terhelheti az elektródot, ellenkező esetben a
mért potenciál a generátor-ellenálláson történő feszültségesés miatt eltér a valódi értéktől. Ehhez
elektrométer típusú bemenő fokozat szükséges.
Az üvegelektród hátránya (a sav-, és lúgérzékenység mellet) a viszonylag nagy méret és az, hogy
törékeny. Az utóbbi 15 évben jelentek meg az ún. FET alapú érzékelők. Ezek működésének alapja,
hogy a feszültségvezérelt MOS FET-ek gate elektródja érzékennyé tehető a hidrogénionkoncentráció változására. Az elektród jelének pH függése lineáris, és hasonló az üvegelektródéhoz.
Általában érzékenyebbek az üvegelektródoknál, előnyük a kis méret, az alacsonyabb generátorellenállás. Elsősorban kisméretű, hordozható, kisebb pontossági igény kielégítésére szolgáló
készülékekben alkalmazzák őket.
A pH meghatározásánál ügyelni kell arra is, hogy az elektródok potenciálja függ a hőmérséklettől
is. Az egyszerűbb készülékeken egy potenciométer segítségével vehetjük ezt figyelembe, a modern
laboratóriumi készülékek, és sok hordozható berendezés is automata hőmérséklet-kompenzációval
rendelkezik.
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5.3.3.2. Koncentráció-meghatározás ionszelektív elektródokkal
Az ionszelektív elektródokat használata viszonylag egyszerű, és segítségükkel egy adott kémiai
forma, például S2- ion, mennyiségére kapunk információt, ezért gyakran alkalmazzuk őket különféle
oldatokban lévő komponensek koncentrációjának meghatározására. Közös jellemzőjük, hogy a
potenciál meghatározó ion koncentrációja és az elektród jele között logaritmikus kapcsolat van. Ez
nem előnyös a meghatározások pontosságát illetően, ezért törekedni kell a potenciál meghatározása
során esetlegesen fellépő minden káros hatás kiküszöbölésére. E tekintetben egyik legfontosabb
követelmény hogy a kalibrációhoz használt standardok összetétele a lehető legjobban közelítse meg
a mérendő minták összetételét, a mérési körülmények teljes egyezése mellett. Ha a minták
összetétele nem ismert, akkor a már tárgyaltak szerint meghígíthatjuk a mintát és alkalmazhatunk
egy ionerősség-beállító puffert, vagy a standard hozzáadás módszerével végezzük el a kalibrációt.
Figyelembe kell venni a mérések során azt a tényt, hogy az ionszelektív elektródok korlátozott pH
tartományban alkalmazhatók és ügyelni kell a zavaró ionok esetleges jelenlétére is.

5.3.4 Potenciometriás titrálás
Nagyon sok olyan potenciometriás eljárás létezik, amelynél a meghatározandó komponens
koncentrációját nem közvetlenül a mérőcella jeléből határozzuk meg, hanem valamilyen térfogatos
módszert használva a módszer alapjául szolgáló reakció végpontjának megállapítása történik a
potenciálmérés segítségével. Ilyenkor úgy járunk el, hogy a mérőoldat egy – egy részletének
adagolása és az oldatrészlet mintával való elkeveredése után megmérjük, és feljegyezzük a
mérőcella potenciálját, majd a titrálás végén megszerkesztjük a titrálási görbét é meghatározzuk a
titrálás végpontját, valamint a végponthoz tartozó mérőoldat-térfogatot. Indikátor elektródként
redoxi és ionszelektív elektródok alkalmazása jöhet szóba, referencia-elektródként leggyakrabban
kalomel-, Ag-AgCl-elektródot használunk.
A potenciometriás titrálás alkalmazásának feltétele hogy a meghatározás alapjául szolgáló reakció
teljes mértékben lejátszódjon, gyors és sztöchiometrikus legyen és álljon rendelkezésre a
végpontjelzésre alkalmas indikátor.
A térfogatos meghatározások minden csoportjában van lehetőség a potenciometriás titrálás
alkalmazására. A titrálások végrehajthatók i = 0 áramerősségnél, illetve egy vagy két polarizált
elektróddal i > 0 áramerősségnél.
Sav-bázis titrálások esetén indikátor-elektródként elsősorban a pH érzékeny üvegelektródot
alkalmazzuk. Erős bázis erős savval, illetve erős sav erős bázissal történő titrálása során a
potenciometriás titrálási görbe inflexiós pontja gyakorlatilag pH = 7-nél van. Gyenge sav erős
bázissal, illetve gyenge bázis erős savval történő titrálása esetén az inflexiós pont azonban a
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keletkező só hidrolízise miatt a lúgos, illetve sava tartományban található, erre láthatunk példát az

pH

5.11. ábrán.
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5.11. ábra. 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav titrálása 0,1 moldm3-es KOH-dal,
potenciometriás (pH-metriás) végpontjelzéssel

Nagyon gyenge savak, illetve bázisok titrálása esetén a titrálási görbe meredekség-változása olyan
kicsi, hogy a végpont már nem határozható meg. Ilyen esetben a meghatározást nem vízben, hanem
valamilyen más oldószerben célszerű elvégezni.
Ionszelektív indikátorelektród segítségével csapadékos titrálások esetében is lehetséges a
potenciometriás végpontjelzés. Ha azonos értékű ionok alkotják a csapadékot, akkor
potenciometriás titrálási görbe inflexiós pontja nem tér el számottevő mértékben az
egyenértékponttól. MxAy összetételű csapadék az eltérés már észlelhető. Az hogy az eltérés az
egyenértékpont előtt, vagy utána jelentkezik, függ attól, hogy melyik ionra megfordítható
elektróddal követjük a folyamatot, valamint attól, x és y egymáshoz viszonyított nagyságától. A
titrálási görbe meredeksége a meghatározandó alkotó koncentrációjával egyenesen-, a képződött
csapadék oldhatóságával pedig fordítottan arányos.
Komplexképződési reakciók során a potenciometria csak akkor alkalmazható analitikai célra, ha a
komplex képződése egy lépcsőben történik és stabilitása pedig elég nagy. A titrálási görbe
meredeksége arányos a komplex stabilitási állandójával. Indikátor-elektródként a mérendő fémre
megfordítható elsőfajú-, membrán-, vagy redoxielektródot alkalmazhatunk, a ligandumot illetően
reverzibilis másodfajú, vagy membrán-elektród biztosíthat megfelelő eredményeket.
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Mólszám-változás nélküli redoxi reakciók esetében a titrálási görbe meredeksége független a
mérendő alkotó koncentrációjától, mert a potenciált az oxidált és a redukált forma
koncentrációaránya határozza meg. Mólszám-változással járó inhomogén redoxi reakciók esetében
(például I2 + 2e- ⇔ 2 I-) a redoxi-potenciál kifejezésére szolgáló képletben az oxidált és redukált
formák koncentrációi, illetve aktivitásai a megfelelő hatványon szerepelnek, ezért a potenciál az
alkotók abszolút koncentrációinak is függvénye. Reverzibilis rendszereknél az egyenértékpont
egybeesik a titrálási görbe inflexió pontjával. Ha akár a mérendő komponens, akár a reagens, vagy
mindkét redox-rendszer irreverzibilis, a két pont között már kismértékű eltérés van.

5.3.4.1 Potenciometrikus titrálás i = 0 áramerősség mellett
A címben szereplő feltétel azt jelenti, hogy a cellán átfolyó áram értéke olyan kicsi (gyakorlatilag
zérus), hogy nem változtatja meg a mérőcella jellemzőit. A titráláshoz indikátor-elektródként
nemesfémet (Pt, Au), referencia-elektródként leggyakrabban kalomel elektródot használunk. A
titrálást úgy hajtjuk végre, hogy először megmérjük és feljegyezzük a cella potenciálját, majd
megismételjük ezt minden egyes mérőoldat-részlet hozzáadás és elkeverése után. Az adatokból
megszerkeszthető a szigmoid alakú titrálási görbe. A görbe inflexiós pontját meghatározva,
megkapjuk a titrálás egyenértékpontját.

5.3.4.1.1. A végpont meghatározása számítással
Ha az E = f(titrálási fok) függvény ismert, akkor az inflexiós pont meghatározható számítással, a
függvény első (az inflexiós pont helyén szélső értéke van), illetve második (az inflexiós pont helyén
értéke zérus) differenciálhányadosa segítségével is.
Ha a függvény nem ismert, közelítő eljárásként alkalmazhatjuk a differencia-hányadosok módszerét
is, amelynél a végpont kötelében a mérőoldat-térfogat különbségekhez tartozó potenciál-differencia
 ∆E 

 maximumgörbe szerint változik, a potenciáldifferenciák különbségeként pedig a második
 ∆V 

 ∆2 E 
 nyerjük, amely a végpontban zérus értéket vesz fel.
differenciálhányadost 
2 
∆
V


Ezek a módszerek csak szimmetrikus titrálási görbe és reverzibilis redox rendszerek esetén adnak
helyes eredményt. Különféle potenciometriás titrálási görbék láthatók az 5.12. ábrán
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5.12. ábra. Az E = f(V) függvény, valamint a függvény első és
második deriváltjának segítségével nyerhető potenciometriás titrálási görbék.
5.3.4.1.2. Végpont potenciálra történő titrálás
Elsősorban sorozatelemzések esetén alkalmazzuk. A módszer alkalmazásához ismerni kell az adott
kísérleti körülmények között (elektródpár, mérőoldat koncentráció a meghatározandó komponens
várható koncentráció-tartománya, stb.) a végpontban uralkodó potenciált. Ez kísérleti úton könnyen
meghatározható, és automata titriméteren beállítva ezt az értéket, a készülék, elérve ezt
automatikusan leállítja a titrálást. Eljárhatunk úgy is, hogy egy éppen megtitrált oldatban lévő cella
feszültségét szembe kapcsoljuk a mérendő oldatban lévő cella feszültségével, és árammentes
állapotig titrálunk.
A módszer alkalmazásánál ismerni kell a meghatározandó komponenst tartalmazó oldat közelítő
összetételét, és figyelembe kell venni, hogy sok esetben a mérés alapját képező reakció a végpont
közelében lelassul, és ha a potenciál beállása gyors, akkor látszólagos végponthoz juthatunk.
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5.3.4.1.3. A végpont meghatározása deriválással
A Cox-féle differenciáltitrálási módszer szerint a mérendő oldat azonos részleteit tartalmazó
oldatokban egy –egy azonos típusú indikátor-elektródot (például Pt) teszünk, az elektródokat
(lehetőleg differenciál-bemenetű) feszültségmérőhöz csatlakoztatjuk, a két oldat között pedig sóhíd
segítségével létesítünk vezetéses kapcsolatot. Első lépésként az egyik oldatba 0,1 – 0,2 cm3-nyi
mérőoldatot adunk, így ennek potenciálja kismértékben eltér a másiktól. Ezután mindkét oldathoz
azonos mennyiségű mérőoldatot adva feljegyezzük a potenciál-különbséget. Mivel ez maximum
görbe szerint változik, a maximum helye megadja az egyenértékpont helyét is.
Az ún. késleltetett elektródok módszere a differenciáltitrálás egyik variánsának tekinthető. Ennél
ugyanis az oldatba merített elektródok közül az egyiket, - melyet késleltetett, vagy fékezett
elektródnak nevezünk, - az egyes mérőoldat részletek hozzáadása előtt elzárjuk (ideiglenesen
megszüntetjük a vezetési kapcsolatot) az oldat fő tömegétől. A mérőoldat kis részletének
hozzáadása és elkeverése után, a fékezett elektród potenciálja eltér, késik a másikhoz képest. A
mérés

után

a

vezetési

kapcsolatot

helyreállítjuk,

az

gondoskodunk

az

oldat

teljes

homogenizálásáról, és tovább titráljuk az fentebb elírtak szerint a rendszert. A potenciálkülönbség a
végpontban éri maximális értékét.
A deriválást elektronikai úton, egy soros RC-tag segítségével is elvégezetjük. Ha az
elektromotoros erő változása lassú, akkor a kondenzátoros átfolyó áram nagysága:

i = C dE
dt

(5.31)

Ha a potenciál időbeli változását leíró függvény szélsőértéket vesz fel (az egyenértékpontban),
megváltozik az áramirány, az ehhez tartozó időpont (állandó sebességű mérőoldat-adagolás esetén
mérőoldat-térfogat) a reakció végpontja. Túl nagy kapacitású kondenzátor alkalmazása nem
célszerű, mert megnöveli a rendszer időállandóját, ami azt jelenti, hogy Imax késni fog. 0,01 – 0,05
cm3/s titrálási sebességhez 0,5 – 5 s időállandójú RC-tag alkalmazása célszerű.

5.3.4.2. Potenciometrikus titrálás I > 0 áramerősség alkalmazása esetén
Abban az esetben, ha a cellán áthaladó áramerősség értéke nem tekinthető zérusnak, az
elektródokon kisebb – nagyobb mértékű polarizáció lép(het) fel. Ideálisan polarizáltnak tekintjük az
elektródot, ha az elektródon kialakuló, vagy rákényszerített potenciál hatására az elektródon
áthaladó áram nem változik meg észlelhető mértékben. Ideálisan depolarizálható elektródról akkor
beszélünk, ha potenciálja áramáthaladása esetén sem tér el észrevehetően a reverzibilis potenciáltól.
Céljainkra

egy ideálisan

polarizálható

indikátorelektródból

vonatkoztatási elektródból álló cella az ideális.
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és

ideálisan

depolarizálható

Az ilyen egy polarizált elektródból álló rendszerek sajátosságait Gauguin és Charlot és
munkatársaik tanulmányozták. Ha feltételezzük, hogy a mérendő alkotó oxidálható, vagy
redukálható, a reagens pedig nem lép elektródreakcióba az alkalmazott feszültségnél, továbbá a
polarizáló áram kisebb a diffúziós határáramnál, akkor az elektródpotenciálja a titrálás
előrehaladtával egyre negatívabbá válik (egyre csökken a mérendő komponens koncentrációja). Ha
a meghatározandó anyag elfogyott, azaz elértük az egyenértékpontot, hirtelen egy nagy
potenciálugrás következik be. Irreverzibilis rendszereknél is gyorsan beáll a potenciál, szemben az i
= 0-nál történő titrálással, melynél a potenciál rendszerint lassan áll be, ha a rendszer nem
reverzibilis. Ugyancsak előnyös, hogy ennél a módszernél olyan reakcióknál is viszonylag nagy
potenciálugrás észlelhető, melyek szabadentalpia-változása kicsi ahhoz, hogy jól értékelhető
titrálási görbét nyerhessünk i = 0 feltétel mellett.
Két polarizált elektród esetén 2 azonos fémből készült (például Pt) indikátorelektródból álló cellán
egy nagy belső ellenállású áramgenerátor áramát vezetjük keresztül és a két elektród közötti
potenciálkülönbséget

egy

(célszerűen

differenciál-bemenetű)

nagy

bementi

ellenállású

feszültségmérővel mérjük. A potenciálkülönbség változásának magyarázatához tételezzük fel hogy
egy reverzibilis redox rendszer, például Fe2+/Fe3+ (red1 ⇔ ox1 + z1e-), red1 komponensét titráljuk
egy irreverzibilis rendszer, például MnO4-/Mn2+ (red2 ⇔ ox2 + z2e-) ox2 komponensével. A titrálási
reakció elején a rendszerben csak red1 és sav van, ezért az elektródok között néhány 100 mV
potenciálkülönbség észlelhető. A titrálás előre-haladtával ez lecsökken, mert a rendszerben jelen
van red1 és ox1 (Fe2+ és Fe3+) is. A végpontban csak ox1 (Fe3+) és red2 (Mn2+) lesz jelen. Mivel red2
oxidációja túlfeszültséget igényel, megnő az elektródok közötti potenciálkülönbség. A végpont után
a potenciálkülönbség csökken, de az irreverzibilis red2/ox2 miatt jóval nagyobb, mint a végpont
előtt. Fordított esetben, azaz amikor irreverzibilis rendszert titrálunk reverzibilis rendszerrel, a
titrálási görbe fordított jellegű, azaz a végpontra jellemző maximum előtt nagyobb a
potenciálkülönbség, mint a maximum után.

5.3.4.3. Titrálások amperometriás végpontjelzéssel
Az 5.3.4.2 pontban a zérustól eltérő áram melletti potenciometriás titrálás során, a cellán
átkényszerített áram hatására a redoxi-rendszer jelenlévő komponensei koncentrációjának
függvényében létrejövő potenciálváltozás alapján történik az egyenértékpont meghatározása. Az
elektródok

polarizációját

azonban

úgy

is

elérhetjük,

hogy

áram

helyett

megfelelő

potenciálkülönbséget kényszerítünk a mérőcellára és most az átfolyó áramerősséget figyeljük,
amely szintén függvénye a jelenlévő redoxi-rendszer komponensei koncentrációjának. Ennek a
módszernek is ismeretes egy és két polarizálható elektróddal kivitelezett változata. A két polarizált
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elektróddal végzett módszert „dead stop” módszernek nevezzük. Polarizálható elektródként forgó,
rezgő platina vagy arany-elektródot, csepegő higany elektródot, szénelektródot alkalmazunk.
Nyugvó elektród használata esetén az oldat keverése szükséges. A polarizáló feszültséget általában
egy vezérelt, elméletileg zérus (a gyakorlatban nagyon kicsi) belső ellenállású feszültséggenerátorból nyerjük.
Egy polarizálható elektród esetén úgy járunk el, hogy állandó polarizáló feszültség mellett (melyet
úgy választunk meg, hogy a kialakuló áramerősség a reagáló komponens diffúziós határáramával
egyezzen meg) adagoljuk a mérőoldatot a mérendő mintához és mérjük a cellán átfolyó
áramerősség nagyságát. A polarizáló feszültség nagyságától függően a mért áram a meghatározandó
komponens, vagy a mérőoldat, illetve mindkét alkotó elektródreakciójából származik. A mért
áramerősséget az adagolt mérőoldat-térfogat függvényében ábrázolva az 5.13. ábrán bemutatott
titrálási görbéket nyerjük.

5.13. ábra. Polarizálható elektróddal nyerhető amperometriás titrálási görbék

Attól függően, hogy a választott polarizációs potenciálon a titrált anyag, a mérőoldat, vagy
mindkettő elektroaktív az a., b. illetve a c. típusú görbéket nyerjük. A d. típusú görbe esetén a
mérendő alkotó oxidációs áramot, a mérőoldat feleslege pedig redukciós áramot ad, az e. esetben
pedig ennek éppen a fordítottja.
A módszer csapadékos, redoxi- és komplexometriás titrálások végpontjelzésére alkalmas. Forgó
platina elektródos elrendezés esetén a megnövelt anyagtranszport következtében általában 10-5 – 106

mol anyagmennyiségekig alkalmazható.
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Két polarizálható elektród, azaz a „dead stop” módszer esetében általában azonos anyagból készült,
és azonos felületű 2 elektródot helyezünk el, és kb. 0,01 – 0,1 V állandó polarizáló feszültséget
kapcsolunk rájuk. A titrálás során az egyes mérőoldat-részletek hozzáadása után mérjük a cellán
átfolyó áramerősséget. A módszert Salomon dolgozta ki és Foulk és Bawden fejlesztette tovább. A
titrálási görbék értelmezése csak jóval később történt meg. Az áramerősséget a mérőoldat
függvényében ábrázolva az 5.14. ábrán bemutatott titrálási görbéket nyerjük.

5.14. ábra. A „dead stop” módszerrel nyerhető titrálási görbék

A görbék értelmezéséhez figyelembe kell vennünk, hogy áram csak akkor folyhat át a cellán, ha
mindkét elektródon mehet végbe elektródreakció, az anódon oxidáció, a katódon redukció, azaz
ahhoz hogy áramot mérhessünk valamelyik reverzibilis redox rendszer mindkét komponensének
jelen kell lenni, és mindig a kisebb koncentrációban levő alkotó határozza meg az átfolyó áram
nagyságát. Titráljuk egy reverzibilis redoxi-rendszer red1 komponensét (például Fe2+ ionokat) egy
ox2 (például Ce4+) mérőoldattal. A titrálás kezdetén nincs jelen Fe3+, a mérőoldatnak pedig egyetlen
komponense sem, ezért nem folyik áram. 50 %-os titráltsági fokig az Fe3+ koncentrációja
növekszik, ez határozza meg az átfolyó áram nagyságát is (tehát ez is növekszik). 50 %-os
titráltsági foknál [red1] = [ox1], ekkor mérhetjük a maximális áramot. Tovább titrálva az oldatot, az
áramot már a csökkenő koncentrációjú red1 határozza meg. Az egyenértékpontban egyik
rendszernek sincs jelen mindkét komponense, ezért nem folyik áram, illetve csak egy nagyon kis
maradékáram mérhető. További mérőoldat mennyiséget adagolva már a mérőoldat oxidált és
redukált alakja szabja meg a növekvő áramerősséget. Ha a meghatározandó mintához a titrálás
kezdete előtt feleslegben ox1-et (Fe3+ ionokat) adagolunk, a c. típusú görbét nyerjük. Ha az
alkalmazott reakcióban szereplő két redoxi rendszerből az egyik olyan mértékben irreverzibilis,
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hogy az alkalmazott polarizáló feszültség nem éri el a rendszer túlfeszültségét, akkor az a., b. vagy
e. típusú görbét kapjuk eredményül. A d. és c. típusú görbék az a. és e. típussal egyeznek meg, csak
míg az a. és az e. esetében a mérőoldat, addig a c. és d. esetben a meghatározandó komponens alkot
irreverzibilis redox rendszert. A titrálás egyenértékpontjában az áram minden esetben hirtelen a
maradékáram értékére esi, ezért nevezik a módszert „dead stop” módszernek. Az eljárást kiterjedten
alkalmazzák jodometriás-, kelatometriás-, csapadékos-, és egyéb redoxireakciók esetében. A Karl
Fischer féle víztartalom meghatározáshoz kizárólag ezt a módszert alkalmazzák. Előnye hogy
érzékeny, egyszerűen megvalósítható összeállítást igényel. Gyakorlatilag 2 egyforma platina tű-,
vagy lemezelektród, egy mágneses keverő és egy áramerősség mérő szükséges hozzá a bürettán
kívül.

5.3.4.4. A potenciometrikus titráláshoz szükséges berendezések
A titrálás végrehajtható manuálisan és automatizált módon, ún. titriméterek segítségével. A
manuális kivitelezéshez a hagyományos indikátoros végpontjelzést alkalmazó módszerekben
használatos felszerelés (büretta), mágneses keverő és egy az 5.3.1 pontban leírt követelményeket
kielégítő analóg, vagy digitális kijelzésű feszültségmérő szükséges. Ebben az esetben azonban nem
használjuk ki a potenciometrikus eljárásoknak azt a rendkívül előnyös sajátosságát, hogy
elektromos kimenő jelet adnak, amely akár vezérlési célokra is felhasználható, lehetővé téve az
eljárások nagyfokú automatizálását.
Az automatizálást úgynevezett automata titriméterek, vagy titrálók segítségével valósíthatjuk meg.
Ezek a berendezések 3 egységből állnak: mérő és vezérlőegység, automata büretta és mágneses
keverő. Elvi felépítésük az 5.15. ábrán látható.
A mérő és vezérlő egység ma már kivétel nélkül mikrovezérlővel, mikroprocesszorral felépített
intelligens mérő-, és vezérlő számítógépes rendszer. Teljesítőképességét nagymértékben
meghatározza az általában beágyazott rendszerként futó szoftver. Egy megfelelően kialakított
konstrukció képes lehet akár az összes általánosan használt titrálás (sav-bázis, komplexometriás,
csapadékos, redox) végrehajtására. A potenciometriás végpontjelzési módszerek mellett általában
lehetővé teszik a később tárgyalandó amperometriás végpontjelzési módszerek alkalmazását is. Az
egység billentyűzetén keresztül beadhatók a különféle paraméterek, az egyes paraméter-együttesek
(módszerek) önálló egységként tárolhatók, később is végrehajthatók. Legtöbb esetben IBM
kompatibilis számítógéppel összekapcsolható, sok esetben nyomtató is csatlakoztatható hozzá. A
titrálási görbék általában tárolhatóak, kinyomtathatóak és az egyes paraméterek megváltoztatása
után újraszámolhatóak.
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5.15. ábra. Automata titriméter blokkvázlata

A mérő és vezérlő egység vezérli az automata büretta léptető motorját. A büretta a különleges
finom-mechanikai konstrukció következtében nagyon kis (0,002 cm3) térfogatrészletek adagolására
is képes. A vezérlő egység segítségével többfajta módszer alkalmazható a mérőoldat adagolására.
Állandó térfogatú mérőoldat adagolás esetén állandó térfogatnyi mérőoldat-részleteket adagolunk a
mérőcellába, ha a mért potenciálkülönbség stabilizálódott, vagy eltelt az előre beállított várakozási
idő.
Változó térfogatú mérőoldat-adagolás során a potenciálváltozás meredekségének függvényében
változik a kiadagolt mérőoldat-térfogat. Kis meredekség esetén (a végponttól távol) nagyobb
térfogatot, nagy meredekség esetén (a végponthoz közel) kisebb térfogatot adunk lépésenként.
Folyamatosan változó mérőoldat adagolási sebesség esetén a mérőoldat adagolásának sebességét
egy PID szabályzó (arányosan integráló és differenciáló jellegű szabályzó) a potenciálváltozás
meredekségének függvényében automatikusan és folyamatosan állítja be. Lényeges sajátossága
ennek a módnak, hogy a titrálási görbe egymást követő pontjai az adagolási sebességtől függetlenül
azonos távolságban lesznek, ez elsősorban szimmetrikus titrálási görbe kiértékelés esetén fontos.
Ezzel az algoritmussal határozható meg legpontosabban az inflexiós pont.
Folyamatos mérőoldat-adagolás ajánlatos olyan titrálások esetén ahol egy, vagy több gyengén
detektálható inflexiós pont jellemzi a folyamatot, például Ca2+ és Mg2+ ionok komplexometriás
titrálása), olyan esetekben ahol az inflexiós pontok nagyon kis (mérőoldat) különbséggel
jelentkeznek (például NaOH Na2CO3-tartalmának meghatározása), aszimmetrikus titrálási görbe
esetén, valamint nem vizes közegben végrehajtott titrálásoknál.
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5.4. VOLTAMMETRIA
A voltametriás módszerek csoportjába olyan eljárások tartoznak, amelyekben a meghatározandó,
elektrokémiailag aktív komponens mérése elektródreakciójának áram-feszültség görbéjén, az ún.
polarizációs görbén, alapszik. A polarizáció során az indikátor-elektródon az egyensúlyi elektród-,
vagy redox-potenciáltól eltérő potenciál alakul ki, vagy az egyensúlyi értéktől eltérő potenciált
kényszerítünk az elektródra. A polarizációs görbe az elektródra kényszerített potenciál és az
elektródon áthaladó áram közötti kapcsolatot reprezentálja. Az alkalmazott elektródok egyike egy
jól polarizálható elektród, a másik ellenben jellegzetesen depolarizátor jellegű, azaz az áram
áthaladása során nem változik meg észrevehetően a potenciálja. A cellán átfolyó áram hatására az
oldaton i*Roldat feszültséges jön létre, ezt a görbe felvétele során vagy figyelembe kell venni, vagy
megfelelően nagy vezetőképességű oldat alkalmazásával elhanyagolható mértékűvé kell tenni.
Általában az utóbbi módszer szerint járunk el, méghozzá úgy hogy az oldathoz viszonylag nagy
koncentrációban adunk egy ún. vezető-sót, amely az oldat belsejében biztosítja a töltéstranszportot,
azonban az adott körülmények között nem vesz részt az elektródfolyamatokban.
A voltametriás görbék ábrázolása során a konvenció szerint a katódos (redukciós) áramot és
potenciált az i – V, vagy i - E görbék koordináta-rendszerének pozitív negyedében helyezzük el, az
anódos (oxidációs) áram és potenciál esetébe fordítva járunk el.
Nyugvó oldatban, állandó felületű elektróddal felvett voltammetriás görbét láthatunk az 5.16. ábrán.

5.16. ábra. 0,001 mol/dm3 ZnSO4 nyugvó (keverés nélküli) oldatban 0,1 mol/dm3 Na2SO4 vezetősó
jelenlétében állandó felületű elektróddal felvett katódos áram - feszültség diagram

Az ábra értelmezéséhez figyelembe kell vennünk, hogy az elektródok felületén lejátszódó
elektrokémiai reakciók bonyolult heterogén reakciók, közös jellemzőjük, hogy több, egymást
követő lépésből állnak, melyek közül mindig a leglassabb határozza meg a teljes folyamat
sebességét. Mivel a reakcióban töltés leadás, vagy töltés felvétel történik, az átalakult
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anyagmennyiséggel arányos mennyiségű elektromos töltés is gazdát cserél, a kémiai sebességgel
arányos lesz az időegység alatt felvett, vagy leadott töltés mennyisége, azaz a redukcióhoz, vagy
oxidációhoz kapcsolódó áram erőssége. Az ábrán négy, jól elkülönülő szakaszt különböztethetünk
meg. Az AB szakaszon nem megy végbe elektródreakció, csak egy nagyon kis áram, ún.
maradékáram folyik. A B-vel jelzett potenciálon megindul a Zn2+-ionok redukciója, és a BC
szakaszon a növekvő potenciállal növekszik a redukció sebessége, illetve az ehhez kötődő
áramerősség is. A felületen lévő Zn2+ ionok pótlása az oldat belsejéből történik, nyugvó oldatban
csak diffúzió vesz részt az iontranszportban. A redukció növekvő sebessége miatt az elektród
felületén elfogynak az ionok, és a diffúzió nem képes elegendő mennyiségű iont szállítani, így a
felületen egyre csökken a Zn2+ ionok koncentrációja, ennek következtében pedig a redukció
sebessége és a redukciós áram is. Ez jellemző a CD szakaszra. A D ponttól kezdve újból növekszik
az áram, de ez már egy újabb elektródfolyamat eredménye.
Némileg eltérő görbét kapunk, ha ugyanebben az oldatban rezgő platina elektróddal vesszük fel az i
– V diagramot. Az eltérés fő oka, hogy a rezgés miatt a keveréshez hasonlóan megnövekszik a
konvekciós anyagtranszport. Az ilyen körülmények között nyert diagram az 5.17. ábrán látható. Az
előbbihez hasonlóan, ezen is 4 szakaszt különíthetünk el, az AB és BC szakasz ugyanolyan, jelentős
különbség látható azonban a CD tartományban. Az eltérés oka, hogy a konvekciós anyagtranszport
következtében az oldat belsejéből már a határfelület közvetlen közelébe eljutnak a Zn2+ ionok, a
diffúzió már csak egy, az elektród felületéhez tapadó, mozdulatlan, ún. Prandt - Nernst féle
határrétegen történő áthaladásban játszik döntő szerepet. Ilyen körülmények között a felület és a
határréteg oldat-felőli oldala közötti koncentráció gradiens állandó sebességű anyagtranszportot
generál.
Az ilyen körülmények között a felületre eljutó cink azonnal redukálódik, de mivel a felületre
időegység alatt mindig ugyanolyan mennyiség érkezik belőle, a redukciós áram állandó értékű lesz.
Ezen a szakaszon a potenciál nem befolyásolja az áramerősséget, és adott Zn2+ ion koncentráció
mellett ez a maximális elérhető áramerősség, ez az ún. diffúziós határáram.
Az 5.17. ábrához rendkívül hasonló görbét kapunk, ha a felvételt megismételjük ún. csepegő
higanyelektródot alkalmazva. A csepegő higany elektród valójában egy vékony üveg kapillárisból
áll, ami egy meghatározott magasságban elhelyezett higanytartályhoz csatlakozik. A tárolóedényben lévő higany hidrosztatikai nyomásának hatására a kapilláris kilépő nyílásán időben
állandó sebességgel (meghatározott darabszámú és méretű higanycsepp formájában) folyik ki a
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5.17. ábra. 0,001 mol/dm3 ZnSO4 nyugvó (keverés nélküli) oldatban 0,1 mol/dm3 Na2SO4 vezetősó
jelenlétében rezgő platinaelektróddal felvett katódos áram - feszültség diagram

higany. A csepegő higany-kapilláris elektrokémiai szempontból rendkívül előnyös tulajdonsága,
hogy időben megújuló felületet biztosít. A csepp felülete a megjelenésétől kezdődően nő, egészen a
leszakadásának pillanatáig. A gömbfelületen folyó áram is a felülettel arányosan nő az időben,
amint az 5.18. ábrán is látható. Az időbeli függés parabolikus jellegű, ez az oka az ilyen
körülmények között felvett i – V görbe jellegzetes „csipkézettségének”. A higany alkalmazása még
két nagyon fontos előnnyel jár. Az egyik, hogy a hidrogén rendkívül nagy túlfeszültséggel (1,5 –
1,7 V) redukálódik a felületén, ezért sok fém elektrokémiai redukciója végbemehet a zavaró
hidrogén-fejlődés nélkül. A másik fontos jellemző, hogy a megújuló csepp, a felületén megjelenő
fémet amalgám képződése közben oldja, így nem kell számolni a felület elektrokémiai
sajátosságainak megváltozásával.
A csepegő higany elektródon felvett i – V görbét polarográfiás görbének, vagy polarogrammnak
nevezzük. A polarogrammokat analitikai célra alkalmazó módszert pedig polarográfiának hívjuk.

5.18. ábra. A higanycseppen átfolyó áramerősség időbeli alakja
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5.4.1. A polarográfiás görbe jellemzői
A polarográfiás görbe jellegzetesen lépcső alakú. Az egyik legfontosabb jellemzője a határáram és a
maradékáram különbségeként adódó átlagos Id diffúziós áram (amely a határáram-szakaszban a
higanycseppen átfolyó áram időbeli átlagolásával adódik), a tapasztalat szerint egyenesen arányos a
higany-katódon redukálódó komponens koncentrációjával, azaz:

−
id = kC

(5.31)

A k állandó Ilkovič szerint

k = 0,627zFD1/2m 2/3t 1/6

(5.32)

ahol:
Id : a(z átlagos) diffúziós áram
C: a mérendő komponens koncentrációja
z: a komponens töltés-szám változása
F: a Faraday féle szám
D: a komponens diffúzió-állandója
m: a higanycsepp tömege
t : a higanycsepp élettartama

Ez az egyenlet képezi a polarográfiás mennyiségi meghatározások elvi alapját. Az alkalmazott
elhanyagolások miatt azonban a gyakorlatban ismert koncentrációjú etalonokra visszavezethető
kalibrációs eljárást kell alkalmazni. Amint az (5.32) összefüggésből is látható, a diffúziós áram függ
a higanycsepp tömegétől és a csepegési időtől, azaz a kapilláris állandóktól. Ezen túlmenően a
hőmérséklet és az oldat kémhatása is befolyásolja a határáram nagyságát. A meghatározások során
biztosítani kell mindezen paraméterek állandó értékét.
A polarográfiás lépcső másik nagyon fontos jellemzője az ún. féllépcső-potenciál, azaz a diffúziós
határáram félmagasságához tartozó potenciálérték, ez az elektródon redukálódó komponens anyagi
minőségére jellemző, ez lehetővé teszi az egyes komponensek azonosítását. Ideális esetben a
féllépcső-potenciál megegyezik a mérendő komponens elektród-, illetve redox-potenciáljával, a
valóságban azonban az oldat összetétele függvényében kismértékben eltér ettől az értékektől. A
polarogramm ezen két jellemzője alapján több komponenst (fémiont) tartalmazó oldat minőségi és
mennyiségi elemzése is elvégezhető. Erre láthatunk példát az 5.19. ábrán.
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5.19. ábra. Ólmot és kadmiumot tartalmazó oldat polarogrammja

5.4.2. A polarográfiás mérőberendezés
A polarográfiás mérőberendezés két részegységből áll, az ún. polarográfból és a csepegő higany
elektródot és mérőcellát tartalmazó egységből. A polarográf állítja elő az állandó sebességgel
növekvő feszültséget, illetve folyamatosan méri a cellán átfolyó áramot és előállítja a polarográfiás
görbét. A feszültség előállítása ma már programozottan, digitál – analóg átalakító (D/A konverter)
segítségével valósul meg. A polarográfiás áram monitorozása pedig egy a cellával sorba-kapcsolt
ellenálláson eső feszültség analóg – digitál átalakítóval (A/D konverterrel) való digitalizálással
történik. A jelfeldolgozást természetesen beágyazott mikrovezérlő, vagy számítógép végzi, a görbe
felvétele teljesen automatikus.
A csepegő higanyelektród a legegyszerűbb esetben egy függőlegesen kalibrált állványt, az
állványon függőlegesen mozgatható higanytartályt, üveg-kapillárist és kettőt összekötő rugalmas
csövet, valamint elektromos csatlakozókat tartalmaz. A mérőcellában csatlakozó hely van kialakítva
a kapilláris számára. Pozitív elektródként célszerűen a higanyt öntünk a cella aljára. Ebbe az ún.
fenékhiganyba kerülnek a kapillárisból leszakadó cseppek is. A nagyfelületű fenékhigany
gyakorlatilag ideális depolarizátor. Az egyenáramú polarográfiában leggyakrabban alkalmazott
Heyrovský-féle cellát az 5.20. ábrán mutatjuk be.
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5.20. ábra. A Heyrovský-féle polarográfiás cella

Az ábrán jól látható, hogy gázbevezetésre is van lehetőség. Erre azért van szükség, mert a levegő
oxigénje is aktív polarográfiásan, két lépcsőben, hidrogén-peroxidon keresztül, redukálódik
hidroxid ionokká. Ezt a zavaró hatást úgy szüntethetjük meg, hogy inert gázzal, például nitrogénnel
kiűzzük az oxigént az oldatból. Lúgos oldatban redukálószer, például nátrum-szulfit adagolással is
hasonló eredményt érhetünk el.
Az ilyen kételektródos rendszerek potenciálja változik, ha áram halad át rajta, ezért csak közelítő
pontosságú potenciál-meghatározásra alkalmas. Ha szükséges a potenciálértékek pontos
meghatározása, akkor referencia-elektród beiktatásával 3 elektródos rendszert kell alkalmazni. A
vonatkoztatási elektródot (például kalomel elektród) vagy sóhíddal csatlakoztatjuk az oldathoz,
vagy közvetlenül az oldatba tesszük. Ebben az esetben csak olyan elektródot alkalmazhatunk, amely
diafragmán keresztül érintkezik a cella elektrolitjával.

5.4.3. Az egyenáramú polarográfia alkalmazása
A fentebb ismertetett technika elsősorban fémionok, illetve olyan szerves vegyületek
meghatározására alkalmas, amelyeken redukcióra hajlamos funkciós csoport található. A módszer
kimutatási képessége 10-5 – 10-6 mol tartományba esik.
A kalibrációt elvégezhetjük a meghatározandó komponenst ismert koncentrációban tartalmazó
etalon oldatsorozatokkal, vagy pedig a standard hozzáadás módszerével. A kalibráció során
törekedni kell arra, hogy a kalibráló oldatok összetétele a lehető legjobban egyezzen meg a minták
összetételével. Ez a feltétel megköveteli az összetétel ismeretét, ami nem mindig áll rendelkezésre,
ezért az első mód alkalmazása csak engedményekkel, illetve lazább pontossági követelmények
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esetén lehetséges. A standard hozzáadás módszerének használata esetén a fentebb említett feltétel
az összetétel ismeretének hiányában is teljesül, ezért általában ezzel a módszerrel történik a
kalibráció.
A gyakorlatban azonban nem egyszeres, hanem a többszörös standard hozzáadást alkalmazzuk a
kalibráció bizonytalanságának csökkentése érdekében. A meghatározások pontossága 1 – 5 relatív
% nagyságrendű. Ettől szorosabb pontossági igény esetén a polarográfiás cellát termosztálni kell,
hogy kiküszöböljük a hőmérsékletfüggés okozta bizonytalanságot.

5.4.4. A teljesítményjellemzők javítását szolgáló fejlesztések
Az egyenáramú polarográfia alkalmazása során nehézséget jelent, ha a mérendő komponens
féllépcső-potenciáljához egy másik komponens féllépcső-potenciálja. Ha a zavaró komponens
koncentrációja kisebb a meghatározandóénál, akkor nem lép fel zavaró hatás. Fordított esetben
azonban, különösen, ha a koncentrációkülönbség nagy (például tízszeres), jelentős zavaró hatás
léphet fel abban az esetben, ha a mérendő komponens féllépcső-potenciálja nagyobb, mint a
zavaróé, a zavaró határárama a mérendő maradékáramaként jelentkezik. Ez a nagy maradékáram
megnöveli a mérendő komponens határáram-mérésének bizonytalanságát, azaz rontja a
meghatározás pontosságát. Ha kettőnél több polarográfiásan aktív alkotó van jelen a vizsgálandó
mintában, még nagyobb az ilyen típusú zavaró hatás fellépésének valószínűsége.
Ugyancsak problémás lehet, ha a féllépcső-potenciálok túl közel esnek egymáshoz. Az első
fejlesztések célja az ilyen típusú zavaró hatások csökkentése volt. Erre többféle lehetőség is
adódott, ezek közül az egyik a derivált görbe alkalmazása az i = f(V) függvény helyett a (di/dV) =
f(V) függvényt vesszük fel, és a lépcső jellegű görbeprofil helyett, maximum-jellegű görbét kapunk,
melynek helye a féllépcső-potenciálnál van. Az 5.19. ábrán polarogrammnak megfelelő derivált
polarográfiás görbe látható az 5.21. ábrán. Megtekintve az ábrát, látható hogy az azonosításra, és a
mennyiségi meghatározásra szolgáló maximumok jobban elválnak, mint a normál polarográfiás
görbe esetén. A deriválás megvalósítható RC-tag, tarnszformátor segítségével, illetve ún.
váltóáramú polarográfiával. A váltóáramú polarográfiás módszer szerint az egyenáramú jelre kis
amplitúdójú váltófeszültséget szuperponálnak, és a kialakuló áram váltóáramú komponensét mérik,
úgy hogy egy kondenzátor alkalmazásával elválasztják az egyenáramú komponenstől. Mind a
derivatív-, mind pedig a váltóáramú polarográfia a módszer szelektivitását növeli elsősorban.
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5.21. ábra. Ólmot és kadmiumot tartalmazó oldat derivatív polarogrammja

5.4.5. A kimutatási képesség javítását szolgáló módszerek
A szelektivitás javításán túlmenően olyan fejlesztések is történtek, amelyek a kimutatási képesség
jelentős javulását eredményezték, javítva ez által a módszer versenyképességét más, - például
spektrokémiai módszerekkel szemben. Az ún. Tast-polarográfia alapelve az, hogy az
áramerősséget nem a higany-csepp teljes élettartama alatt kell mérni, hanem csak a csepp
leszakadása előtt, élettartamának végén. A cseppen átfolyó áram ugyanis két komponensből tevődik
össze, az elektródreakcióhoz kapcsolódó ún. „Faraday-áram”-ból, és a csepp felületének töltésére
szolgáló kondenzátoráramból. Analitikai szempontból az előbbi hasznos, az utóbbi információt nem
hordozó zajforrásnak tekinthető. A két komponens egymáshoz képest ellentétesen változik az idő
előre haladtával, a Faraday áram nő, a kondenzátor áram csökken, ezért a legjobb jel/zaj arányt a
csepp élettartamának végén kapjuk. A csepp élettartamának reprodukálhatóságát a módszer úgy
biztosítja, hogy a csepp megjelenése után egy meghatározott idő eltelte után egy kis kalapáccsal
mechanikusan leszakítja a cseppet. További fejlesztéseként alakult ki az impulzus-polarográfia két
változata, az ún. normál impulzus polarográfia és a differenciál-impulzus polarográfia. A
normál impulzus polarográfiában lineárisan növekvő amplitúdójú feszültségimpulzusokat
alkalmaznak. Az impulzus végén a feszültséget a kezdeti értékre állítják vissza. Az áramerősséget
pár ms-al az egyes impulzusok vége előtt mérik. A megnövekedett Faraday-, és a lecsökkent
kondenzátoráram következtében jó érzékenység és kimutatási képesség érhető el ilyen módon.
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A differenciál-impulzus polarográfiában a klasszikus egyenáramú polarográfiához hasonlóan
időben lineárisan növekvő egyenfeszültséget alkalmaznak, azonban a higanycsepp élettartamának
vége előtt kb. 60 ms-al egy négyszögimpulzust szuperponálnak az egyenáramú jelre. Az
áramerősséget minden egyes impulzus esetén kétszer mérik, először a négyszögimpulzus
alkalmazása előtti időpillanatban, majd pedig az impulzus vége (és a csepp leszakadása) előtt. A
polarogrammot úgy kapjuk, hogy az egyes impulzusokhoz tartozó áramerősség különbséget
ábrázoljuk a lineáris növekvő feszültség függvényében. A módszer előnye hogy irreverzibilis
reakciók esetén is viszonylag jó kimutatási képességgel rendelkezik. Az impulzus polarográfiás
módszerek kimutatási képessége 10-8 mól reverzibilis, és 5 * 10-8 mól irreverzibilis reakciók esetén.
Kiváló a módszer szelektivitása is, 40 mV a minimális különbség a féllépcső-potenciálkülönbség, és
50000-szeres feleslegben jelenlévő pozitívabb leválási potenciálú komponens jelenlétében a
negatívabb leválási potenciálú komponens még mérhető.

5.4.6. Állandó felületű elektródot alkalmazó modern voltammetriás módszerek
A csepegő higanyelektród sok előnyös tulajdonság mellett egy rendkívül hátrányossal is
rendelkezik, ez pedig a nagy kondenzátoráram. Ha állandó felületű elektródot alkalmazunk, a
kondenzátoráram értéke egy nagyságrenddel kisebb lehet, a kimutatási képesség pedig kb. ennyit
javulhat. Az ilyen módszereket krono-amperometriás módszereknek nevezzük Az állandó felületű
elektróddal felvett voltammetriás görbét már korábban bemutattuk az 5.16. ábrán. A görbének két
jellemzője van, a csúcsáram és a csúcsáram értékének 50%-hoz tartozó potenciál. A görbe analitikai
alkalmazhatóságát Randles és Sevčik tanulmányozta. Reverzibilis elektródreakció és oldódó
elektrolízistermék esetén a csúcsáramra az (5.33) szerinti kifejezés adódik:
3/2

i p = K (zF) AC Dv
RT

(5.33)
A csúcsáram 50%-os értékéhez tartozó potenciál és a féllépcsőpotenciál közötti kapcsolatra pedig
Mueller és Adams szerint 25 oC-on az (5.34) összefüggés adódik.

E50%± 0,028= E1/2
z

ahol:

(5.34)
z, F, C, D jelentése megegyezik az (5.31) és (5.32) összefüggésekben szereplő mennyiségek
jelentésével,
ip: a csúcsáram
A: az elektród felülete
v: a polarizáció sebessége
K: numerikus állandó
E50%: a csúcsáram 50%-os értékéhez tartozó potenciál értéke
119

E1/2: a féllépcső-potenciál értéke
Állandó felületű elektródként voltammetriás grafitelektród, szénelektród, illetve függő higanycseppelektród alkalmazása jöhet szóba. A függő higanycsepp-elektród tulajdonképpen a csepegő
higanyelektródnak egy olyan változata, amelynél megakadályozzák, hogy a kapilláris végén
megjelenő csepp addig növekedjen a tömegére ható gravitációs erő le nem szakítja a kapillárisról,
hanem egy jól definiált méretig engedik növekedni a cseppet, és a mérést ezzel, mint állandó
felületű elektróddal végzik el.
Az állandó felületű elektród használata lehetővé teszi, hogy oldódó elektrolízis termék esetén
dúsítást végezzünk, majd a feldúsult komponens mennyiségét a visszaoldás során határozzuk meg.
Ennek az ún. „stripping” technikának több változata is létezik, melyeket összefoglaló néven
stripping voltammetriás módszereknek nevezünk. Ide tartozik az „anódos”-, a „katódos” és a
„ciklikus” stripping voltammetria.
Az anódos-, és a katódos stripping voltammetria közös jellemzője, hogy első lépésben a
munkaelektród potenciálját egy olyan potenciál értékre állítják (potenciosztát segítségével),
amelynél a meghatározandó komponens felhalmozódik az elektródon, ez tehát egy prekoncentrációs
fázis. Ezt követően a potenciál fokozatos csökkentésével, vagy növelésével visszaoldják a
komponenst, és közben mérik az oldódás során kialakuló anódos-, vagy katódos áramot. Az anódos
stripping voltammetria zömmel fémionok meghatározására szolgál, a katódos stripping
voltammetria olyan anionok (haloid anionok, szulfid, molibdát, vanadát) meghatározására
használható, melyek az elektród (például higany) felületén rosszul oldódó sóból álló filmet
képeznek az anódos jellegű prekoncentrációs fázisban, majd az ezt követő katódos szakaszban a
mérendő anion oldódik és a katódos oldódási áram alapján történik a meghatározása. A jelentős
mértékű dúsulás következtében a módszer kiváló kimutatási képességgel rendelkezik. Az anódos és
katódos

stripping

voltammetriához

nagymértékben

hasonlító

adszorpciós

stripping

voltammetriában a dúsítás nem elektrolízis, hanem a hidrofób higanyfelületen történő adszorpció,
és egyéb speciális felületi folyamatok segítségével valósul meg. A ciklikus voltammetriában
polarizáló feszültségként háromszög alakú jelet alkalmaznak. A jel először lineárisan emelkedik
(egyre negatívabb lesz) a katódos irányban, majd elérve egy előre meghatározott értéket, az ún.
kapcsolási potenciált, a változás iránya megfordul, és ugyanolyan sebességgel csökken egészen,
amíg el nem éri a kezdeti potenciál értékét. Ez az anódos szakasz. Az áramerősséget mindkét
irányban mérik, és az alkalmazott feszültség függvényében ábrázolva az ún. ciklikus
voltammogramot nyerik. Ezen áramerősség maximumok jelentkeznek azokon a helyeken, ahol a
vizsgált komponens oxidálódik, illetve redukálódik. Reverzibilis redox rendszer esetén a katódos és
az anódos voltammogram egymás inverzei, irreverzibilis rendszer esetében a voltammogram
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aszimmetrikus vagy a katódos, vagy az anódos részen hiányzik az áram maximum. A ciklikus
voltammetria ilyenformán alkalmas az elektrokémiai folyamatok vizsgálatára is.
5.1. táblázat
A ciklikus voltammetriával elérhető kimutatási határok ng/kg egységben
Komponens

Kimutatási határ [ng/kg]

SbIII/SbV
III

As /As

200

V

100

Bi

500

Cd

50

CrIII/CrVI

25

Co

50

Cu

50

FeII/FeIII

50

Pb

50

Hg

100

MoIV/MoVI

50

Ni

50

SeÍV/SeVI

300

Tl

50

U

25

W

200

Zn

50

NO2-

10 000

Cl-

1 000

NO3-

50 000

SO42-

20 000

S

2-

10 000

Analitikai szempontból előnyös hogy a fémionok mellett nagyon sok szervetlen anion és sok
szerves vegyület meghatározására alkalmas, valamint hogy kiváló kimutatási képességgel
rendelkezik. Erre vonatkozóan az 5.1 .táblázatban találunk adatokat. A voltammetriás eljárások
további fontos előnyös tulajdonsága hogy ezek a módszerek részben szelektívnek tekinthetők a
többféle oxidációs állapotban előforduló komponensek meghatározását illetően, illetve lehetővé
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teszik a méret alkotó oxidációs állapotának meghatározását, segítve ezzel a módosulat-analitkával
kapcsolatos kérdések megválaszolását.

5.5. COULOMETRIA
A coulometirás eljárások csoportjába olyan elektrokémiai eljárások tartoznak, amelyek a mérendő
komponens meghatározását Faraday II. törvényére vezetik vissza. A Faraday törvényben lévő
analitikai lehetőséget felismerve Szebellédy és Somogyi meghatározó szerepet játszott a módszer
fejlesztésében. A módszer alapja, hogy a Faraday II. törvényét felhasználva a meghatározandó
komponens mennyiségét az elektródreakcióban felvett, vagy leadott elektromos töltés mérésére
vezeti vissza. Ahhoz hogy ezt az elv alkalmazható legyen, az szükséges, hogy a mérendő elektródon
átfolyó áram teljes egészében a meghatározás alapjául szolgáló elektródfolyamatra fordítódjon, azaz
az áramkihasználás 100 %-os legyen. Mellékreakciók fellépése esetén az áramkihasználás már nem
lesz 100 %-os. Mellékreakció lehet ha.
• az oldószer is elektródreakcióba lép (például hidrogénfejlődés is lezajlik a mérendő
komponens elektrolízise során),
• az áram áthaladása során változást szenved az elektród anyaga (például oldódik),
• reakcióba lép az oldatban jelenlévő valamelyik kísérő anyag (például a vezetőképességet
javító só, röviden: vezetősó),
• maga az elektrolízis során képződött komponens lép másodreakcióba.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az oldószerre, ugyanis minden oldószernek van egy elektrokémiai
stabilitási tartománya, ettől negatívabb, illetve pozitívabb elektródpotenciál alkalmazása esetén az
oldószer már elektródreakcióba lép. A víz esetében ez a tartomány a 0 – 1,28 V a standard
hidrogén-elektródra vonatkoztatva. Elvileg ettől negatívabb, illetve pozitívabb potenciál nem
alkalmazható vizes oldatok esetén. A gyakorlatban szerencsére a túlfeszültség miatt ez a tartomány
többé – kevésbé szélesebb. Az hogy adott körülmények között milyen széles attól is függ milyen az
oldat összetétele és milyen elektródokat alkalmazunk munka és ellenelektródként. Tehát ezek
megválasztása során kellő gondossággal kell eljárni.
A

zavaró

mellékreakciók

fellépését

elkerülhetjük,

ha

elválasztjuk

egymástól

(például

diagfragmával) az anód-, és a katód-teret, illetve a zavaró komponenst megfelelő kémiai reakcióval
lekötjük.
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5.5.1. A coulometriás eljárások felosztása
A coulometriás mérések két csoportba oszthatók. Közvetlen vagy direkt eljárásokról beszélünk, ha
közvetlenül a mérendő komponenst visszük elektródreakcióba és mérjük a kvantitatív átalakításhoz
szükséges elektromos töltés mennyiségét.
Közvetett, indirekt, illetve ún. reagenstermelő coulometrián pedig olyan eljárásokat értünk, amelyek
során az elektromos áram segítségével elektrokémiai úton állítjuk elő a mérendő komponens
meghatározására szolgáló reagenst, és a reakció végpontjában leállítjuk a reagens termelését. A
reakció sztöchiometriájának, illetve a reagens előállítására felhasznált töltés mennyiségének
ismeretében a mért komponens mennyisége kiszámítható. A reakció végpontjának meghatározására
alkalmas módszer (vezetőképességi, potenciometriás, amperometriás, stb.) használható. Az indirekt
módszereket coulometriás titrálásnak is nevezik.
A mérések végrehajtását illetően dolgozhatunk állandó (ellenőrzött) potenciálon és elvégezhetjük a
méréseket állandó áramerősség mellett.

5.5.2. Mérések állandó potenciálon
Ellenőrzött elektródpotenciálon történő mérésnél általában elkerülhető több jelenlévő komponens
együttes elektródreakciója, azaz biztosítható a 100 %-os áramhatásfok. Oldott állapotú anyag
elektrolízise során a cellán átfolyó áram pillanatnyi értéke:

C
it = zFAD 0 exp(− DAt)
δ
Vδ

(5.35)

ahol: z,F,A,D jelentése megegyezik az (5.31)–(5.33) összefüggéseknél leírtakkal
it :

az áramerősség pillanatnyi értéke

t:

az idő

C0 :

a mérendő komponens kezdeti koncentrációja

δ:

a diffúziós réteg vastagsága.

Az (5.35) összefüggés szerint az áramerősség az elektrolízis során kezdetben gyorsan, majd egyre
kisebb mértékben csökken, aszimptotikusan közelítve a maradékáram értékét, ezért a meghatározás
időigénye jelentős, 30 – 100 perc, azonban figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy helyesen
megválasztott potenciál esetén a mérés automatikus, nem kíván felügyeletet.
Szilárd állapotú anyag elektrolízise esetén a feladat valamely fém anódos oldása, például fémes
bevonat rétegvastagságának meghatározása során. Ilyenkor az áram pillanatnyi értéke:
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it = zFAKa exp[−

DA
]
D
Vδ (
+ 1)
Kk fmδ

(5.36)

ahol it, z, F, A, D, δ jelentése megegyezik az (5.35) összefüggésnél leírtakkal
Ka, Kk :
sebességi á

az anódos, illetve a katódos folyamat heterogén reakcióra vonatkozó
állandója

V:

az oldat térfogata

fm :

a képződő ion aktivitása

Mivel az áramerősség értéke az időben változik, a töltés meghatározását, ún. töltés integrátorok
segítségével végezhetjük el. Az ellenőrzött potenciálon végzett mérések előnye, hogy nem kell
gondoskodni a végpont érzékeléséről. A módszer kiváló pontossági és szelektivitási jellemzőkkel
rendelkezik.

5.5.3. Mérések állandó áramerősség mellett
Állandó áramerősség alkalmazása esetén a meghatározás során felhasznált töltés mennyiségének
meghatározáshoz elég mérni az időt. A meghatározás folyamán azonban a potenciál folyamatosan
változik, és könnyen megtörténhet, hogy a potenciál olyan mértékben megváltozik, hogy megindul
valamilyen zavaró elektródreakció és az áramhatásfok már nem lesz 100 % a továbbiakban. A
fentiek illusztrációjaként tekintsünk egy Fe2+ ionokat tartalmazó savas oldatot, melyben az Fe2+
ionok mennyiségét anódos oxidációval coulometriásan kívánjuk meghatározni. Állítsunk be egy
adott áramerősséget, például 25 mA-t. Ekkor megindul a vas(II) ionok Fe(III) ionokká történő
oxidációja az anódon. Az idő előrehaladtával az Fe(II) ionok koncentrációja egyre csökken, az
Fe(III) ionok koncentrációja pedig folyamatosan nő, ennek megfelelően elérünk egy olyan pontot
ahol az Fe(II) ionok koncentrációja már olyan mértékben lecsökken, hogy már nem elégséges a 25
mA biztosításához, az anód potenciálja hirtelen egyre pozitívabbá válik. A növekedés egészen addig
tart, amíg el nem éri a 2H2O -> 4 H+ + O2 + 4e- folyamat potenciálját, azaz meg nem indul az
oxigén fejlődése. Innentől kezdve a vas-ionok oxidációjára vonatkozóan az áramhatásfok már
korántsem lesz 100 %. Ez a probléma megoldható, ha a rendszerhez a meghatározás elején kevés
Ce(III) ionokat tartalmazó oldatot adunk. A Ce(III) ionok ugyanis az oxigén fejlődésénél
alacsonyabb potenciálon, 1,15 V-nál Ce(IV) ionokká oxidálódnak. A képződött Ce(IV) ionok pedig
azonnal oxidálják az Fe(II) ionokat, és így elmarad az oxigénfejlődés melletti vízbontás.
Összességében nem sérül a 100 % áramkihasználásra vonatkozó követelmény sem. Az ilyen típusú
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reagens az ún. fejlesztő reagens. Ez sokszor csak a meghatározás végén lép reakcióba, vannak
esetek amikor már a meghatározás elején.
Az állandó áramerősség melletti coulometriás meghatározások végrehajtási ideje rövidebb, de
szelektivitásuk kisebb, sokszor pontosságuk is elmarad az állandó potenciálon végrehajtott
mérésekre vonatkozó értékektől.

5.5.4. Coulometriás berendezések
A coulometriás eljárások során az alkalmazott módszertől függően szükség lehet a mérendő
elektród potenciáljának meghatározott értékre való beállítására. Erre szolgálnak az ún.
potenciosztátok. A potenciosztáthoz rendszerint 3 elektróda csatlakozik: a munkaelektród,
amelynek potenciálját kell beállítani. Az elektrokémiai reakció során az áram áthalad a
potenciosztáttal összekötött munkaelektródon, majd a mérendő oldaton, az oldatba, ezt követően az
oldatba merített, vagy az oldathoz sóhídon keresztül csatlakoztatott ellenelektródon, amelyből a
potenciosztátba belépve záródik az áramkör. Az elektródpotenciál pontos meghatározásához és
beállításához harmadik elektródként egy megfelelő típusú vonatkoztatási elektródot (például
kalomel elektród) is kell alkalmazni. A potenciosztát tulajdonképpen úgy változtatja meg a munka-,
és az ellenelektródra kacsolt feszültség értékét, hogy az árammentes munkaelektród – referenciaelektród galvánelem elektromotoros ereje a munkaelektródon beállítani kívánt potenciál és a
referenciaelektród potenciáljának különbségével egyezzen meg.
Állandó áramerősség galvanosztátokkal biztosítható. A galvanosztátok (elméletileg) végtelen belső
ellenállású áramforrások, ezért a csatlakoztatott elektrokémiai rendszer saját belső ellenállása nem
befolyásolja az áramerősség értékét. A gyakorlatban a belső ellenállás nem végtelen, de nagyon
nagy. Működésük során fontos korlát lehet az alkalmazott feszültség nagysága. Abban az esetben
ugyanis, ha túl nagy az elektrokémiai rendszer belső ellenállása, megtörténhet, hogy a beállított
áramerősség túl nagy feszültséget ejtene az elektrokémiai cellán, és elfogy a galvanosztát
munkafeszültsége, és megszűnik az áramstabilizátor funkció.
Állandó potenciálon történő mérés esetén a rekacióban felhasznált töltés mennyiségét ún.
töltésintegrátorok segítségével határozzuk meg. Ma már ezek kivétel nélkül műveleti erősítővel
felépített elektronikus integrátorokat jelentenek, melyek nagypontosságú töltés-meghatározást
tesznek lehetővé.
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5.6. ELEKETROGRAVIMETRIA
A klasszikus analitika tömegmérésre visszavezetett, azaz gravimetriás eljárásaival egyezően az
elektrogravimetria esetében is az érdeklődésre számot tartó komponens mennyiségét tömegméréssel
határozzuk meg. Lecsapószerként azonban nem különféle kémiai reagenseket, hanem magát az
elektromos áramot alkalmazzuk, nevezetesen a meghatározandó komponenst (amely az esetek
többségében egy fémion formájában van jelen a vizsgálandó oldatban) elektrolízis segítségével
leválasztjuk az előzetesen analitikai mérlegen lemért katódra. Az elektrolízis befejezése után a
katódot öblítés és szárítás után ismét lemérjük, és a tömegnövekedésből megkapjuk a vizsgált
alkotó mennyiségét.

5.6.1. A katódpotenciál megválasztásának szempontjai
Ahhoz

hogy

egy

fémet

elektrolízissel

leválaszthassunk,

a

katódon

a

fém

aktuális

elektródpotenciáljától negatívabb értéket kell beállítani. Szem előtt kell tartanunk azonban, hogy az
elektrolízis előrehaladtával az oldatban csökken a fémion koncentrációja, elektródpotenciálja ezért
egyre csökken, azaz a negatívabb értékek irányába tolódik el. Általában kvantitatívnak tekintjük a
leválasztást, ha az oldatban az elektrolízis befejezésekor a meghatározandó fémion koncentrációja
10-6 mol/dm3, vagy ettől kisebb. z+ töltésű , c0 kiindulási koncentrációban jelenlévő ion esetén a
potenciálváltozás nagyságára adódik:

∆E = 0,0591
z (6 + lgc0 )

(5.37)

Ha az oldatban nem egy, hanem például két leválasztandó fémion van, a katódpotenciál helyes
megválasztásával biztosítani kell, hogy az egyes ionok ne együtt, hanem egymás után váljanak le.
Ez a feltétel akkor teljesül, ha a nemesebb fém leválasztásának befejezésekor a kevésbé nemes fém
még egyáltalán nem vált le. Legyen az oldatban cA0 és cB0 kiindulási koncentrációban Az+ és Bz+
fémion, standardpotenciáljaikra pedig legyen érvényes hogy EA0 > EB0, azaz A a nemesebb
komponens. Ekkor az elválasztás feltételére az (5.38) szerint kapjuk, hogy:

E 0A − EB0 > 0,0591(6 + lgc )
B0
z

(5.38)

Ha az egyes fémionok leválasztása csak jelentős túlfeszültséggel megy végbe, ezt figyelembe kell
venni mind a potenciál, mind pedig az alkalmazandó áramerősség megválasztásánál. Ugyancsak
módosíthatja a viszonyokat az a tény is hogy a leválási potenciál értékeit az elektród minősége is
befolyásolja. Előfordulnak olyan feladatok is amelyek során egymáshoz nagyon közeli leválási
potenciállal rendelkező elemeket kell meghatározni. Ilyen esetekben megoldást jelenthet, ha sikerül
találni olyan módosító reagenst, legtöbbször valamilyen komplexképző anyagot, amely az egyik
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fémmel reagálva olyan mértékben eltolja annak leválási potenciálját, hogy lehetővé válik kvantitatív
elválasztásuk.

5.6.2. Az elektrogravimetrria gyakorlati megvalósítása
A katódnak kapcsolt munkaelektród potenciáljának beállítása többféleképpen történhet: a
leválasztásokat végezhetjük állandó kapocsfeszültségen. Platina elektródokat alkalmazva ebben az
esetben, - figyelembe-véve hogy az anódon oxigén elektród alakul ki, - a kapocsfeszültség
megválasztásánál számításba kell venni az oldat ohmos ellenállásán eső feszültséget is, azaz az
anód és katód potenciálkülönbségéhez ezt a feszültségesést is hozzá kell adni. Ilyen esetben, ha más
leválasztandó ion is van az oldatban, az áramerősség általában nem lehet túl nagy és a leválasztás
huzamosabb ideig tarthat.
Megfelelő referencia-elektróddal szemben mérve, potenciosztát alkalmazásával a munkaelektród
potenciálját

állandó

értéken

tarthatjuk,

ekkor

többnyire

jóval

nagyobb

áramerősséget

alkalmazhatunk, - még más leválasztandó ion jelenlétében is.
Elvileg állandó áramerősség mellett is végrehajtható a leválasztás, azonban ekkor, mivel a
leválasztandó komponens koncentrációja az elektrolízis előrehaladtával csökken, a katód
potenciálja oly mértékben tolódik el a negatív feszültség irányába, hogy ha van jelen az éppen
leválasztás alatt lévő komponensnél kevésbé nemes fémion az oldatban, annak leválasztása már
akkor megindul, amikor a nemesebb fémion még nem vált le kvantitatíve.
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I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

6. SPEKTRÁLANALITIKAI MÓDSZEREK
6.1. EMISSZIÓS SPEKTROMETRIA
Bánhidi Olivér

Az anyag összetételét vizsgáló szakemberek nagyon sok vizsgáló eljárás (analitikai
módszer) közül választhatnak egy – egy gyakorlati feladat megoldása során. E módszerek között
rendkívül fontosak azok az eljárások melyek elvi alapját a fény és az anyag közötti kölcsönhatások
(fényelnyelés vagy abszorpció, fluoreszcencia, foszforencia, fényszóródás), illetve olyan
folyamatok, amelyek során fény lép ki az anyagból (fényemisszió) képezik. Ezeket összefoglaló
néven spektrokémiai, vagy színképelemzési módszereknek nevezzük. Attól függően, hogy a
folyamatokban közvetlenül a kémiában alap entitásnak tekintett elemek atomjai, vagy atomok
alkotta

molekulák

vesznek

részt

e

kölcsönhatásban,

atomspektroszkópiai,

illetve

molekulaspektroszkópiai módszerekről beszélünk.
Az emissziós színképelemzésen alapuló eljárások az un. elemanalitikai módszerek
csoportjába tartoznak, azaz alkalmazásuk során arra keressük a választ, hogy a vizsgálandó anyagrészletben, azaz a mintában milyen elemek, és milyen mennyiségben találhatók, és nem kapunk
választ arra a sokszor nagyon fontos kérdésre, hogy az egyes elemek milyen formában fordulnak
elő a vizsgálandó anyagban.
Mivel az alább tárgyalandó eljárások alapja az anyagot alkotó atomok/ionok és a fény
közötti kölcsönhatás, az atom-spektroszkópiai módszerek közé soroljuk ezeket. Attól függően, hogy
a mérés alapját fénykibocsátás, illetve fényelnyelés képezi, emissziós, illetve abszorpciós
módszereket különböztetünk meg. A fluoreszcens módszerek tulajdonképpen valójában az
emissziós eljárások körébe tartoznak.

6.1.1. Az emissziós spektrometriai módszerek elvi alapjai
6.1.1.1. A színképek osztályozása
A fény (tágabb értelemben az elektromágneses sugárzás) és az anyag (atomokból,
molekulákból felépülő halmazok) között változatos kölcsönhatások léphetnek fel: fénykibocsátás,
(emisszió) fényelnyelés (abszorpció), floureszcencia, fényszórás, fényvisszaverődés, stb.. Ezek
eredményeképpen az anyagi halmazon áthaladó, vagy abból kilépő sugárzás kisebb, nagyobb
mértékű változáson megy át. A változások gyakran jobban észlelhetők, ha a (legtöbbször) kevert
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(polikróm) sugárzást hullámhossz/frekvencia szerint komponenseire bontjuk. A felbontás
eredményeként nyerjük a különféle színképeket. Az analitikai alkalmazás szempontjából
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6.1.ábra. Fehér világító dióda (LED) emissziós színképe a 300 – 750 nm tartományban
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6.2.ábra. Kompakt fénycső emissziós színképe a 300 – 750 nm tartományban

megkülönböztetünk folytonos, sávos és vonalas színképeket. Az elsőre példa az izzó szilárd testek
által kibocsátott fénysugárzás, vagy egy fehér világító dióda színképe, a másodikra a különféle
molekulákon

áthaladó,

-

vagy

visszavert,

-

fény

felbontásával

nyert

színkép.

Az

atomspektroszkópiai jelenségek vizsgálatában a vonalas színképek játszanak rendkívül fontos
szerepet, melyek csak rendkívül jól meghatározott hullámhosszúságú (hullámszámú, frekvenciájú)
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komponenseket, „színképvonalakat” tartalmaznak. A 6.1. – 6.3. ábrákon láthatunk példákat
folytonos, illetve részben sávos, illetve vonalas színképekre.

6.3.ábra. Sárgaréz katódot tartalmazó spektrállámpa vonalas színképe a 200 – 600 nm-es
hullámhossztartományban

6.1.1.2. A vonalas színképek kialakulásának folyamatai
Az atomspektroszkópiai eljárások szoros kapcsolatban vannak az atomok belső
felépítésében, - és a kémiai sajátosságokban alapvető szerepet játszó elektronokkal, illetve az
elektronoknak az atommag körüli elhelyezkedését megszabó természeti törvényekkel. Ezen
törvények szerint az elektronok a mag körül igyekeznek úgy elhelyezkedni, hogy a lehető
legalacsonyabb energia-állapotban legyenek. Ezt az állapotot alapállapotnak hívjuk. Egy másik, az
elektronoknak az atommag körüli elhelyezkedését befolyásoló szabály szerint egy atomi rendszeren
belül nem létezhet egyszerre 2 olyan elektron, amelynek minden jellemzője azonos, ez a Pauli féle
tilalmi elv. Az elektronok mag körüli elhelyezkedését a különféle atommodellek írják le.
Tárgyalásunk alapjául nagyrészt az atomfizikából jól ismert Bohr –féle atommodell szolgál.
Eszerint a mag körül az elektronok bizonyos pályákon, - melyeket az un. kvantumszámok
határoznak meg, - energia-kibocsátása nélkül keringenek. Az atomi rendszereken belül az energiafelvétel, illetve leadás csak kvantáltan történhet, úgy hogy egy, - vagy több elektron egy másik (az
előbbitől eltérő kvantumszámokkal jellemzett) pályára kerül. Az elektronpályák és az azokon
keringő elektronok sajátosságai a kvantumszámokkal jellemezhetők: a fő-, mellék-, mágneses-, és
spin-kvantumszámokkal. Ha az atomokkal valamilyen módon, pl. hő segítségével energiát közlünk,
akkor ennek hatására megnövekedhet a mozgási energiájuk, de megtörténhet (és meg is történik)
hogy az energiaközlés hatására az atom egy vagy több elektronja megváltoztatja a helyét az
atommag körül, nagyobb energiájú pozíciót foglal el, azt mondjuk hogy gerjesztett állapotba kerül.
A gerjesztett állapot nem stabil, az elektronok általában nagyon gyorsan igyekeznek megszabadulni
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a fölös energiától. Az energia-leadás egyik módja hogy a gerjesztett és az alapállapot közötti
energiakülönbséget fény formájában bocsátják ki. Az elmondottakat az alábbiak írják le:

A + hő → A* → A + hν

(6.1.)

Az elektronok rendkívül élesen meghatározott energiával rendelkeznek mind alap-, mind
pedig gerjesztett állapotban, ezért az energia-leadás során kisugárzott fénykvantum energiája, és
ennek következtében a fény hullámhossza is ugyanilyen meghatározott, jellemző érték lesz, amint
az alábbi összefüggésekből is látható:

∆E = Eg – Ea = h*ν = h*c/λ, illetve λ = h*c/∆E
Eg :

a gerjesztett állapot energiája

Ea :

az alapállapot energiája

h :

a Planck állandó

c :

a fénysebesség vákuumbeli értéke

λ :

a kibocsátott fény hullámhossza

ν:

a kibocsátott fény frekvenciája

(6.2)

A hullámhossz reciprokaként kapjuk:

1/λ = Eg/(h*c) – Ea/(h*c)

(6.3)

Bevezetve a T = E/(h*c) mennyiséget, melyet spektroszkópiai termnek nevezünk, az alábbi
egyszerű összefüggést nyerjük a fénykibocsátásra:

ν* = 1/λ = Tg – Ta
ν* :

(6.4)

a hullámszám

Az ilyen módon kibocsátott fénykvantum hullámhossza azonkívül, hogy élesen
meghatározott, jellemző a kibocsátó elemre, mert az egyes elemek atomjaiban az elektronok
energiaállapotai is szigorúan determináltak és jellemzőek az adott elemre. Természetesen még a
legegyszerűbb atomban, a hidrogénatomban is nagyon sok lehetséges energia-szint (energiaállapot)
található, így nagyon sok átmenet lehetséges, következésképpen minden elem nagyon sok, jól
definiált hullámhosszúságú fénysugárzás kibocsátására képes. Nem szabad elfeledkezni arról a
tényről sem, hogy nem minden átmenet jöhet létre, vannak úgynevezett „tiltott” átmenetek, és a
„megengedett” átmenetek esetében is különböző az emittált sugárzás intenzitása, vannak
úgynevezett nagy és kisebb valószínűséggel megvalósuló sugárzások, amelyeket a később
ismertetendő felbontás révén „vonalakként” jelennek meg. A tiltott átmenetekre vonatkozó
kiválasztási szabályokat és a megengedett átmeneteket jellemző átmeneti valószínűségeket a
kvantummechanika tárgyalja részletesen.
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A fentiekből következik, hogy az anyagot alkotó atomok megfelelő körülmények között
képesek sok, kizárólag a kibocsátó atomfajtára (elemre) jellemző hullámhosszúságú fotont
emittálni. Ha több elem van jelen, akkor mindegyik a többektől (többé-kevésbé) függetlenül
kisugározza a rá jellemző fotonokat megfelelő körülmények között. Ha a vizsgálandó anyag által
kisugárzott fényt felbontjuk komponenseire, - előállítjuk a színképet, - akkor az egyes
színképvonalak azonosítása révén információt kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen elemek
találhatók a mintában (minőségi elemzés). Egy –egy adott színképvonal intenzitása (fényereje)
viszont arányos a kibocsátó atomok számával, közvetve tehát a vizsgálandó elem mintabeli
koncentrációjával, ez pedig lehetővé teszi a mennyiségi elemzés végrehajtását. A pontos
összefüggést egy nagyon egyszerű alakú egyenlet, a Scheibe – Lomakin egyenlet írja le, e-szerint:

I = a cn
I:

a kiválasztott elemzővonalon mért fényintenzitás

c:

a meghatározandó elem koncentrációja a mintában

(6.5)

a, n : a folyamatra jellemző állandók, egyelőre csak tapasztalati úton határozhatók meg (n
értéke általában 0,5 és 1 között van).
Az emissziós színképelemzés alapját a fentebb tárgyalt jelenség képezi, azonban ahhoz,
hogy ez igazán érvényesüljön, le kell csökkenteni az atomok közötti kölcsönhatás mértékét, (a
molekulákat atomokra kell bontani, és az atomokat is lehetőleg távol kell tartani egymástól). Ez
legkönnyebben plazma-, illetve gázállapotban valósítható meg.
A fényemisszió analitikai hasznosításához tehát a vizsgálandó mintát
- be kell juttatni az elemzési térbe, (ez a mintabevitel);
- át kell alakítani szabad, gáz(szerű) atomok rendszerévé, ( ez az atomizálás);
- az atomokkal energiát kell közölni, hogy elektronjaik egy része gerjesztett
állapotba kerüljön, (ez a gerjesztés);
- az atomok által emittált fényt fel kell bontani komponenseire, és ki kell választani
a vizsgálandó színképvonalat(vonalakat), (ez az optikai rendszer feladata);
- a kiválasztott vonalakon meg kell mérni a fényintenzitást (erre a célra szolgálnak
a különféle detektorok);
- a detektorok jeleit megfelelő jelátalakítás után ki kell értékelni, (ez a jelfeldolgozó
elektronika
és a számítógépes rendszer feladata).
A felsorolt feladatok megoldására több lehetőség is adódik, az elemezendő minta
tulajdonságai,
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a megoldandó analitikai feladat, stb. függvényében, ezekben különböznek egymástól az egyes
emissziós spektrometriai módszerek. A gyakorlati megvalósítás során előfordul, hogy egy egység
több feladatot is ellát, pl. az atomizálást és gerjesztést. A fentebb leírtak illusztrációjára szolgál a
6.4.ábra.

6.4.ábra. Emissziós színképelemző berendezés blokkvázlata
Az alábbiakban röviden tárgyaljuk a különböző mintabeviteli, atomizálási és gerjesztési
módszereket.

6.1.1.3. A mintabevitel különféle módszerei
Az alkalmazandó mintabeviteli módszereket alapvetően meghatározza az elemezendő minta
halmazállapota. A gyakorlatban túlnyomórészt folyékony és szilárd halmazállapotú, - elektromosan
vezető és nemvezető, - mintákat kell elemezni.
A folyékony halmazállapotú mintákat, az ún. hideggőz technika és hidridképzésen alapuló
módszer kivételével ma már kizárólag porlasztással juttatjuk be a vizsgálótérbe. A legegyszerűbb, és ugyanakkor a legrosszabb hatásfokú, - módszer az ún. pneumatikus porlasztás. Jóval jobb
hatásfokú, azonban drágább, és gondosabb kezelést kívánó mintabeviteli eszköz az ultrahangos
porlasztó. Legjobb hatásfokkal rendelkezik, de egyben a legdrágább és leggondosabb bánásmódot
igénylő berendezés a nagynyomású hidraulikus porlasztó.
Az elektromosan vezető szilárd mintákat (fémeket, ötvözeteket) többnyire elektromos ív,
illetve szikra segítségével elpárologtatva juttatjuk be a minta-térbe. A magas hőmérséklet miatt az
elpárologtatással egyidejűleg az atomizálás (sőt ionok is képződnek) és a gerjesztés is lejátszódik.
Nemvezető szilárd anyagok esetében az egyik lehetőség, hogy megfelelő kémiai előkészítési
módszer alkalmazásával oldatba visszük a mérendő mintát, és a folyadékok esetében alkalmazott
eljárásokkal visszük be őket. Ez a módszer alkalmazható fémes anyagok esetében is, azonban az
oldatba-vitelhez (néha hosszú) idő szükséges, ez sokszor hátrányként jelentkezik. A nemvezető
anyagok esetében alkalmazott másik lehetőség nagyenergiájú lézer sugárzás alkalmazása
(elpárologtat, atomizál és gerjeszt is), illetve az ömledék-képzés, préselés röntgen-emissziós
módszerek alkalmazása esetén.
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6.1.1.4. Az atomizálási és gerjesztési módszerek
A mintabeviteli eljárások ismertetésénél már láttuk, hogy vannak olyan technikák, amelyek
több feladatot is ellátnak. A legtöbb az atomizálásra alkalmazott módszer egyúttal gerjesztett
állapotba is viszi a létrehozott atomokat, ionokat, ezért a két folyamatot együtt tárgyaljuk.
Mivel a vizsgálandó anyagokban az atomok szinte kivétel nélkül molekulák részeként,
illetve kristályrácsban találhatók, az atomizáláshoz energiát kell közölni az anyaggal. Az energiát
leggyakrabban hőenergia formájában alkalmazzuk. Erre több lehetőség is létezik. Megfelelő
összetételű gázlángok alkalmazásával 1800 – 3000 oC hőmérséklet biztosítható, de különleges
összetételű lángokkal akár 5000 oC is elérhető. A lángok alkalmazásának előnye a viszonylag
egyszerű atomizáló berendezés, - gyakorlatilag egy megfelelően kialakított gázégő, - hátránya, hogy
vannak anyagok melyek nem, vagy nem teljesen bomlanak atomokra a lángokban, és a lángok
energiája többnyire csak az alacsonyabb gerjesztési energiát igénylő átmenetekhez elegendő, tehát a
lángokkal nyerhető színkép kevés használható színképvonalat tartalmaz, és az elérhető kimutatási
határ gyakran nem kielégítő.
A termikus kölcsönhatáson alapuló gerjesztési mód esetén a sugárforrás a kibocsátott fényteljesítmény (egységnyi idő alatt kibocsátott fényenergia és a sugárforrás paraméterei, valamint az
adott színképvonalhoz tartozó gerjesztési energia között az alábbi összefüggés áll fenn:

P = AVN0gne-(∆E/kT)
P:

az adott vonalon egységnyi idő alatt kibocsátott fényenergia

A:

műszerállandó

V:

a plazma/láng térfogata

N0:

a részecskék száma

gn:

anyagi minőségre jellemző állandó

∆E:

a színképvonal gerjesztési energiája

k:

a Boltzmann állandó

T:

az abszolút hőmérséklet

(6.6)

Eszerint adott készülék esetén egy színképvonalon időegység alatt kibocsátott fényenergia
(ami arányos a fényintenzitással) annál nagyobb, minél kisebb a gerjesztésre szolgáló tér térfogata
és az átmenet gerjesztési energiája, illetve minél nagyobb az adott elem atomjainak száma (minél
jobb a mintabevitel és az atomizálás hatásfoka), és minél magasabb a hőmérséklet.
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6.1.1.4.1. Ív-, illetve szikragerjesztés
Fémek, fémötvözetek atomizálásának régóta alkalmazott módszere az elektromos ív-, illetve
szikrakisülés alkalmazása. Az előbbivel általában 5000 K körüli, az utóbbival ettől lényegesen
magasabb, 8000 – 15000 K hőmérséklet érhető el. Ívkisülésként kezdetben egyenáramú ívet,
később pedig váltóáramú ívet alkalmaztak. Szikrakisülés esetében mind egyenáramú, mind pedig
váltóáramú kisülést alkalmaznak. Mindkét módszer esetén léteznek vezérelt, illetve vezérlés nélküli
eljárások. Ma már kizárólag elektronikusan vezérelt, segéd-szikraközzel ellátott berendezéseket
használnak. A korábban a gerjesztés levegőben történt, később általánossá vált a nemesgáz,
gyakorlatilag kizárólag argon-atmoszférában történő gerjesztés. A levegőben lévő oxigén ugyanis
oxidálta a próbatestek felületét, a nedvesség jelenléte pedig a zavaró OH-sávok megjelenéséhez
vezetett a színképekben, valamint levegőben nagyobb mértékű vonalkiszélesedést tapasztaltak. Az
argonöblítés következtében megszűntek ezek a zavaró hatások.
Ívkisülés esetén a megoldandó feladat az analitikai elektróköz, - 3 – 6 mm, - vezetővé tétele,
hogy az alacsony feszültségű ív (110 – 220 V) égését biztosítsuk.Ennek érdekében gyakran
alkalmazzák az alábbi ábrán látható megoldást: A gerjesztőben szerepel egy biztonsági leválasztótranszformátor, ennek szekunder tekercse egy kondenzátort tölt. A reprodukálható párologtatási és
gerjesztési körülmények biztosítása miatt nagyon fontos hogy az ívkisülés csak az ívfeszültség egy
meghatározott értékénél induljon be. Erre szolgál a segédszikra-köz. Ez megakadályozza, hogy az
ívkisülés spontán meginduljon a munkaáramkörön át. A segédszikra-közre csatlakozik egy
légmagos nagyfrekvenciás nagyfeszültségű transzformátor, - ún. Tesla transzformátor, - szekunder
tekercse. Ennek primer tekercse egy impulzus generátorra csatlakozik, mely állítható kitöltési
tényezőjű impulzusokat állít elő. A megjelenő impulzus hatására a szekunder tekercsen egy
nagyfeszültségű impulzus jelenik meg, amely átüti, ionizálja a segédszikra-közt, annak ellenállása
kicsi lesz, így a munkaáramkör, azaz a töltőkondenzátor feszültsége megjelenik az analitikai szikraközön és megindul az ívkisülés. Az ív égése addig tart, amíg az analitikai szikra-köz feszültsége az
ív égési feszültsége alá nem csökken. A következő periódusban az impulzus-generátor újból
begyújtja az ívet. A töltőkondenzátor analízis szikra-közön történő kisülése gyakran sorba kapcsolt
ellenálláson, illetve tekercseken keresztül történik.
A töltő-, illetve kisülési áramkörben szereplő kondenzátor kapacitásától és a soros ellenállás
valamint induktivitás értékétől függően az ív keményebb, - a szikrakisüléshez hasonló, illetve
lágyabb

lehet.

Az

elektronikus

vezérlésnek

köszönhetően

az

begyújtása

tökéletesen

szinkronizálható a töltőáram fázisához. Egy elektronikus vezérlésű ívgerjesztő blokkvázlata látható
a 6.5.ábrán. Az analitikai szikraközt a vizsgálandó minta, és az azzal szembekapcsolt
„ellenelektród” képezi, ennek anyaga általában ún. színképtiszta C vagy W.
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6.5.ábra. Elektronikus vezérlésű ívgerjesztő (Szpektr) blokkvázlata. I.: áramellátó és vezérlő
egység, II.: kisfeszültségű rész (munkaáramkör), IPG: impulzus generátor, C : a gyújtóáramkör
kondenzátora, Tr: Tesla transzformátor, ASZ: analitikai szikraköz, VSZ: vezérlő szikraköz

Az ívgerjesztéssel nyerhető színképek, - a szikrakisüléshez képest alacsonyabb hőmérséklet
következtében, - nagyon sok atomvonalat és kevesebb ionvonalat tartalmaznak túlnyomórészt az
ultraibolya (200 – 400 nm) és a látható színkép rövid hullámhosszúságú tartományában (400 – 500
nm).
Az alacsonyabb hőmérséklet következtében a kisülés folyamán a minta alkotói nem
egyforma mértékben párolognak, a magasabb forráspontú elemek párolgási sebessége kisebb, a
fém/ötvözet

főkomponenseinek párolgási tulajdonságai jelentős hatással vannak a többi elem

párolgására is. Mivel a párolgás eredményeként keletkeznek a szabad atomok, a vizsgált elem
elemzővonalán mérhető fényintenzitás is függ a párolgási viszonyoktól, azaz jelentős elemközi,
illetve mátrix-hatás fellépésével kell számolni ívgerjesztés esetén. Ez az ún. „leívelési” hatás, a
szikrakisüléseknél „leszikrázási hatás” lép fel a frakcionált elpárolgás időfüggése miatt.
A szikrakisüléshez képest az ív alkalmazása esetén nagyobb mértékű a minta melegedése és
több anyag fogy a gerjesztési folyamat során.
Az ív munkafeszültsége a hálózati feszültségtől jóval alacsonyabb, - 42 V, sőt 24 V is, lehet, ez nagy előnyt jelent hordozható készülékek esetén, hiszen ilyenkor előfordulhat, hogy a
helyszín nem felel meg a nagyobb munkafeszültség alkalmazásához szükséges érintésvédelmi
követelményeknek.
A szikrakisülésen alapuló gerjesztők elektromos áramkörei hasonlóak az ívgerjesztésnél
bemutatottakhoz, a legnagyobb különbség, hogy a szikrakisülés energiáját a töltőáramkörben lévő
2

kondenzátorban tárolt energia fedezi (Esz = C*U /2.) Ez természetesen nagyobb kapacitású
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kondenzátorok, vagy magasabb munkafeszültség alkalmazását teszi szükségessé. Korábban akár
több kV munkafeszültséget is alkalmaztak, ma már kizárólag kis-, (300 – 400 V) illetve
középfeszültségű (700 – 800 V) szikragerjesztőket használnak, azaz a szükséges energiát
megfelelően nagykapacitású kondenzátorok segítségével biztosítják.
Ennél a gerjesztési módszernél még inkább fontos a kisülés precíz időzítése, ezért ma már
gyakorlatilag csak elektronikusan vezérelt gerjesztőket építenek. Itt is megtalálható a segédszikraköz a kisülési áramkörben, és a gyújtás az elektronikusan vezérelt ívhez hasonlóan egy
impulzusgenerátor segítségével nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás transzformátoron keresztül
történik. Itt is van lehetőség induktivitás bekapcsolására a kondenzátor kisütő áramkörébe, hogy a
szikrakisülés időben hosszabb és „lágyabb” legyen. A töltőáramkörben gyakran egyenirányítás
után, ún. lüktető egyenárammal töltik a kondenzátort. Kétutas egyenirányítással ilyen módon 100
Hz gerjesztési frekvenciát kapunk, azaz másodpercenként 100 alkalommal töltődik fel-, és sül ki a
töltőkondenzátor. A tapasztalatok szerint a magasabb üzemeltetési frekvencia kedvező, csökkenti az
elemközi és mátrix hatásokat. Modern elektronikai eszközök alkalmazásával, - kapcsoló üzemű
táplálással, - van lehetőség magasabb gerjesztési frekvencia, 400 Hz, illetve 1000 Hz alkalmazására
is. Egy szikragerjesztő egyszerűsített elvi kapcsolása látható a 6.6 ábrán.
A szikrakisüléssel történő atomizálás és gerjesztés több előnyös tulajdonsággal is
rendelkezik az ívgerjesztéssel szemben.
Segítségével nagyobb energiát közölhetünk a vizsgálandó próbatesttel, és ezért a kisülés
helyén magasabb hőmérséklet érhető el, ami jelentősen csökkenti a főkomponensek párolgásra
gyakorolt hatását, kiegyenlíti a párolgási viszonyokat, ezért jelentősen kisebbek a mérés során
fellépő elemközi-, és mátrix hatások.
A magasabb hőmérséklet másik hatása hogy a vonalakban gazdag színképben az
ívgerjesztéshez képest jóval nagyobb lesz az ionvonalak és a nagyobb gerjesztési energiát igénylő, a
vákuum-ultraibolya színképtartományba eső vonalak száma és intenzitása. Ez lehetővé teszi
néhány, a fémelemzésben nagyon fontos elem, - C, S, P, N, - meghatározását is.
Kisebb mértékű az anyagfogyás és a próbatest melegedése. Hátrányként megemlíthetjük,
hogy 115 V-nál alacsonyabb munkafeszültség alkalmazása esetén már nagyon nagy kapacitású
kondenzátorokra lenne szükség szikragerjesztéshez, ezzel összhangban a gyakorlatban ívgerjesztést
elsősorban akkor alkalmaznak, ha követelmény az alacsony munkafeszültség.
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6.6.ábra. Szikragerjesztő egyszerűsített elvi kapcsolási rajza, Rt: a töltőáramkör ellenállása, Rk: a
kisütő áramkör ellenállása, C: a töltőáramkör kondenzátora, L: a kisütő áramkör önindukciója, SZ:
szikraköz
6.1.1.4.2. Induktív-csatolt plazma (ICP)
Fémek és fémötvözetek elemzésére az ív-, illetve szikragerjesztés kiválóan alkalmas, nem
használható azonban elektromosan nem vezető minták esetén, illetve ha a minták alakja, szerkezete,
mennyisége nem teszi lehetővé alkalmazásukat.
Ilyen esetekben, és nemfémes jellegű minták elemzésénél rendkívül jól használható
gerjesztési és atomizálási módszer az induktív-csatolt plazma. Ez a módszer elsősorban folyékony
halmazállapotú minták elemzésére szolgál, azonban léteznek kiegészítő berendezések, melyek
segítségével fémekből/ötvözetekből szikrakisülés segítségével aeroszolokat hozunk létre és a
plazmába bevezetve történik az elemzés.
A plazmaállapot az anyagnak egy a földi körülmények között speciális, - bár egyáltalán nem
ritka, - állapota, melyben a részecskék (atomok, ionok molekulák) között a közönséges gáz
halmazállapothoz hasonlóan a távolság nagy és a kölcsönhatások nagy része ütközésekkel
jellemezhető. A legfontosabb különbség a gázokhoz képest, hogy a nagy energiával rendelkeznek
(ez sokszor nagy hőmérsékletet jelent), és elektromosan vezetők, mert töltéssel rendelkező
részecskéket, ionokat, elektronokat tartalmaznak. Plazmaállapotú a csillagok anyaga, vagy pl. a
Földön zivatarok során előforduló villám, az elektromos ív és szikra is. Mivel energiában gazdagok,
sok nagy energiájú (gerjesztett állapotú) atom, ion található bennük, és fényt bocsátanak ki, amely
túlnyomórészt az alkotóikra jellemző színképvonalakból áll.
Földi körülmények között a plazmák élettartama rövid, de ha biztosítjuk a fenntartásukhoz
szükséges energiát, huzamosabb ideig is létezhetnek. Az energia-bevitel többféle módon is
biztosítható, egyik módja nagyfrekvenciás energia segítségével történik. A nagyfrekvenciás
technikában az energia-bevitelt csatolásnak nevezik. Alapvetően kétféle módja van: elektromos
erőtér és kondenzátorok segítségével, ez a kapacitív-csatolt plazma, valamint mágneses tér és
tekercs segítségével, ez az induktív-csatolt plazma. A kapacitív-csatolt plazma segítségével nyert
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színképek kevésbé vonalgazdagok, a vonalak intenzitása kisebb, mert jelenleg kisebb az az
energiamennyiség, amelyet ilyen módon tudunk közölni az elemezendő mintával.
Az induktív-csatolt plazma gerjesztés során a plazma egy plazmaégőben alakul ki,
plazmagázként valamilyen nemesgáz (leggyakrabban argon), esetleg nitrogén alkalmazható. A
plazmaégő (torch) 3 db. egymásba-tolt kvarc csőből áll. A legbelső csőben áramlik a plazmagázzal
elkevert oldatköd, a középső csőből kiáramló gázáramban alakul ki a plazma, a külső csőből kilépő
gáz hűtés céljára szolgál. A kialakuló plazma hőmérséklete 6000 10 000 K, ez szinte pillanatok alatt
megolvasztaná

a

kvarc

plazmaégőt,

ennek

elkerülésére

szolgál

a

hűtőgáz-áram.

A

plazmafenntartásához szükséges nagyfrekvenciás energiát a plazmaégőt körülvevő 2 – 3 menetes
tekercs segítségével csatoljuk be a plazmába. Az alkalmazott frekvencia 27, illetve 40 MHz. A
plazma begyújtása egy nagyfeszültségű transzformátor segítségével történik. A plazma
alkalmazásának fontos követelménye az energia-bevitel állandó szinten történő tartása, ez rendkívül
szigorú követelményeket támaszt a nagyfrekvenciás teljesítményerősítővel és az erősítő, illetve a
plazma impedancia-illesztésével szemben.
A plazma hőmérséklete az ívgerjesztésre és a szikragerjesztésre jellemző érték közé esik.
Ezt tükrözi a nyerhető színkép is, vonalban gazdag, az ívgerjesztéshez viszonyítva több, a szikrához
képest kevesebb az ionvonalak száma. Fontos sajátosság, hogy a nagyenergiájú, rövidhullámhosszú
(vákuum UV) vonalak már kielégítő intenzitással jellemezhetők.
Az elemközi-, és mátrix hatásokat illetően az ICP egy figyelemre-méltó sajátossággal
rendelkezik: a magas plazmahőmérséklet miatt minden vegyület atomjaira bomlik, az atomizálás az
ICP plazmában gyakorlatilag teljes, ez minimalizálja az elemközi és mátrix hatásokat. A tiszta
kémiai zavaró hatás az ICP-ben rendkívül ritka, általában inkább csak a mintabevitelhez kapcsolódó
fizikai zavaróhatásokkal kell számolni.

6.1.1.4.3. N-LTE plazmák
Az eddig tárgyalt atomizálási és gerjesztési módszerek teljesítőképessége többé-kevésbé
jellemezhető az elérhető hőmérséklettel. Jóllehet mindegyik ismertetett módszerben egy dinamikus
anyagi rendszert alkalmazunk, legalább a rendszer elemi egységei esetében feltételezhető a termikus
egyensúly, azaz (elemi) helyi szinten termikus egyensúly van, ezek az ún. LTE rendszerek.
Gerjesztésre és atomizálásra olyan módszereket is alkalmazunk, amelyeknél még a rendszer
elemi egységeinél sem beszélhetünk termikus egyensúlyról, azaz ezekben még lokális termikus
egyensúly sem létezik, ezek az ún. NLTE rendszerek.

139

6.1.1.4.3.1. Gerjesztés lézer alkalmazásával
A monokromatikus lézersugárzás optikai eszközök segítségével igen jól fókuszálható és
ennek következtében nagyon kis felületre nagy energia jut, ami a szilárd próbatestet helyileg
megolvasztja, elpárologtatja és a létrehozott atomok, ionok jelentős részét gerjeszteti is. A
gyakorlatban lézer impulzusokat alkalmazunk. A bevitt energia a főkuszáláson túlmenően az
impulzusok időtartamával és ismétlődési frekvenciájával szabályozható a lézerforrás teljesítménye
által meghatározott korlátok között.
A lézer által létrehozott (indukált) plazmából kilépő sugárzás sok nagy gerjesztési energiát
igénylő vonalat is tartalmaz, azonban a megjelenő vonalak intenzitása változik az impulzus
lecsengése után eltelt idő függvényében is. Ez egyértelműen arra vezethető vissza, hogy a plazma az
impulzusok közötti szünetekben fokozatosan hűl, hőmérséklete csökken, ezért a csökken az ionok
mennyisége a plazmában és csökken nagy gerjesztési energiát igénylő vonalak intenzitása is. Az
alacsony gerjesztési energiájú vonalak intenzitása kevésbé csökken, sőt az atomok számának
növekedése miatt ideiglenesen akár nőhet is.
Jól reprodukálható mérésekhez, a fentiek miatt fontos lehet az intenzitás mérési periódus
precíz megválasztása is. Ez megfelelő elektronikus áramkörök segítségével könnyen kivitelezhető.

6.1.1.4.3.2. Ködfénykisülés (Glow discharge, Glimmentladung)
A ködfénykisülés (a továbbiakban GD) a kisnyomású, alacsonyhőmérsékletű
gázkisülések csoportjába tartozik. A kisnyomású gázkisülés, mint fizikai jelenség kisnyomású (1 –
20 torr) nemesgázban jön létre, megfelelő nagyságú egyenfeszültség hatására. Alacsony nyomáson
megnövekszik a gázatomok/molekulák közepes szabad úthossza, ezért az ütközések során létrejövő
gerjesztett állapotú (metastabil) Ar atomok, argon ionok és elektronok élettartama. A kisülésre
jellemző, hogy bár hőmérséklete alacsony, nagyenergiájú részecskékben gazdag, ezért még lokális
szinten sem beszélhetünk termodinamikai egyensúlyról, ezek tehát tipikus NLTE rendszerek.
A jelenséget már nagyon régen hasznosítják, pl. a rádiótechnikában ún. ködfénylámpák, más néven Glimmlámpák formájában.
Az analitikai kémiai alkalmazást illetően a 60-es években kezdődött meg a jelenség
vizsgálata. Először a tömegspektrometriában terjedtek el, mint ionforrások, azaz a vizsgálandó
többnyire szerves anyagból álló mintából a nagyenergiájú argon ionokkal történő ütközések
következtében különböző tömegű, töltéssel rendelkező ionok (fragmensek) képződnek. A
fragmensek elválasztása és azonosítása képezi a molekula-azonosításának alapját.
Az analitikai alkalmazást először az ún. sík-katódos sugárforrások nyertek. Ezekben a
síkfelületű katódnak kapcsolt minta helyezkedik el a sík felületű anóddal szemben. A kisülésben
keletkező pozitív töltésű, nagyenergiájú argon ionok a katódba becsapódva atomokat porlasztanak
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le a katód anyagából. A gáztérbe bekerülő atomok az argon ionokkal, - de főképpen a viszonylag
nagyszámú metastabil (gerjesztett állapotú) argon atomokkal történő ütközések következtében
gerjesztett állapotba kerülnek, majd pedig fény-emisszióval térnek vissza alapállapotukba.
Grimm a síkfelületű anódos elrendezéshez képest egy jobb hatásfokú sugárforrást tervezett.
Ennek jellemzője, hogy a sík felületű katóddal szemben egy meghatározott átmérőjű cső alakú anód
helyezkedik el. Az anód és katód közötti távolság nagyon kicsi, 0,02 – 0,2 mm. A sugárforrást
analitikai alkalmazás esetén ún. abnormális üzemmódban üzemeltetjük, ekkor az anód által
leárnyékolt teljes felültén megjelenik a kisülés. A sugárforrás felhasználásával a 90-es évek elején
jelentek meg az első „GDS”-spektrométerek.
Ezekben kisnyomású argonatmoszférát alkalmaznak. A sugárforrást 0,8 – 2 kV
egyenfeszültséggel feszültséggel, 20 – 100 mA áramerősséggel üzemeltetik, úgy hogy a
vizsgálandó fémes (tehát elsőfajú elektromos vezető) mintát katódnak kapcsolják.

Fémek,

fémötvözetek elemi összetételének meghatározására alkalmazzák őket. A cél nyilvánvalóan az volt,
hogy alternatívát képezzenek a már hagyományosnak tekinthető ív-, illetve szikragerjesztéssel
üzemelő készülékeknek.
Az utóbbiakkal összehasonlítva előnyösnek tekinthető az egyszerűbb színkép, (kevesebb
színképvonallal), valamint a kisebb mértékű alapanyag-, illetve mátrix-hatás. Ez könnyen belátható,
hiszen itt az atomok egy külön folyamat, a katódporlasztás segítségével kerülnek a gerjesztési térbe,
és elválik egymástól a „mintabevitel” és a gerjesztés. Az ív-, illetve szikragerjesztés esetén azonban
mind a párolgási folyamat, mind pedig a gerjesztett állapotok kialakulása a termikus energia
segítségével történik, ezért a két folyamat nagymértékben függ a rendelkezésre álló termikus
energia eloszlásától..
A 90-es években a GDS tulajdonságainak vizsgálatára intenzív kutatómunka indult meg,
ennek eredményeképpen kiderült egyrészt, hogy GDS nagyfrekvenciás árammal is fenntartható, így
nemvezető, nemfémes szilárd anyagok, szerves anyagok, pl. műanyag is vizsgálhatók segítségével.

6.1.1.5. A kisugárzott fény felbontása, optikai rendszerek
Ahhoz hogy a gerjesztés során keletkező elektromágneses sugárzásból kinyerhessük a benne
rejlő analitikai információt, fel kell bontanunk komponenseire, azaz elő kell állítanunk a sugárzás
színképét. Ez az optikai tartományban, (120 – 20000 nm) a berendezések optikai rendszerének
feladata.
Fényfelbontásra általában prizmákat, rácsokat használhatunk. A felbontás alapja az előbbieknél a
fénytörés hullámhosszfüggése, az utóbbiaknál pedig a fényelhajlás jelensége. A prizmák nagy
fényerővel rendelkeznek, hátrányuk azonban, - hogy diszperziójuk nem lineáris a hullámhossz
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függvényében. A rácsok esetében a rácsról visszaverődő, illetve azon áthaladó sugárzás helyét az
ún. rácsegyenlet fejezi ki:

d * (sinθ1 + sinθ2) = n * λ

(6.7)

d: a rácsállandó
θ1 : a beeső fénysugárnak a rács normálisával bezárt szöge
θ2 : a visszaverődő, illetve a rácson áthaladó fénysugárnak a rács normálisával bezárt szöge
λ : a fény hullámhossza
n : 1, 2, 3, …..
Az egyenletből látható hogy a diszperzió mértéke (adott n esetén) egyenesen arányos a
hullámhosszal, azaz a rácsok diszperziója lineáris. A rácsokkal történő fényfelbontás egyik hátránya
az alacsonyabb fényerő, és a színkép ún. rendi jellege. Az első probléma a jó hatásfokú
fényérzékelőknek köszönhetően ma már megoldottnak tekinthető. A második probléma azt jelenti,
hogy a rácsegyenletből következően egyszerre valójában nem egy, hanem nagyon sok színkép
keletkezik. Az egyes színképkehez más, más n érték tartozik, n értéke adja meg a színkép rendjét. A
különböző rendű színképek vonalainak intenzitása eltérő, legnagyobb fényerővel az 1. rend vonalai
rendelkeznek, a magasabb rendű színképek intenzitása a rend növekedésével exponenciálisan
csökken. A magasabb rendű színképek rövidebb hullámhosszúságú vonalai átfedésbe kerülhetnek
az alacsonyabb rendű színképek vonalaival, ez jelentős színképi zavaró hatásokat okozhat. Az
átfedés megfelelő szűrők segítségével küszöbölhető ki.
A fényfelbontó egzség képezi az optikai rendszerek központi egységét. A rendszerbe
megfelelően keskeny (10 – 100 µm) résen keresztül jut be a fény, amelyet lencsék és/vagy tükrök
segítségével a felbontó elemre fókuszálunk. A létrejövő színkép kiválasztott vonala, illetve vonalai
a kilépő résen/réseken keresztül jutnak a detektorra. Léteznek olyan optikai rendszerek, melyek
kettős, - rácsot és prizmát is tartalmazó, - fényfelbontó egységet tartalmaznak. Az említett vonalak
tehát a kilépő rés képei.
Felépítésüket tekintve az optikai rendszerek ún. szekvens és szimultán kialakításúak
lehetnek. Bár eltérő módon, de mindkét típus lehetővé teszi az ún. multielemes elemzést, vagyis
hogy egy vizsgálandó mintából sok, - adott esetben akár az összes előforduló, - elem
meghatározását elvégezzük.
A szekvens felépítésű rendszerek fő jellegzetessége hogy egyszerre csak egy kiválasztott
színképvonal mérését teszik lehetővé, de egymás után több, akár tetszőlegesen sok vonalon
végezhető elemzés a rendszerrel. Az elrendezés hátránya, hogy ilyen módon elég nagy lehet az
elemzés időigénye, főleg ha sok elemet (10 – 20) kell vizsgálni a mintában. Ezeket a rendszereket
általában úgy alakítják ki, hogy a rendelkezésre álló színkép-tartományon belül bármelyik
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színképvonal kiválasztható. A mérendő (analitikai) vonalhoz túl közel lévő, - és a rendszer elégtelen
felbontóképessége miatt vonalátlapolással járó zavaró hatás megfelelő alternatív vonalra történő
áttéréssel kiküszöbölhető. Ez határozott előnyt jelentett a szimultán felépítésű rendszerekkel
szemben, egészen a legutóbbi készülék-generációig.
A szimultán elrendezésű rendszerekben egyszerre több (rendszerint 10 – 40) vonal mérése
hajtható végre, így az elemzés időigénye jelentősen kisebb lehet annál, ami egy szekvens elrendezés
alkalmazása esetén ugyanennyi számú vonal intenzitásának méréséhez szükséges. Egy szekvens
optikai rendszer vázlata látható a 6.7.ábrán.
A korai fejlesztésű rendszerekben minden egyes mérendő színképvonalat külön detektorral
mérnek. Az optikai rendszer speciális elrendezésű, fényfelbontó eleme egy homorú rács, ami egy a
rács görbületi ívével azonos görbülettel jellemezhető körön, az ún. Rowland körön helyezkedik el.
A rács közepén áthaladó, a rácsra merőleges képzeletbeli sík ezt 2 szimmetrikus félkörre osztja. Az
egyik félkörön helyezkedik el a belépő rés. A résen áthaladó fény a rácsra esik és a másik köríven
keletkezik a hullámhossz függvényében a lineáris színkép, ezen az íven helyezik el a detektorokat,
úgy hogy mindegyik csak a kilépő résen áthaladó, kiválasztott színképvonalat láthatja. A megfelelő
felbontáshoz nagy, minimum 0,7 m átmérőjű Rowland kör szükséges, de készítenek 1 – 1,2 m
átmérőjű körrel rendelkező optikai rendszereket is. A geometriai helyigény miatt az elhelyezhető
detektorok száma, - és ezáltal az egyszerre mérhető színképvonalak száma is korlátozott.
Az ilyen kialakítású rendszerek nagy előnye a gyorsaság, egy minta mérése rövid ideig tart,
így a szekvens rendszerekhez képest sokkal nagyobb számú minta elemezhető meg ugyannyi idő
alatt. Az detektorok elhelyezése fix, nem változtatható, ezért az ilyen rendszer csak az előre
kiválasztott, - általában már a tervezés során meghatározott színképvonalak mérésére képes, azaz a
rendszerrel általában egy adott anyagcsoportba (pl. vas/acélötvözetek, vízminták, stb.) tartozó
minták mérhetők. Ha valamelyik mérendő vonalhoz egy, a minta atomjai, ionjai által kisugárzott,
nem mérendő színképvonal túl közel esik, átlapol vele, nincs lehetőség alternatív vonal
választásával a zavaró hatás kiküszöbölésére. Ezek a rendszerek általános elemzések céljára csak
korlátozottan alkalmasak, ehelyett a vonalakat úgy válogatják össze, hogy egy- egy anyagfajta, - pl.
öntöttvas/acél, rézötvözetek, alumíniumötvözetek, vizek, - elemzésére legyen alkalmas, ilyen
módon minimalizálhatóak a színképi zavaró hatások.
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6.7.ábra. Szekvens, Czerny-Turnes típusú optikai rendszer vázlatos rajza

6.8.ábra. Színképek kialakulása a Rowland elrendezéssel, speciális görbületi sugarú, homorú rács
segítségével.
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A szimultán rendszerek fentebb tárgyalt hátrányainak kiküszöbölésére több megoldást is
kifejlesztettek. A folyamatos fejlesztő munka mellett, az CCD (Charge Coupled Device) detektorok
megjelenése is hozzájárult a sikeres konstrukciók kialakításához. Ezeket lineáris, illetve 2
dimenziós elrendezésben alkalmazzák. A 2 dimenziós detektor és egy ún. a kettős fényfelbontó
egység alkalmazása lehetővé teszi az ún. 2 dimenziós színképek kialakítását. Ezek úgy jönnek létre,
hogy az optikai rendszerben a belépőrésen áthaladó fény egy durva, - nagy rácsállandóval
rendelkező, - és nagy fényerejű rácsra esik. Itt egy rendi jellegű rács-színkép keletkezik, melyben a
vonalak intenzitása még az egész nagy számokkal jellemzett rendekben is viszonylag nagy. A már
felbontott vonalakból álló színkép egy prizmára esik, melynek törési tengelye merőleges a rács
felbontás tengelyére. A prizma az egymást részben átfedő rendeket a rács bontási tengelyére
merőleges irányban bontja fel, húzza szét, 2 dimenzióssá téve azt. A 2 dimenziós színkép egy 2
dimenziós CCD detektorra esik (hasonló a modern digitális fényképező gépekben lévő
fényérzékelőhöz). Ebben az elrendezésben egyrészt megszűnik az egymással részben átlapolódó
rendek okozta zavaró hatás, másrészt – mivel ma már akár tízmillió érzékelő pixel is lehet egy
detektoron, - jelentősen megnőtt (bár ez itt sem lehet nem korlátlanul nagy) az egyszerre mérhető
színképvonalak száma. Ez lehetővé teszi, hogy több vonalat alkalmazzunk egy – egy elem
mérésére.
Egy másik konstrukcióban lineáris CCD detektorokat használnak. A rendszer központi
eleme egy kb. 1 m átmérőjű Rowland kör. Ezen körön 2 rács található, - az egyik a 120 - 400 nm
tartományba eső fényt, a másik pedig az efölöttit bontja fel. A Rowland körön 25 db. egyenként
8192 db. érzékelő pixelből álló lineáris CCD detektor helyezkedik el. A megfelelő elektronikával
kiegészítve ez a rendszer így arra is képes, hogy akár a teljes optikai színképet lemérje, - és
elektronikusan eltárolja. Ez rendkívüli módon kibővíti a lehetőségeket. Segítségével a mérés után
tetszőleges időpontban elvégezhető a színkép kiértékelése, olyan elemeket illetően is, melyek az
eredeti mérőprogramban nem szerepeltek, de később valami miatt fontossá vált a velük kapcsolatos
analitikai információ.

6.1.1.6. A színképvonalak érzékelésére szolgáló detektorok
Az optikai rendszer segítségével előállított színképvonalak tartalmazzák az elemezendő
minták komponenseire vonatkozó analitikai információt. Ez az információ a detektorok segítségével
válik számunkra is értelmezhetővé, felhasználóvá.
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6.1.1.6.1. Vizuális detektálás, - spektroszkópok
Az első időkben a színképek vizsgálata kizárólag vizuális megfigyeléssel történt, azaz az
első detektor az emberi szem volt. Azokat a berendezéseket, amelyekben a színképek kiértékelésére
az emberi szemet alkalmazzák, spektroszkópoknak nevezzük. A színkép megtekintésével könnyen
meg lehetett határozni milyen elemek vannak a mintában. Nagyobb problémát jelentett azonban a
mennyiségi elemzés végrehajtása, mert a szem nagyon pontatlanul képes a fényintenzitás
„mérésre”. Jobban teljesít, ha két vonal intenzitását kell összehasonlítani, de még így is csak
közelítő pontossággal képes erre. A kifejlesztett módszerekben vagy előre meghatározott
vonalakkal hasonlítjuk össze a mérendő vonal intenzitását („homológ vonalpárok módszere”), vagy
egy beépített gyengítő elem, ún. szürkeék segítségével addig gyengítik a mérendő vonal
intenzitását, amíg egyenlővé nem válik egy kiválasztott vonal intenzitásával. Spektroszkópokat ma
már nem gyártanak, de több működőképes régi, 30 – 40 évvel ezelőtt gyártott példány is fellelhető.

6.1.1.6.2. Fényképező lemez alkalmazása, - spektrográfok
A fényképezés technikájának fejlődésével lehetőség nyílt a keletkezett színképek
lefényképezésére. A fényképezőgépekkel ellentétben, a spektrográfokban a fényérzékeny
ezüsthalogenidet üveglemezre vitték fel. Megfelelően kialakított rekesz segítségével több felvételt
is készítettek (egymás alá) egy lemezre, majd a lemezt a fényképészeti filmhez hasonlóan előhívták.
Az előhívott lemezen a színképvonalak fekete vonalakként jelentek meg, az intenzív vonalak sötét,
széles csíkokként, a halványabbak pedig vékony vonalként. Az előhívott színképet összehasonlítva
az ugyanezen készülékkelt felvett etalon színképekkel, - megkeresve a mérendő elem egy, vagy
több vonalát el lehetett végezni a minőségi elemzést. A mennyiségi elemzéshez ismert összetételű
hiteles anyagminták (etalonok) színképét vették fel, és a meghatározandó elem kiválasztott
elemzővonalán mért feketedés segítségével felvették a kalibrációs görbét, azaz meghatározták a
feketedés – koncentráció közötti függvénykapcsolatot. A mintában lévő mérendő elem feketedését
megmérve. A kalibrációs görbéről leolvasható volt annak koncentrációja.
A fényképezőlemez alkalmazása jelentősen megnövelte az elérhető pontosságot,
segítségével
vált a színképelemzés igazán nagy teljesítményű, széles körben alkalmazott fém-analitikai
módszerré.

6.1.1.6.3. Foto-elektromos detektálás, - spektrométerek
A spektrográfia már egy jól alkalmazható módszer, jelentős hátránya, hogy a színképlemezek
előhívása, a feketedés mérése időigényes, ezért a fémkohászati iparban nem volt képes
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maradéktalanul kielégíteni sem a módszer gyorsaságával, sem pedig a pontosságával kapcsolatos
idényeket. (A leggyorsabb „expressz” spektrográfiás módszerek is 110 – 115 percet vettek igénybe,
és csak hosszú technológiai idejű eljárásoknál adtak érdemi információ a gyártóknak.) A
fejlesztésekben új lehetőségeket jelentett az elektronikai ipar fejlődése következtében megjelenő
fényelektromos detektorok alkalmazása. Ezek az eszközök az őket megvilágító fénnyel arányos
elektromos jelet (feszültséget, áramot) adnak, amely elektronikai áramkörökkel mérhető, analóg,
illetve digitális kijelzőeszközök révén megjeleníthető, jelentősen lerövidítve az analitikai
információ kibocsátásához szükséges időt. A fényelektromos detektálást alkalmazó berendezéseket
spektrométereknek nevezzük.
A korai alkalmazásokban fényelemeket, fotocellákat alkalmaztak majd megjelentek a
fotoelektron-sokszorozók, legújabb fejlesztésként pedig a félvezető alapú érzékelők, a CCD-k
(Charge Coupled Device – töltés-csatolt eszköz) és CID-k (Charge Injection Device – töltésinjektálásos eszköz).
A vákuum-technikai eszközök közül a fotoelektron-sokszorozók manapság is széles körben
alkalmazott eszközök. Ezek tulajdonképpen egy speciális, - fényérzékeny CsSb ötvözet bevonattal
ellátott, - ún. fotokatódot tartalmazó sokrácsos (8 – 12 db.) elektroncsőnek tekinthetők. Vázlatos
felépítése a 6.9 ábrán látható, egy valódi eszköz fényképét pedig a 6.10 ábrán mutatjuk be.

6.9.ábra. A fotoelektron-sokszorozó vázlatos felépítése és elektromos kapcsolása.
A katódot az anódhoz képest rendszerint nagy negatív potenciálra kapcsolják. A rácsokat az
anódhoz közeledve egyre pozitívabb, - másképpen fogalmazva egyre kevésbé negatívabb –
potenciálra kapcsolják (ez nincs bejelölve az ábrán). A katódra eső fénykvantum hatására egy
elektron lép ki a katód anyagából és a pozitív feszültség, azaz a rács felé halad, gyorsulva.
A rácsok is olyan anyagból készülnek melyekben az elektron kilépési energiája alacsony.
Ezért a felgyorsult elektron beleütközik a rácsba és az ütközési energiájának hatására egynél több
elektron hagyja el a rácsot. A rácsok tehát egy ún sokszorozási tényezővel rendelkeznek. Ennek
értéke általában 1 és 2 közé esik. Ez így folytatódik a többi rácsnál is, majd az elektronok az anódot
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elérve egy foto-áramként észlelhető jelet hoznak létre. Belátható hogy 8 – 12 rács esetén már 1
fénykvantum hatására is egy elektronlavina éri el az anódot, tehát az eszköz nagyon kis
fényintenzitások mérésére is alkalmas. További előnyös sajátossága, hogy 8 – 10 nagyságrenden
keresztül lineáris kapcsolat van a beeső fény intenzitása és a foto-áram között. Az anódon kialakuló
áramerősség általában nagyon kicsi, többnyire a nA - µA nagyságrendbe esik ráadásul, ha az

6.10.ábra. Zeiss gyártmányú végablakos fotoelektron-sokszorozó

intenzitás időben változik, akkor értéke is jelentősen ingadozik, ezért közvetlen mérés helyett
leggyakrabban az ábrán látható módon egy ún. integráló kondenzátort töltenek vele, a
kondenzátoron lévő töltés a fényintenzitás időbeli integráljaként tekinthető. A töltés hatására a
kondenzátoron kialakuló feszültség egyenesen arányos a töltéssel, illetve az integrált
fényintenzitással. A fotoelektron-sokszorozók hátránya a méretükből következő nagy hely igény. Ez
szimultán rendszerekben jelentősen mértékben korlátozhatja egyrészt az egyszerre mérhető
színképvonalak számát, másrészt a vonalkiválasztásban is korlátot jelenthet.
A CCD-t 1969-ben Willard Boyle és George Smith fejlesztette ki a AT&T Bell Labsnál.
Szigorúan véve ez egy az analóg jelek továbbítására szolgáló elektronikai alkatrész, ún. analóg shift
regiszter (léptetőregiszter). Fotodiódával kombinálva a fényt elektronikus jelekké alakító eszköz,
mely integrált áramkör formájában egymáshoz csatolt kondenzátorokból álló egységet tartalmaz.
Külső áramkör segítségével minden kondenzátor át tudja adni a töltését a szomszédjának, így az
egyes diódák által létrehozott elektromos töltés kiolvasható. Egy – egy fotodióda chip nagyon
kisméretű, ezért sok fotodióda - akár 8000 db. is – egybeintegrálható, és egy nagyon kis geometriai
mértekkel rendelkező detektort eredményez. A kis méret és a nagyszámú érzékelő lehetővé teszi
hogy, - hasonlóan a fényképezőlemezhez, - egyszerre ne csak egy pár színképvonalat, hanem a
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színkép egy szélesebb tartományát mérjük, és dolgozzuk fel, illetve tároljuk el elektronikus
formában későbbi felhasználás céljára.
Az egyidejűséget illetően jelentős korlátot jelent a soros kiolvasás időigénye. Ma már
természetesen kaphatók olyan CCD detektorok is, amelyeknél minden egyes pixel (fényérzékelő
chip) egyedileg címezhető.
Egy másik hátrányos tulajdonsága ezeknek az érzékelőknek, hogy ha egy adott érzékelő
chipre túl nagy intenzitású fény esik, akkor ennek hatására a szomszédos chipek jele is nagyobb
lesz, ez az ún. blooming. Ezt speciális, ún. anti-blooming áramkörökkel küszöbölik ki.
A felépítést illetően a lineáris forma, - diódasoros detektor, - és kétdimenziós forma terjedt
el. Ez utóbbi kivitelt speciális, a már korábban tárgyalt kettős felbontású optikai rendszerben
alkalmazzák.
A CID (Charge Injection Device)

a CCD egy variánsának tekinthető. Kifejlesztése

nagyjából a CCD kifejlesztésével egy-időben történt. Ez egy kétdimenziós félvezetős (fotodiódaalapú) detektor, amelynél az elemek egyedileg címezhetők, sor-, illetve oszlopcímmel.

6.1.2. Optikai emissziós spektrometriai analitikai módszerek
A fentebb tárgyaltuk az optikai emissziós színképelemzés egyes folyamatainak
megvalósítására kifejlesztett egységeket. Az alábbiakban röviden tárgyaljuk a különböző
mintatípusok elemzésére szolgáló optikai emissziós színképelemzési módszereket, melyek
többféleképpen csoportosíthatók. A legegyszerűbbnek tűnő felosztásnak a vizsgálandó minta
halmazállapota alapján való osztályozás tűnik. Ez alapján megkülönböztetünk oldatos módszereket,
- melyeknél a vizsgálandó minta folyadék, leggyakrabban oldat, - és ún. szilárd próbás
módszereket, melyek egyfajta tömbfázisként megjelenő fémek, fémötvözetek összetételének
meghatározására alkalmasak.

6.1.2.1.Oldatos módszerek
6.1.2.1.1. Lángfotometria – lángspektrometria
Történetileg a legrégebbi módszer. Kialakulása Bunsen és Kirchhoff munkásságához
kötődik. Legfőbb jellemzője, hogy a gerjesztéshez szükséges energiát egy gázláng termikus
energiája szolgáltatja. Az oldat bejuttatása a lángba pneumatikus porlasztás segítségével történik. A
kizárólag láng-spektrométerként funkcionáló készülékek általában ún. közvetlen, vagy direkt
porlasztást alkalmaznak. Ennek jellemzője, hogy az oldat, valamint az égést tápláló ás az éghető gáz
összekeverése kizárólag csak az égőfejben történik meg. Az eljárás hátránya, hogy a közvetett
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porlasztáshoz képest jóval nagyobb a lángba bejutó oldatcseppek inhomogenitása, mert nincs mód a
nagy oldatcseppek előzetes kiülepedésére.
A lángba bejutó oldatcseppek bepárlódnak, köd, majd füst keletkezik, a szilárd anyag egy
része disszociál, majd részben gerjesztődik, illetve ionizálódik is. A láng hőmérsékletétől függ,
hogy ezek a folyamatok milyen mértékben mennek végbe. Az elérhető lánghőmérséklet az
alkalmazott lángtól függően általában a 1800 – 3000 oC tartományba esik. Az alábbi táblázat jól
szemlélteti a hőmérséklet atomizálásra való hatását.

6.11.ábra. Közvetlen, vagy direkt pneumatikus porlasztó, 1: kapilláris, 2: égőfej, 3: éghető
gáz, 4: égést tápláló gáz

6.1.táblázat. A hőmérséklet hatása az atomizálásra (hatásfok %-ban)
Elem

C2H2/levegő (2400 oC)

C2H2/N2O (2800 oC)

C2H2/O2 (3150 oC)

Na

1,1 %

16,1 %

K

9,3 %

92,1 %

Mg

-

6%

0,01 %

Ca

0,01 %

84 %

17,2 %

Az acetilén esetében elérhető viszonylag alacsonyabb hőmérséklet egy további kedvezőtlen
hatással is jár: mivel a gerjesztési energiát is a termikus energia biztosítja, csak a viszonylag
alacsony gerjesztési energiával rendelkező színképvonalak esetében számolhatunk számottevő
intenzitással, tehát kevés színképvonal, illetve kevés számú elem mérésére alkalmazható a módszer.
Mindemellett azonban a táblázatból egyértelműen látható, hogy adott elemhez/sugárzáshoz
optimális lánghőmérséklet tartozik. Nem áll, hogy minél magasabb a lánghőmérséklet, annál
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nagyobb a gerjesztés hatásfoka. A következő táblázatban néhány lángspektrometriával
meghatározható elem legjobb kimutathatóságot biztosító vonalának jellemzőit láthatjuk:

6.2.táblázat. Néhány, lángspektrometriával mérhető elem legjobb kimutatási képességgel
rendelkező elemzővonalának jellemzői
Elem

Hullámhossz [nm]

Gerjesztési energia [eV]

Ionizációs energia [eV]

Li

670,78

1,8

5,36

Na

589,00

2,1

5,12

K

766,49

1,6

4,32

Rb

780,02

1,6

4,16

Cs

852,11

1,4

3,87

Ca

422,67

2,9

6,09

Sr

460,73

2,7

5,67

Ba

553,55

2,2

5,19

Cr

425,43

2,9

6,74

Mn

403,07

3,1

7,41

Fe

371,99

3,3

7,83

A táblázatot megtekintve látható, hogy a lángspektrometria elsősorban alkáli-, és alkáli-föld
fémek meghatározására alkalmazható, - korlátozott kimutatási képesség-igények esetén néhány
átmeneti fém mérése is szóba jöhet.
A leggyakrabban alkalmazott láng ma a levegő-acetilén láng, - bár ez alkáli-fémekhez nem
ideális, - mert túl magas a hőmérséklete. Ezeknek az elemeknek a mérésére a levegő-propán, illetve
levegő-bután lángok nagyon jól használhatók.
Ma már gyakorlatilag csak foto-elektromos detektálással kaphatók készülékek, azaz a
lángemissziós mérésekhez lángspektrométereket (lángfotométereket) alkalmazunk. Meg kell
azonban jegyezni, hogy önálló készülékként egyre csökkenő számban alkalmazzák őket, ugyanis az
atomabszorciós spektrofotométerek rendelkeznek ún. lángemissziós üzemmóddal is, feleslegessé
téve így egy különálló készülék megvásárlását.
A kapható készülékek legtöbbje többféle gázkeverék (levegő –propán, levegő – bután,
levegő acetilén) alkalmazását teszi lehetővé. Az önabszorpció elkerülése érdekében égőfejként kör
alakú, kis keresztmetszetű égőt, (pl. Meker égő) alkalmaznak. Egyszerű felépítésű direkt
porlasztóval porlasztják be a mérendő elemeket tartalmazó oldatokat, és olcsó egy, vagy többréteges
interferencia-szűrő segítségével választják ki a mérendő színképvonalat. Detektorként többnyire
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fotoelektron-sokszorozó

kerül

beépítésre,

a

jelfeldolgozást

leggyakrabban

beágyazott

mikroprocesszort, vagy mikrovezérlőt tartalmazó elektronika támogatja.

6.1.2.1.1.1. A lángspektrometriás mennyiségi elemzés alapjai
Alapvetően a lángspektrometriában is a Scheibe – Lomakin egyenletet alkalmazzuk a
mennyiségi meghatározások során. Mivel a és n értéke előzetesen pontosan nem ismert, a mérendő
alkotót ismeretlen koncentrációban tartalmazó minta méréséhez előzetesen kalibrálni kell a
mérőberendezést. Ez úgy történik, hogy készítünk egy, a mérni kívánt elemet ismert
koncentrációban tartalmazó, a várható koncentrációtartományt átfogó oldatsorozatot, majd az
elemzővonalon lemérjük az egyes oldatokat, és a mért intenzitás-, és koncentrációadatokból
meghatározzuk az intenzitás – koncentráció közötti kapcsolatot, azaz a kalibrációs görbét. A minta
lemérése után a görbe segítségével a mért intenzitásértékből meghatározzuk a mért elem
koncentrációját a mintában. A kalibráló oldatokkal kapcsolatban alapvető fontosságú követelmény
hogy a mintával egyező koncentrációban kell tartalmazniuk a nagyobb koncentrációban jelenlévő
nem mért komponenseket, azaz a mátrixot, ellenkező esetben jelentős különbségek lehetnek a
fellépő zavaró hatások tekintetében, ami a valódi értéktől jelentősen eltérő torz elemzési
eredményhez vezethet.
Előfordulhat olyan eset, hogy adott kísérleti körülmények között a Scheibe – Lomakin
egyenlet állandói egységnyiek, azaz a kalibrációs függvény az origón átmenő egyenes. Ilyenkor a
standard hozzáadás módszere is alkalmazható kalibrációs eljárásként.

6.1.2.1.1.2. A lángspektrometriában fellépő zavaró hatások
Mivel az atomizálásra és a gerjesztésre fordítható energia a lángok esetében viszonylag
kicsi, ezért a lángban keletkező spektrálisan aktív vegyületek és gyökök sávjai mellett elsősorban az
alacsony gerjesztési energiát igénylő átmenetekből származik a kibocsátott sugárzás nagy hányada,
ezért a színkép vonalszegény, még viszonylag gyenge felbontóképességű optikai rendszer (pl.
interferencia szűrő) esetén is ritka a vonalátlapolásból származó spektrális zavaró hatás.
Mindenképpen számolni kell azonban a lángban keletkező sávok (pl. OH sávok) zavaró hatásával.
Ez, - ha az optikai rendszer nem képes elkülöníteni, kiküszöbölhető pl. a lángösszetétel
megváltoztatásával, pl. oxidáló típusú láng helyett redukáló típusú lángot alkalmazva, az éghető gáz
arányának megnövelésével, vagy más lángtípusra történő áttéréssel. A színképi zavaró hatások
mellett még 2 tipikus zavaró hatás észlelhető a lángspektrometriában; az ionizáció és hőálló
vegyületek képződése.
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Az alacsony gerjesztési energiát igénylő színképvonallal rendelkező atomok jelentős
hányadának alacsony az ionizációs energiája is (lásd a 6.2.táblázat adatait), ezért nagyobb
hőmérsékleten ezek az atomok egy megfordítható folyamat során részben ionizálódnak, azaz ionos
állapotba kerülnek. Ez a folyamat természetesen függ a lánghőmérséklettől, és az atmoszférikus
nyomáson működő, molekuláris állapotú gázokat tartalmazó fényforrásokban végbemenő termikus
ionizációra vonatkozó Saha egyenlettel írható le:

M+ + e -

(6.8)

K = [M+] [e-] /[M] = f(T)

(6.9)

M(g)

Bevezetve a ß ionizációfokot, írhatjuk:

ß2 /(1 – ß) = f(T) /([M+] + [M])

(6.10)

ha az ionizáció csak kismértékű, a nevezőben ß elhanyagolható az 1 mellett, és így
megállapíthatjuk, hogy az ionizációfok négyzete egyenesen arányos a hőmérséklettel és fordítottan
arányos

a

lángba

bejuttatott

fém

koncentrációjával.

Az

összefüggés

értelmében

kis

fémkoncentrációnál megnő az ionizáció, nagyobb koncentrációknál fokozatosan visszaszorul. Ez a
jelenség a magyarázata annak a ténynek, hogy ionizációs zavarás esetén a kiértékelő görbe nagyobb
fémkoncentrációnál felfelé, - az intenzitástengely irányába, - hajlik, - erről ismerhető fel
legbiztosabban ez a zavaró hatás.
A mérendő elem ionizációja visszaszorítható, ha egy másik, könnyen ionizálódó, azaz
alacsony ionizációs energiával jellemezhető elemet adunk a vizsgálandó oldathoz nagy
koncentrációban. Ekkor ugyanis a bevitt elem ionizációja miatt megnövekszik az elektronkoncentráció a lángban, és ez a tömeghatás törvénye értelmében a mérendő elem ionizációs
egyensúlyát a kiindulási anyagok (tehát a szabad atomok) felé tolja el. A hozzáadott elemet
tartalmazó oldatot spektroszkópiai puffernek, vagy mentesítő reagensnek nevezzük.
Ugyancsak a lángspektrometriára jellemző sajátosság, hogy a láng termikus energiája
gyakran nem elég a magas olvadásponttal, illetve forrásponttal rendelkező elemek teljes
elpárologtatásához, így ezek csak részlegesen párolognak el, illetve a lángba bejutó atomok
reagálnak az ott található anyagokkal, pl. oxigénnel, illetve szénnel, és nehezen bomló, hőálló
vegyületeket képeznek. Ez a zavaró hatás is sokszor csökkenthető a lángösszetétel módosításával
(redukáló láng alkalmazása), más, magasabb hőmérsékletű láng alkalmazásával. Természetesen ez
utóbbi esetben számolni kell az ionizáció esetleges növekedésével!
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6.1.2.1.1.3. A lángfotometria előnyei és hátrányai
A láng alkalmazása atomok létrehozására és gerjesztett állapotba-vitelére egy egyszerű, jól
használható módszert eredményezett. A méréshez szükséges készülék felépítése egyszerű, árát
tekintve olcsó berendezésnek tekinthető, üzemeltetési költségei alacsonyak. Elsősorban alkáli és
alkáli-földfémek, valamint néhány átmeneti fém meghatározására alkalmazható.
A lángokkal elérhető viszonylag alacsony hőmérséklet következtében csak kevés elem
mérésére alkalmas. Az elérhető kimutatási képesség gyakran alatta marad a követelményeknek, ez
jelentősen korlátozza alkalmazhatóságát. A mérés reprodukálhatósága általában 1 – 5 relatív %.
További hátrány, hogy bonyolultabb mátrix esetén sok zavaró hatás fellépésével kell számolni. A
lángspektrometriával meghatározható elemek a 6.3.táblázatban láthatók.

6.3.táblázat. A lángspektrometriával meghatározható elemek

6.1.2.1.2. Induktíve csatolt plazma (ICP) spektrometria
Az induktíve csatolt plazmát az 1970-es évek elejétől alkalmazzák sugárforrásként analitikai
célokra. Ebben az időben már a fotoelektromos detektálás volt a legelterjedtebb módszer, ezért a
készülékeket illetően kizárólag spektrométerekről beszélhetünk. Az első időben a nagyfrekvenciás
oszcillátor, a teljesítményerősítő még kizárólag elektroncsöves felépítésű volt, mára már a
félvezetős felépítés uralkodóvá vált. Az alkalmazható frekvencia 27 MHz, 40 MHz lehet. Az
analitikai alkalmazhatóság szempontjából rendkívül fontos a generátor, illetve a nagyfrekvenciás
erősítő által biztosított teljesítmény rövid és hosszú-távú stabilitása. A plazma fenntartásához
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szükséges teljesítmény értéke a torch geometriájától függően 600 – 1600 W. Nagyon fontos hogy
ezt a nagy teljesítményt a lehető legnagyobb hatásfokkal tudjuk bejuttatni a plazmába. Ezt az
energiaátadás

(csatolás

a

optimálásával

érik

Az

el.

nagyfrekvenciás
optimálás

a

technikában)
működő

folyamatos

plazma

változó

monitorozásával
impedanciájának

és
a

teljesítményerősítő kimenő impedanciájához történő illesztésén alapszik. Ezt vagy a generátor
frekvenciájának folyamatos, kb. 1 – 2 %-nyi változtatásával, vagy a csatoló kondenzátorok
kapacitásának változtatásával valósítják meg.
A készülékek egyik meghatározó eleme a plazmaégő, vagy torch, ez tulajdonképpen 3
egymásba-tolt kvarc csőnek tekinthető. A legbelsőben a plazmát fenntartó gázzal (ma már kizárólag
argont alkalmaznak erre a célra) elporlasztott aeroszol halad, a középső csőben haladó argon-áram
képezi a plazma fő tömegét, és a külső csőben az előző kettőnél jóval nagyobb mennyiségben
áramlik az argon, ennek szerepe a plazma szélének hűtése, hiszen a plazma hőmérséklete jóval
magasabb a kvarc olvadáspontjánál. A plazmaégőt körbeveszi a nagyfrekvenciás erősítő kimeneti
tekercse. Az energiaátadás ennek mágneses terében történik. A tekercset gyakran vízzel hűtik, ezért
ilyenkor üreges kialakítású. A hőmérséklet legmagasabb a plazma középső részén, itt akár 10 000 K
is lehet, míg a szélek felé haladva csökken.
A plazma „begyújtása” úgy történik, hogy egy nagyfeszültségű szikrakisülést hozunk létre a
plazmaégőben, folyamatos argonáramlás mellett. A szikrában folyó áram felhevíti a környező argon
molekulákat, megnő az ionizáció, a szabad elektronok száma, így a vezetőképesség, ez maga után
vonja a kisülés áramának növekedését. A növekvő áram még több iont és elektront hoz létre, tovább
növelve a vezetőképességet. Ahogy növekszik a töltéssel rendelkező részecskék száma, megindul a
rekombináció is. A folyamatok eredőjeként állandósul a töltött részecskék koncentrációja, a plazma
hőmérséklete. Természetesen ez egy törékeny dinamikus egyensúly, pl. ha nagy mennyiségben
juttatunk be a plazmába alacsony ionizációs energiájú elemet, ez jelentősen lehűti a plazmát, akár
olyan mértékben is hogy megszűnik, azaz kialszik a torch. A már égő plazmában a nagyfrekvenciás
térből energiát felvett elektronok gerjesztik a beporlasztott oldat áramló atomjait.
Nagyon fontos a plazmaégő és a spektrométer egymáshoz képest történő elhelyezése, az ún.
plazmafigyelés. Radiális és axiális plazmafigyelést különböztetünk meg.
Radiális plazmafigyelés esetén a spektrométer belépőrése a plazmaégőhöz képest
oldalirányban helyezkedik el. Ekkor a plazma magasabb hőmérsékletű középső részéből a rés
irányába mozgó fotonok a plazma egyre hidegebb részein haladnak át, ahol jelentős önabszorpció
léphet fel, a mérendő elem(ek) az ebben a tartományban tartózkodó atomjai elnyelik a forró
övezetből érkező sugárzás egy részét, ez rosszabb kimutatási képességet, és a nagyobb
koncentrációban jelenlévő elemek esetében nemlineáris, a koncentráció-tengely irányába hajló
kalibrációs görbét eredményez.
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Az ún. axiális plazmafigyelésnél a rés a plazmával szemben helyezkedik el, azaz a
legforróbb tartományból kilépő sugárzás lényegesen kisebb önabszorpció mellett jut be a
spektrométer optikai egységébe. Ez az előző elrendezéshez képest jobb érzékenységet, azaz kb. 5 –
10-szer alacsonyabb kimutatási határokat eredményez. Mivel a plazma legforróbb része nagyon
közel van a belépő réshez, gondoskodni kell arról, hogy a nagy hőmérséklet ne károsítsa a
berendezést. Erre több megoldás is létezik. Az egyik szerint a plazma és a belépőrés tengelyére
merőleges irányból argont fújnak be, ennek hűtő hatása védi meg a berendezést. Ez a megoldás
könnyen felismerhető, mert a befújt gáz hatására a plazma hegye felfelé elhajlik. Ez a módszer
megnöveli az elemzés gáz-felhasználását, ami jelentős többlet-költséghez vezethet.

Egy másik

megoldásban vízzel hűtik a belépő rés környékét, az ún. kónuszt. Ily módon zárt, jó hatásfokú
hűtőkör alakítható ki, mely nem jár jelentős többletköltséggel.
A két plazmafigyelési módot összehasonlítva megállapítható, hogy a radiális elrendezés
rosszabb kimutatási képességgel jár, de jobb a só-tűrése, azaz töményebb, nagyobb összessótartalmú oldatok elemzésére alkalmas. Az axiális plazmafigyeléssel jobb kimutatási határok
érhetők el, azonban a só-tűrő képessége gyengébb.
Léteznek olyan spektrométer konstrukciók is melyek mindkét elrendezést kialakítják, és az
analitikai feladattól függően választhatunk melyik elrendezést használjuk.
Az elemezendő minták bevitelére leggyakrabban különféle porlasztási módszereket
alkalmazunk. A leggyakrabban az ún. közvetett, pneumatikus porlasztást alkalmazzák, általában a
Meinhard típusú, ún. koncentrikus porlasztót és valamilyen egyszerű felépítésű ködkamrát, lásd
6.13.ábra. Ez amint az a 6.12.ábrán is látható egy belső kapillárisból és egy ezt körülvevő
üvegcsőből áll. A kapilláris egyik vége egy vékony műanyagcsővel meghosszabbítva az
elemezendő oldatba merül, a külső csőben áramlik az argon porlasztó-gáz. A külső cső a kapilláris
másik vége után leszűkül, ezért itt jelentősen megnövekszik a gáz áramlási sebessége, és
szívóhatása

miatt

a

kapilláris

végén

folyadékcseppek

szakadnak

le.

A

leszakadó

folyadékcseppekből a túl nagy méretűek a ködkamrában kiülepednek és a folyadékzáras túlfolyón
elhagyják a rendszert. A koncentrikus porlasztón kívül más rendszerű pneumatikus porlasztókat is
kifejlesztette. Ilyen pl. az ún. „V-vájatú” vagy Babington porlasztó, az „üveg-fritt”, illetve a
keresztáramlásos porlasztó. A pneumatikus porlasztók hatásfoka nagyon alacsony, tipikusan 1 – 2
%, előnyük hogy egyszerű, könnyen kezelhető, viszonylag olcsó eszközök. Az ultrahangos
porlasztók működésének alapját a piezoelektromosság jelensége képezi. Egy piezoelektromos
kristály meghatározott kristálylapjára a méreteinek megfelelő nagyfrekvenciás áramot kapcsolva, az
megfelelő mechanikai mozgást, rezgést végez. A rezgő kristályra folyadékcseppet ejtve, az a
rezgési energia hatására apró folyadékcseppekre esik szét, melyeket a porlasztógázzal összekeverve
viszonylag homogén eloszlású oldatködöt kapunk.
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6.12.ábra. Koncentrikus porlasztó

6.13.ábra. Ciklon rendszerű ködkamra
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6.14.ábra. Ultrahangos porlasztó

A homogenitás tovább növelhető, ha a ködöt egy hűtő, majd ezt követően egy fűtő egységen
vezetjük keresztül. A hideg hatására a nagy cseppek kiülepednek, - a fűtött részen pedig a kis
cseppek bepárlódnak. Ily módon a pneumatikus porlasztáshoz képest jóval nagyobb hatásfok, - 20 –
25 % érhető el. A berendezés ára a pneumatikus porlasztóénál jóval magasabb, kezelése nagyobb
szakértelmet, gondosságot igényel.
Legnagyobb hatásfok az ún. nagynyomású, hidraulikus porlasztókkal érhető el. Ezekben a
vizsgálandó oldatot egy gyémánt, vagy zafír tárcsában lévő, kb. 20 µm átmérőjű furaton préselik át
nagy, kb. 20 MPa nyomással. Ennek hatására a folyadékból nagyon finom eloszlású oldatköd
képződik. Ha a berendezésben megtörténik az oldószer kifagyasztása is, akkor akár 90 – 99 %
hatásfok is elérhető. A berendezés ára még az ultrahangos porlasztóét is meghaladja, kezelése
nagyfokú gondosságot kíván, - pl. a mérendő oldatok gyakorlatilag nem tartalmazhatnak lebegő
szennyezést.
Különleges mintabeviteli eljárásnak számít az az eljárás, amelyben argon atmoszférában
szikrakisülés segítségével hozzunk létre aeroszolt, majd ezt az argonnal a plazmaégőbe juttatjuk.
Ilyen módon az ICP spektrométer alkalmas szilárd próbák közvetlen, - kémiai előkészítést nem
igénylő mérésére is.
A készülékekben többféle optikai rendszert alkalmaznak. Alapvetően szimultán és szekvens
rendszereket különböztetünk meg. A szekvens rendszerekben általában a Czerny – Turner rendszerű
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monokromátor segítségével történik a fény felbontása, érzékelőként pedig fotoelektron-sokszorozó
kerül alkalmazásra.
A szimultán rendszerekben korábban kivétel nélkül Rowland körös optikai rendszert
használtak, legtöbbször Paschen – Runge elrendezéssel, fotoelektron-sokszorozókkal. Az újonnan
fejlesztett készülékekben is találkozunk velük, sőt létezik nagyteljesítményű CCD detektoros
változat is. Ez utóbbiban 2 – vagy 3 rács és 23 db. egyenként 8192 érzékelő pixelből álló detektoregyüttes egyidejű beépítésével az optikai emissziós spektrometriában alkalmazott teljes
színképtartomány (120 – 800 nm) rendelkezésre áll, és van lehetőség akár a teljes optikai
színképtartomány digitális információ formájában történő tárolására is.
A hagyományosnak tekinthető Rowland-körös optika mellett elterjedt a kettős felbontású
rendszerek alkalmazása kizárólag 2 dimenziós CCD-, vagy CID detektorral. Ezek lehetővé teszik,
hogy a meghatározandó elemek vonalait az analitikai feladattól (koncentráció-tartomány, mátrix,
stb.) függően rugalmasan válasszuk meg.
Az

alkalmazott

optikai

rendszerek

egyik

meghatározó

teljesítményjellemzője

a

felbontóképesség. Ezen azt a hullámhosszkülönbséget értjük amelynél 2 színképvonalat az optikai
rendszer még külön vonalként érzékel. Értéke a beépített optikai elemek (rács) teljesítménye, a
rendszer kialakítása mellett függ a hullámhossztól is. Mivel az induktív-csatolt plazma gerjesztéssel
nyert színkép vonalakban nagyon gazdag, a felbontóképességgel kapcsolatos követelmények elég
szigorúak: a vákuum UV tartományban általában 0,015 nm, 200 nm fölött pedig 0,008 nm körüli
érték fogadható el. Ettől rosszabb teljesítmény esetén sok esetben megtörténhet, hogy a mérendő
vonal túl közel esik egy másik elemtől származó színképvonalhoz, azaz vonalátfedés lép fel, ami
meghiúsítja a korrekt mérést.
Az optikai rendszerben kiválasztott hullámhosszú fénysugarak a fényelektromos
átalakítóként funkciónáló detektorokban egyenáramú jelet keltenek, mely jelformálás, erősítés után
analóg-digitális átalakítókra kerül, és ezek kimenetéről már digitális információként kerül további
feldolgozásra. Vannak olyan CCD detektorok is, melyek az A/D konverter chipet is tartalmazzák,
így ezek kimenetén közvetlenül digitális jel jelenik meg.
A meglehetősen bonyolult, akár több célszámítógépet is tartalmazó elektronikai rendszer
összehangolt működését egy külső, ma már szinte kizárólag IBM kompatibilis személyi számítógép
biztosítja. Az ezen a gépen telepített, többnyire a valamelyik Windows operációs rendszer alatt futó
szoftver alapvető feladata, hogy felhasználóbarát környezetben tegye lehetővé a legfontosabb
paraméterek (nagyfrekvenciás teljesítmény, plazma-, hűtőgáz sebessége, a porlasztó nyomása)
szoftveres beállítását, a különféle elemzési feladatok megoldására szolgáló analitikai programok
fejlesztését, azok kalibrációját, néhány alapvető módszer-teljesítményjellemző, mint pl. kimutatási
határ meghatározását, a mért adatok megjelenítését, elektronikus formában történő tárolását,
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megfelelő formátumban történő kinyomtatását, stb. Mára a készülékekhez biztosított szoftver is
meghatározó fontosságúvá vált. Hatékony vezérlőprogram nélkül a legfejlettebb spektrométer is
csak rendkívül korlátozottan használható. A vezérlő-szoftverrel kapcsolatban további fontos
követelmény, hogy jól áttekinthető, könnyen kezelhető legyen. Ellenkező esetben jelentősen
megnehezíti, hogy a készülékkel dolgozó szakemberek hatékony munkát végezzenek.

6.1.2.1.2.1. Az elemzéssel nyerhető információk
Az induktív-csatolt plazma spektrometria alapvetően multielemes módszer. A készülék
kialakításától függően akár 75 – 80 elem is meghatározható. Az. ún. fix csatornás szimultán
rendszerek kivételével a minőségi elemzés rendkívül egyszerűen, - megfelelően kiválasztott
színképvonalakon történő méréssel, - elvégezhető. A legtöbb készülékgyártó ad a készülékéhez
olyan analitikai programot, melynek segítségével lemérve egy ismeretlen mintát, megállapítható
milyen elemek vannak abban, sőt az intenzitások nagyságának alapján még fél-mennyiségi becslés
is nyerhető. Egy ilyen program, illetve a segítségével nyerhető információ nagy segítséget jelent a
konkrét analitikai módszer fejlesztése során.
Az egyes anyagféleségek meghatározására szolgáló analitikai programok már megadják az
összetételre vonatkozó mennyiségi információt. A lángspektrometriához hasonlóan a mennyiségi
elemzés alapja Scheibe – Lomakin egyenlet, és az ICP esetében is meg kell határozni a
koncentráció és a nettó emittált fényintenzitás közötti függvénykapcsolatot! A legtöbb esetben az
ICP-nél ez a kapcsolat több, gyakran 4 – 6 nagyságrendnyi tartományban lineáris, vagy közel
lineáris jellegű. A kalibráció során alkalmazandó általános megfontolások között itt is a minták és a
kalibráló etalon oldatok közötti minél kisebb eltérés (alkalmazott vegyszerek, mátrix,
főkomponensek) a legfontosabb. A kalibráló oldatok készítéséhez nagytisztaságú vegyszereket, és
hiteles anyagminta oldatokat kell alkalmazni. Megfelelő anyagú és tisztaságú edényzet
alkalmazásával elkerülhetjük az oldatok elszennyeződését, hiteles értékének ismeretlen mértékű
megváltozását.
Általános tapasztalat, hogy töményebb oldatok, és nagyobb koncentrációban jelenlévő
komponensek (például különféle fémötvözetek főalkotói) meghatározásánál a mono-, vagy
multielemes

etalonoldatokból

összeméréssel

készített,

ún.

szintetikus

kalibráló

oldatok

alkalmazásával csak korlátozott pontosság érhető el. Ilyen esetekben jelentősen növelhetjük a
meghatározás pontosságát, ha szintetikus oldatok helyett a vizsgálandó ötvözet etalonjaiból, - a
mintával egyező módon készített, - oldatokkal kalibrálunk. Kalibrációs technikaként többféle eljárás
is szóba jöhet. Leggyakrabban a fentebb már tárgyalt oldatsorozattal történő kalibrációt
alkalmazzuk. Lineáris kalibrációs függvény esetén jól alkalmazható a standard addíció is. Olyan
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esetben, amikor a pontosságot illetően különösen szigorú követelményeknek kell eleget tenni, például fémötvözetek, ércek, üveg, cement, stb főkomponenseinek meghatározása esetén, - jól
használható az ún. típus-standard kalibráció. Sok olyan anyag létezik, - például ausztenites saválló
acél, ferroötvöző, üveg, kerámia, stb. – melyekben a főalkotók koncentrációtartománya csak egy
meglehetősen szűk tartományban változhat. Ilyen anyagok vizsgálatához beszerezhetők alaposan
bevizsgált, nagy megbízhatóságú etalonok. A típus-standard kalibrációnál a vizsgálandó mintával
azonos módon előkészítünk 2 db, a mérendő alkotó várható koncentrációjától egy kicsit nagyobb,
illetve kisebb koncentrációban tartalmazó etalont. Mivel a koncentrációkülönbség kicsi, lineáris
kapcsolatot tételezhetünk fel közötte és a mért jel között. Ez a feltételezés még akkor is
elhanyagolható bizonytalanságot okoz, ha nem teljesen igaz. Megmérve a 3 oldatot, a mért elem
mintában lévő koncentrációját az alábbiak szerint kapjuk meg:

CX = (CF – CA) * (IX – IA)/(IF – IA)

(6.11)

Ahol:
CX :

a mérendő elem koncentrációja a mintában

CF :

a mérendő elem koncentrációja az elemet nagyobb koncentrációban tartalmazó
etalonban

CA :

a mérendő elem koncentrációja az elemet kisebb koncentrációban tartalmazó
etalonban

IX :

a mérendő elem intenzitása a mintában

IF :

a mérendő elem intenzitása az elemet nagyobb koncentrációban tartalmazó etalonban

IA :

a mérendő elem intenzitása az elemet kisebb koncentrációban tartalmazó etalonban

6.1.2.1.2.2. Az induktív-csatolt plazma spektrometriában fellépő zavaró hatások
Az ICP spektrometria egy nagyteljesítményű analitikai módszer, de ez sem mentes zavaró
hatásoktól. A fellépő zavaró hatásokat 3 csoportja: spektrális, fizikai és kémiai zavaró hatások.
Többféle spektrális zavaró hatás létezik. Ezek közül a legismertebb, - és a leggyakrabban
előforduló hatás a vonalátlapolás. Ennek oka, hogy a spektrométer optikai rendszerének
felbontóképessége nem elégséges a két vonal, - az elemző-, és a zavaró vonal, megkülönböztetéséhez, és ezért a rendszer a két vonal intenzitását részben egynek méri, és így a
mérendő vonalra nagyobb intenzitásértéket kapunk a valóságosnál. Az alábbi ábrán látható egy
klasszikus példa erre, a kadmium 228,802 nm-es és az arzén 228,812 nm-es vonalának átlapolása.
Vonalátlapolás esetén lehetőség van korrekció alkalmazására. A korrekciós függvény
meghatározásához a mérendő elem koncentrációját állandó értéken tartva a zavaró elem
koncentrációját változtatva mérjük az elemző vonalon a vonalintenzitást. A zavaró elem
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koncentrációjának ismeretében meghatározható annak a mért intenzitáshoz való hozzájárulása és
ennek segítségével korrigálható a mért intenzitás. A korrigált intenzitásból pedig kalibrációs görbe
segítségével meghatározható a mérendő elem koncentrációja. Az eljárás a zavaró elem
koncentrációjának előzetes ismeretét tételezi fel, ezért ismeretlen minta mérése során először a
zavaró elem koncentrációját kell meghatározni, majd ezután történik az intenzitás-korrekció. Az
eljárás nem alkalmazható ha, - a plazma jellemzőinek kismértékű megváltozása miatt, - változik a
két vonal egymáshoz viszonyított helyzete. Nagyobb mértékű vonalátfedés esetén csak megfelelő
körültekintéssel szabad korrekciót alkalmazni. Ilyenkor célszerűbb egy olyan alternatív vonalat
választani, ahol nem kell számolni vonalátfedéssel. A mai, korszerű készülékeknél az esetek
túlnyomó részénél meg van erre a lehetőség. Tipikus vonalátlapolás látható a 6.15 ábrán.
Egy másik gyakran előforduló jelenség az ún. sávos zavaró hatás. Ez a plazmában jelenlévő
molekulák, atomcsoportok emissziójából származik. Ezek emissziója sávos jellegű. Ilyen sávos
emissziót okoznak például a hidroxid gyökök, melyek vizes oldatok elemzésekor természetesen
megtalálhatók a plazmában. A sávos zavaró hatás nehezen küszöbölhető ki, megfelelő
vonalkiválasztással célszerű elkerülni a zavaró sávokat.
A plazmában uralkodó magas hőmérsékletnek köszönhetően a képződött atomok jelentős
mértékű ionizációjával kell számolni. Ez a folyamat olyan mértékű, hogy a plazmában lévő elemek
túlnyomó részének ionvonalain intenzívebb sugárzás mérhető, mint az atomvonalaikon. Ezért ezek
esetében nem is beszélhetünk zavaró hatásról. A nagymértékű ionizáció főleg a nagyon alacsony
ionizációs energiával rendelkező alkáli fémek esetében okozhat problémát. Ezeknél ugyanis a
képződött ion nemesgáz-héj elektronkonfigurációval rendelkezik, ezért elektronjainak gerjesztése
nagy energiát igényel, és emiatt alacsony intenzitású ionvonalakkal számolhatunk csak esetükben.
Ezzel egyezésben általános tapasztalat, hogy a Li és a Na esetében ez a zavaró hatás még nem túl
nagy mértékű. A K és Rb mérésénél azonban már szükség lehet spektroszkópiai pufferek
alkalmazására a lángspektrometriánál leírt módon.
A fizikai zavaró hatások zömével a mintabevitelhez kapcsolódnak. A folyadék állapotú minták
bejuttatása a fentebb leírtak szerint általában valamilyen porlasztási eljárással történik. A porlasztás
során a folyadékokból cseppek képződnek. A cseppképződés hatásfoka, a képződött cseppek
szemcseméret-
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6.15.ábra. A kadmium 228,802 nm-es és az arzén 228,812 nm-es vonalainak átlapolása

eloszlása jelentős hatást gyakorol a mérendő jelre, maguk pedig jelentős mértékben függenek a
folyadék jellemzőitől, például felületi feszültségétől, viszkozitásától. Ez utóbbiak szoros
összefüggésben állnak az oldatban előforduló savak, sók, koncentrációjával. Általában a fizikai
zavaró hatások viszonylag kismértékű eltérést okoznak. Legegyszerűbben úgy küszöbölhetők ki, ha
biztosítjuk, hogy a mérendő minták és a kalibráló oldatok összetétele a lehető legnagyobb
mértékben azonos legyen, ekkor ugyanis a zavaró hatás egyformán jelentkezik minden mérésnél.
Pneumatikus porlasztó használatánál túl nagy só-koncentráció esetén előfordul, hogy a
porlasztó egyébként is alacsony hatásfoka fokozatosan romlik. Ha ez a változás kismértékű, időbeli
trend kialakulását okozhatja a mért jelben. Súlyosabb esetben a változás a jel drasztikus mértékű
csökkenéséhez vezethet. A jelcsökkenés oka, hogy a pneumatikus porlasztó kapillárisának végén a
cseppképződés során az oldat egy része bepárlódik és a kapilláris külső szélére szilárd só rakódik ki.
Ez fokozatosan csökkenti a porlasztógáz rendelkezésére álló áramlási keresztmetszetet, sőt akár a
porlasztó eldugulásához vezethet.
A só-kirakódás okozta jelcsökkenés nagymértékben csökkenthető, illetve kiküszöbölhető, ha
a porlasztó működtetésére szolgáló argont vízgőzzel telítjük. Erre szolgál az ún. argon nedvesítő
egység. Ez tulajdonképpen egy desztillált vizet tartalmazó tartály, melyen egy célszerűen kialakított
buborékoltató segítségével apró buborékok formájában áthajtjuk az argon gázt, eközben ez
vízgőzzel telítődik. Ez a vízgőz tartalom oldatban tarja a bepárlódás miatt egyébként kiváló
sótartalmat.
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A plazmában uralkodó magas hőmérséklet miatt a vegyületek gyakorlatilag teljesen
atomjaikra bomlanak, ezért valódi kémiai zavaró hatással csak ritkán kell számolni az induktívcsatolt plazma spektrometria esetében. Ilyen zavaró hatás tapasztalható, ha például vizes oldatok
helyett szerves folyadékokat kell elemezni. Az észlelt hatások jelentős része ekkor is
visszavezethető valamilyen fizikai, esetleg színképi hatásra, pl. gyökök jelenlétére a plazma
hidegebb zónáiban, vagy a minták sokszor a vizes oldatokhoz képest sokkal kisebb felületi
feszültséggel, de nagyobb viszkozitással rendelkeznek. Tipikus jelenség szerves oldószeres minták
vizsgálatánál a koromképződés. A képződött koromrészecskék részben kirakódhatnak a
plazmaégőre, részben pedig jelentős mértékű fényszórást

okozhatnak a plazma hidegebb

zónájában, ami jelcsökkenésként észlelhető. A koromképződés visszaszorítható, ha egy kevés
oxigént adunk a plazmához.
Bár amint azt a fentebb leírtak is tükrözik, sokfajta zavaró hatás fellépésével kell számolni
az induktív-csatolt plazma esetében, de az is látható hogy ezek legtöbbje egyszerűen
kiküszöbölhető.

6.1.2.1.2.3. Az induktív-csatolt plazma spektrometria előnyei és hátrányai
Az ICP mára egy nagyteljesítményű, széles körben alkalmazott analitikai módszerré
fejlődött, amely számos előnyös tulajdonsággal és persze néhány hátrányos jellemzővel is
rendelkezik.
Az előnyös tulajdonságok között az egyik legfontosabb, az ICP multielemes jellege, nagyon
sok, - kb. 75 – 80, - elem meghatározására alkalmas sokféle folyadék és szilárd halmazállapotú
mintában. Oldatos módszerről lévén szó, a szilárd halmazállapotú mintákat előzetesen oldatba kell
vinni. Az oldás gyakran időigényes folyamat, ezt általában hátrányként említik az ICP-vel
kapcsolatban, azonban ebből a sajátságból egy nagyon lényeges előny is származik. Az ún. szilárd
próbás módszerek esetében a minta és a kalibráló etalonok minél jobb azonosságával kapcsolatos
követelmény sokkal szigorúbban érvényesül, mint általában az oldatos módszereknél. Ezért a
szilárd próbás módszereknél megfelelő típus standard hiányában gyakran nincs lehetőség az
elemzés végrehajtására. A minta feloldásával egyfajta „uniformizálás” is történik, és szintetikus
etalon oldatokkal bármilyen típusú anyaghoz lehet kalibráló oldatsorozatot készíteni, illetve a
standard hozzáadás módszerével a „mátrix-illesztés” tökéletesen megvalósítható anélkül, hogy
pontos információval rendelkeznénk az összetételre vonatkozóan.
Ugyancsak nagyon előnyös, hogy az emittált fényintenzitás és a mérendő komponens
mintabeli koncentrációja közötti összefüggés gyakran 4 – 6 nagyságrendnyi tartományban
változatlan alakú, lineáris, illetve közelítőleg lineáris. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanazt a
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színképvonalat használjuk a mérendő elem meghatározására függetlenül attól, hogy szennyezőként,
kis mennyiségben jelenlévő komponensként, vagy főalkotóként szerepel a vizsgálandó mintában,
így elkerülhető hogy az oldást követő végtérfogatra történő feltöltés után a mintát tovább kelljen
hígítani.
További előnyként mindenképpen meg kell említeni, hogy nagyon kevés kémiai zavaró
hatás létezik.
A hátrányos sajátosságokat illetően fontosak a spektrális zavaró hatások. Ezek
előfordulásának lehetőségét az ICP-s módszerfejlesztés során körültekintően meg kell vizsgálni, és
megfelelő korrekcióval, illetve ilyen típusú zavaró hatástól mentes vonal kiválasztásával el lehet
kerülni fellépését az adott minta elemzése során.

6.4.táblázat. Az ICP spektrometriával meghatározható elemek

Egy módszer értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül a készülékek, berendezések beszerzési
ára és működtetési költségeik sem. Az ICP spektrométerek általános elemanalitikai célra szolgáló
készülékek, áruk gyártótól, illetve a készülékek alkalmazási területeit kibővítő megvásárolt
tartozékoktól függően kb. 15 – 35 millió Ft nagyságrendbe esik. Ez egy nagyon jelentős összeg,
azonban az ICP ár/teljesítmény arányát összevetve egyéb, - ICP-MS, szikragerjesztésű OES,
röntgenfluoreszcens spektrometria, - készülékek hasonló mutatóival, az ICP tekinthető általában a
gazdaságosabb, vagy az egyáltalán megvalósítható megoldásnak.
A működtetési költséget illetően az ICP esetében legjelentősebb tételt a plazma
üzemeltetéséhez szükséges (nagytisztaságú) argon ára jelenti. Az egy mintára eső működési költség
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jelentősen csökkenthető a minták ésszerű csoportosításával, az elemzések körültekintő, gondos
megtervezésével.
Az egyéb jellegű működési költségek (fogyóanyagok, egyszerűbb fogyóeszözök ára nem tér el
lényegesen a más elemanalitkai berendezés hasonló költségeitől. Az ICP spektrometriával
meghatározható elemek a 6.4.táblázatban láthatók.

6.1.3. Emissziós színképelemzés ív-, illetve szikra-gerjesztéssel (ív-, illetve
szikragerjesztésű OES)
Az egyenáramú-, majd később a váltóáramú ív és a szikragerjesztés alkalmazása
színképelemzési célokra szorosan kapcsolódik a fémkohászat illetve a gépipar elemzési igényeihez.
A XX. század első harmadában egyre növekedtek az elemzések időigényével kapcsolatos
követelmények. Ezeket a klasszikus analitikai kémiai módszerek egyre kevésbé voltak képesek
kielégíteni, ezért a fejlett ipari országokban jelentős fejlesztő munka indult, melynek célja gyors
műszeres analitikai módszerek kifejlesztése volt. A kutatómunka, és az elektronika fejlődésének
eredményeként új típusú gerjesztő-berendezések sora jelent meg, megszületett a fotoelektromos
detektálás, és az ötvenes évek vége felé megjelentek az ún. direkt-leolvasású intenzitásmérő
készülékek, a spektrométerek. Jóllehet az azóta eltelt idő alatt a készülékek mind
teljesítményjellemzőikben, mind méreteikben rendkívül nagy változáson mentek keresztül, alapvető felépítésük változatlan maradt: a gerjesztőből, optikai rendszerből és a hozzá kapcsolódó
detektorokból, elektronikai egységből és a rendszer összehangolt működését, illetve a
felhasználóval való kommunikációt biztosító számítógépből állnak.
Az elektronika fejlődése meghatározó módon járul hozzá az egyes részegységek
teljesítményének javulásához. A gerjesztők esetében először egyenáramú-, majd később váltóáramú
ív gerjesztőket alkalmaztak, de megjelentek az első szikragerjesztők is. A gerjesztők fejlődésében
mérföldkövet jelent a vezérelt típusok alkalmazása. Manapság a készülékekbe kizárólag
elektronikusan vezérelt ív-, illetve szikragerjesztőket építenek be. A gerjesztéshez szükséges
energiát nem a munkafeszültség növelésével, - maximum 7 – 800 V munkafeszültséget
alkalmaznak a különféle konstrukciókban, - hanem megfelelő kapacitású kondenzátorok
beépítésével biztosítják.
A modern elektronikai eszközök lehetővé teszik az 50-, illetve 100 Hz-től magasabb üzemi
frekvencia alkalmazását. Ez, - az időegységre eső nagyobb kisülési szám miatt, - a mátrix hatás
csökkenését eredményezi, valamint lehetővé teszi az analitikai teljesítmény növelését..
A spektrométerek első generációiban kizárólag Rowland- körös optikai elrendezést
alkalmaztak, mert ez lehetővé tette a szimultán, multielemes elemzést. Detektorként vákuum
fotocellákat és fotoelektron-sokszorozókat építettek be. A megfelelő optikai felbontóképességet
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nagy vonalsűrűségű rácsok (2400 vonal/mm, illetve 3600 vonal/mm), és nagyméretű Rowland kör
segítségével érik el. Ezek az optikai rendszerek megbízható, robosztus, stabil eszközök, mai
készülékekben is megtalálhatók, a különbség csak annyi, hogy a vákuum fotocellák helyett is
fotoelektron-sokszorozókat alkalmaznak detektorként.
Az egyszerre mérhető vonalak, - illetve elemek száma korlátozott, - általában nem több 30 –
40-nél. Ez legtöbbször egy, - esetleg két fém, illetve fémötvözet csoport (pl. acélok és vasötvözetek,
vagy réz-, és alumíniumötvözetek) kémiai összetételének meghatározására elegendő. A
vonalkiválasztás során ügyelni kell arra, hogy a kiválasztott elemzővonalakon lehetőleg ne lépjen
fel színképi zavaró hatás. Ha ezt nem sikerül maradéktalanul megvalósítani, akkor megfelelő
elemközi korrekció segítségével kell kiküszöbölni a zavaró hatást. Úgy tűnhet esetleg, hogy egy,
vagy két ötvözet-csoport vizsgálatára egy ilyen nagykapacitású elemző berendezést szánni nem
hatékony megoldás. Figyelembe kell venni azonban azt a tényt is hogy ezeket a készülékeket
általában olyan területeken alkalmazzák, - pl. fémkohászati üzemekben, - ahol nagyszámú, azonos,
vagy közel azonos összetételű minta elemzése a feladat, és ezért a műszer kihasználtsága
megfelelően nagynak tekinthető.
A CCD detektorok elsősorban kisebb méretű, főként hordozható készülékekbe beépített
optikai rendszerekben találhatók meg.
A detektorokhoz megfelelő vezérlő, jelformáló elektronika kapcsolódik, ennek feladata a
jelek feldolgozása, digitális formába történő átalakítása, a rendszer automatizált működtetése.
A spektrométerek fontos egysége a vezérlő számítógép, - melynek feladata az elemzési
folyamat felügyelete, a felhasználóval való kommunikáció, az adatok megjelenítése, tárolása,
esetleg további rendszerek felé történő továbbítása. Ma már kizárólag IBM kompatibilis személyi
számítógépet alkalmaznak erre a célra.
A készülékek teljesítményjellemzőit, funkcióit illetően alapvetően hordozható, illetve
laboratóriumi (többnyire adott helyen telepített) készülékeket különböztetünk meg.
A laboratóriumi készülékek feladata az elemzés gyors, pontos végrehajtása. A berendezés
tervezése során ezen funkcióval kapcsolatos követelmények kielégítése meghatározó jellegű. Ezért
az ilyen célra szánt készülékekbe ma már kizárólag szikragerjesztőket, megfelelően nagy
teljesítményű optikai rendszert építenek be. Természetesen a berendezések stabil, trendmentes
működése is alapkövetelmény, erre megfelelő kiegészítő eszközöket (hőmérsékletstabilizálás,
vákuumszivattyú az optika vákuum alatt tartásához, argon-befújás a munka-szikraköz argon
atmoszférájának biztosítása érdekében, stb.) alkalmaznak. Külön gondot kell fordítani a készülékek
kalibrációjára és rendszeres, folyamatos ellenőrzésére, ezt is az alkalmazott szoftverek biztosítják.
A hordozható berendezések elsősorban változó helyeken, „terepen” pl. raktárakban, vagy
akár a szabadban történő használatra készülnek. A mobil, - mozgatható felépítés mellett alapvető
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különbség, hogy sokkal „mostohább” körülmények között (széles tartományban változó
hőmérséklet, poros környezet, gyenge minőségű mintaelőkészítés, stb.) üzemelnek. Ennek
megfelelően korlátozottak az analitikai információ minőségével kapcsolatos elvárások is,
nevezetesen jóval enyhébbek a pontossággal kapcsolatos követelmények, a felhasználó gyakran
megelégszik „félmennyiségi” (közelítő pontosságú) értékkel is.
A mozgathatóság követelménye miatt a hordozható spektrométerek a laboratóriumi
készülékeknél jelentősen kisebb méretekkel rendelkeznek. A hordozható spektrométerek első
generációjára a kisebb – nagyobb zsúrkocsi méret volt jellemző. Ezek a készülékek még kisméretű
Rowland-körös

optikai

egységgel,

fotoelektron-sokszorozókkal

készültek.

A

gerjesztő

munkaelektródája maga a vizsgálandó fém munkadarab, az ellen-elektród egy pisztolyszerűen
kialakított fejben található. Ebben, az ívkisülés során képződő fény egy kisméretű lencseként is
funkcionáló kvarcablakon keresztül egy fényvezető kábelre esik, mely azt az optikai rendszerbe
vezeti. Egy ilyen rendszer látható a 6.16 – 6.17 ábrákon.

6.16.ábra. A Q500 hordozható spektrométer a 80-as évekből
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6.17.ábra. A Q500-as kisméretű optikai rendszere

A méretek változása természetesen a gerjesztőt is érinti, emellett a „terepi” használat során
életvédelmi okokból nem alkalmazható nagyfeszültség, ezért hordozható készülékekben kizárólag
kis munkafeszültségű (42V, illetve 24V) gerjesztőket alkalmaznak, többnyire argon befúvás nélkül.
Ez egy laboratóriumi készülékhez képest jelentősen gyengébb gerjesztési teljesítményt jelent, kihat
magára színképre is, elsősorban atomvonalak mérhetők és nagyon erős mátrixhatások fellépésével
kell számolni.
A fenti sajátosságok miatt mennyiségi elemzés csak korlátozott pontossággal végezhető
ezekkel a berendezésekkel. Ezek elsősorban anyagkeveredések kiszűrésére, illetve ha már
megtörtént a keveredés, akkor a különböző összetételű termékek szétválogatására, típusazonosításra
használhatók. Éppen ezért a kalibráción alapuló módszer mellett, a berendezések szoftvere lehetővé
teszi az ún. válogató üzemmód alkalmazását is, amely általában egy ismert összetételű referenciamintával, - mely lehet akár egy gondosan kiválasztott üzemi minta is, - történő összehasonlításon
alapszik.
A CCD detektorok megjelenése az optikai rendszer további méret-csökkenéséhez vezetett.
A csökkenés olyan mértékű, hogy az újabb fejlesztésű berendezésekben a spektrométer már a
„pisztoly” fejében helyezkedik el, feleslegessé téve a fényvezető kábelt. Az optikai
teljesítőképesség azonban nem romlott lényegesen, bár nem vethető össze egy közepes méretű
Rowland körös optika megfelelő paramétereivel. Az alkalmazhatóságot illetően további előny, - a
korábbi generációs készülékekkel szemben, - hogy a lineáris CCD detektor lehetővé teszi több (akár
10 különféle) fém-, illetve ötvözettípus azonosító vizsgálatát, illetve szétválogatását. Kis méretük és
felépítésükből adódó rugalmasságuk következtében ezeken a területeken rendkívül elterjedt
használatuk.
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6.1.3.1. Elemzési technikák az ív-, illetve szikragerjesztésű spektrométerekkel
A fotoelektronsokszorozókkal felszerelt berendezésekkel a minőségi elemzés csak a
beépített elemzővonalaknak megfelelő elemekre terjedhet ki, ennek megfelelően ez a szám
maximum a beépített vonalak számával lehet egyenlő. A gyakorlatban azonban ettől valamivel
kevesebb

a

mérendő

elemek

száma,

ugyanis

vannak

olyan

elemek,

melyeknek

koncentrációtartománya olyan széles (pl. Cr, Ni, acélokban, Zn rézötvözetekben, stb.), hogy egy
színképvonalon nem lehet megfelelő pontossággal meghatározni az adott eleme koncentrációját a
teljes tartományban, ezért a méréshez 2 vonalat építenek be.
A mennyiségi elemzés alapja itt is a Scheibe Lomakin egyenlet, azonban a szilárd
halmazállapotú, gyakran több főkomponenst is tartalmazó minták párolgása az oldatból történő
cseppképződéshez képest jóval bonyolultabb folyamat, ezért még nagyobb, akár 1000 Hz működési
frekvenciájú gerjesztő alkalmazása esetén is számolni kell mátrix hatások fellépésével. A párolgási
folyamatok okozta mátrix hatást hivatott csökkenteni az ún. belső vonatkoztató használatán
alapuló méréstechnika. Belső vonatkozató, vagy belső standard alkalmazásánál a meghatározandó
elemek mért intenzitásait elosztjuk a fém/ötvözet alap-eleme egy célszerűen kiválasztott
elemzővonalának (a referencia-vonalnak) az intenzitásával, azaz relatív intenzitásokká alakítjuk a
mért intenzitásokat. Az eljárás elvi alapja, hogy ha a gerjesztés során megváltoznak a mérendő elem
párolgási viszonyai, akkor ez nagyjából ugyanilyen mértékű változást jelent az alapelem esetében
is. Relatív intenzitásokat képezve a változás kiesik, azaz hatása elhanyagolhatóvá válik. A
gyakorlatban ez a legtöbb fémes elem esetében jól működik, több nemfémes elem esetében, pl. P, S,
N azonban már sokkal kisebb a segítségével elérhető javulás.
A többi emissziós spektrometriai módszerhez hasonlóan a mennyiségi elemzés, mint
közvetett

mérés

valamilyen

kalibrációs

eljárás

segítségével

biztosítja

a

megfelelő

visszavezethetőséget.
Az egyik általánosan alkalmazott eljárás hogy ismert összetételű tanítással ellátott hiteles
anyagminták (etalonok) intenzitását megmérve megfelelő regressziós eljárás alkalmazásával
meghatározzuk az emittált fényintenzitás és a meghatározandó elem, mintabeli koncentrációja
közötti függvénykapcsolatot, azaz fölvesszük az ún. munkagörbéket. A mintát lemérve a görbék
segítségével megkapjuk a mérendő elem koncentrációját. A munkagörbék felvételével kapcsolatban
két fontos szabályt, illetve követelményt kell betartani: Az egyik hogy az etalonok mérését a minták
mérésével teljesen egyező körülmények között (gerjesztési paraméterek, mérési paraméterek,
mintaelőkészítés, stb.) kell végrehajtani. A másik követelmény az, hogy az etalonok összetétele
esetleg fémfizikai állapota a lehető legjobban közelítsen a minták hasonló jellemzőihez. Főképp
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kisebb laboratóriumok esetében ez utóbbi követelmény teljesítése ütközik sokszor nagy
nehézségekbe, nem rendelkeznek elegendő számban megfelelő etalonokkal.
Felismerve ezt a problémát maguk a készülékgyártók is készek kalibrálni a készülékeiket.
Ez a kisebb laboratóriumok esetében nagyon előnyös lehet, mert a gyártók mind a megfelelő számú
és minőségű etalonnal, mind pedig a szükséges szakértelemmel rendelkeznek.
Fölvetődik a kérdés, hogy mennyi ideig tekinthetők érvényesnek a nagy fáradsággal
meghatározott kalibrációs függvények? Alapszabály, hogy a spektrométer teljesítményét
meghatározó alkatrész, részegység cseréje, javítása esetén új kalibráció szükséges. Ismert azonban,
hogy normális használat esetén is a teljesítményjellemzők lassan, fokozatosan, trendszerűen
változnak. Ezek ugyan kismértékű változások, azonban a pontosság lassú, fokozatos leromlását
eredményezik. Ezen változások egy része helyreállítható a rendszeres, időszakos karbantartással, de
még így is kell számolni olyan kismértékű változásokkal amelyek károsan befolyásolják az elérhető
pontosságot. Az elemzési pontosság romlása általában nem olyan nagymértékű hogy újból végre
kellene hajtani a kalibrációt, sokszor kismértékű korrekció szükséges csak.
A rekalibráció, melynek fogalmát szikra-, illetve ívgerjesztésű spektrométerek esetében az
általános kemometriai értelmezéstől eltérően használjuk ilyen kismértékű korrekció elvégzésére
szolgál. Hogy elvégezhető legyen, a kalibráció során minden egyes elemre válasszunk ki 2 olyan
etalont (ezek összetételétől függően akár az összes mérendő elem esetében elegendő lehet 2 etalon
is), melyekből az egyik kis koncentrációban, a másik pedig nagy koncentrációban tartalmazza a
mérendő elemet. Még a pontos koncentráció ismerete sem szükséges, alapvető követelmény
azonban a minél tökéletesebb homogenitás, ezért akár homogén üzemi minták is megfelelnek a
célra.
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6.18.ábra. A kalibráció során (eredeti) és a rekalibrácó folyamán (aktuális) mért
intenzitások által meghatározott transzformációs egyenesek
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A többi etalonnal egy-időben mérjük le, és jegyezzük fel ezek intenzitásait is. Ha
szükségessé válik a rekalibráció, mérjük le újból a rekalibrációs minták intenzitásait. Ábrázoljuk az
eredeti és az aktuális mért intenzitásokat a 6.18. ábrán látható módon. Ha nem történt volna
semmilyen változás akkor, - mivel mind a kis-, mind pedig a nagykoncentrációjú rekalibrációs
minta korábban és a rekalibráció időpontjában mért intenzitásai megegyeznek, egy 45o-os
iránytangensű, zérus tengelymetszetű egyenest kapnánk eredményül. Az ábrán látható, hogy az
aktuális intenzitások mindkét mintánál különböznek az eredetitől, így egy olyan egyenest kapunk,
melynek iránytangense eltér (nagyobb) 45o-tól és a tengelymetszet is zérustól eltérő nagyságú.
Ennek az egyenesnek a segítségével azonban az aktuális mért értékeket áttranszformálhatjuk az
eredeti állapotnak megfelelő értékekre, és így olyan a rendszerünk, mintha nem történt volna
semmilyen változás benne. A minták mért intenzitásait a fenti módon áttranszformálva már helyes
értékeket kapunk a kalibrációs görbék alapján. A gyakorlatban a készülékkel szállított számítógépes
szoftver ezt automatikusan elvégzi minden mért elemre. A rekalibrációt általában napi
rendszerességgel kell elvégezni.
Erősen ötvözött minták elemzése esetén, gyakran támasztanak fokozott követelményeket az
elemzés pontosságát illetően. Ilyen esetekben az igények kielégítése sokszor nagy nehézségekbe
ütközik a kalibrációs görbék segítségével, ugyanis a kalibráció bizonytalanságát, illetve
megbízhatósági intervallumát, a széles koncentráció tartomány miatt az összes felhasznált etalon
befolyásolja, és előfordul hogy a megbízhatósági intervallum szélesebb, mint az elvárt pontossági
igény. Az induktív-csatolt plazma spektrometriánál már tárgyalt típus-standard kalibráció segíthet a
probléma megoldásában. Az eljárás csak egy adott, az összetételt illetően szűk koncentráció
tartománnyal jellemezhető ötvözettípus (pl. ausztenites saválló acélok) elemzésénél alkalmazható.
Az eljárás az ott leírtakhoz hasonló, és ugyanolyan alakú a koncentrációszámításra szolgáló
összefüggés is.

6.1.3.2. Az ív-, illetve szikragerjesztésen alapuló optikai emissziós spektrometriánál fellépő
zavaró hatások
Mivel ív-, illetve szikragerjesztésnél a mérendő minta szilárd halmazállapotú, a mintát
alkotó atomok között az oldatokban tapasztaltaknál sokkal erősebbek a kölcsönhatások, és a
gerjesztési folyamat rendelkezésére álló atompopulációt meghatározó párolgási folyamatok maguk
függenek ezektől, erősebb mátrixhatások fellépésével kell számolni. A mátrix hatások egy része
részben vagy egészben kiküszöbölhető a belső standard módszer alkalmazásával, illetve a
szikráztatási paraméterek (az energiatároló kondenzátor-kapacitás, induktivitás, gerjesztési
feszültség az elő-szikránál és a főperiódusban, előszikráztatási idő, stb.) körültekintő
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megválasztásával. Ugyancsak a mátrix hatás minimalizálását szolgálja a mérendő mintákkal a
lehető legjobban egyező etalonok alkalmazása.
Az ív-, és még inkább a szikragerjesztés nagyhőmérsékletű plazmát hoz létre, ez az elemzés
szempontjából több előnnyel is jár, - sok vonal, közöttük sok ionvonal jelenik meg a színképben,
stb., - azonban növeli a színképi zavaró hatások előfordulásának esélyét is. Az egyik leggyakoribb
színképi zavaró hatás a vonalátfedés. Ez, gondos vonalkiválasztással általában kiküszöbölhető,
azonban vannak esetek, amikor nincs lehetőség vonalátfedéstől mentes színképvonal alkalmazására.
Ilyen eset pl. az ólom meghatározása acélokban olyan készülékkel, amelynek optikai rendszere a
170 – 500 nm hullámhossztartományban üzemel. Ekkor még a kevéssé érzékeny 405,782 nm-es
ólomvonal esetén is történhet vonalátfedés az Mn 405,795 nm-es vonalával. Ilyen esetben
megfelelő elemközi korrekció alkalmazása segíthet.

6.1.3.3. Az ív-, illetve szikragerjesztésen alapuló optikai emissziós spektrometria előnyei és
hátrányai
Az ív-, illetve szikragerjesztésű OES ún. szilárdpróbás módszer, számos előnyös
tulajdonsággal rendelkezik. Mivel az elemzés szilárd állapotú munkadarabon történik, a
mintaelőkészítés sokkal rövidebb és egyszerűbb folyamat. A mérés is gyors, ezért a teljes elemzési
idő rendkívül rövid, a próba kézhezvétele után pár perccel már rendelkezésre áll a teljes
elemanalitikai összetételt jelentő eredmény. Ennek rendkívül nagy jelentősége van, ez az alapja
annak, hogy mára ez a módszer a metallurgiai ipar gyártástechnológiájának részévé vált,
alkalmazása nélkül sok modern metallurgiai eljárás nem lenne megvalósítható. Előnyös
sajátosságainak köszönhetően a módszer helyszínen végzett vizsgálatokra is alkalmas.
További előnyt jelent, hogy nagyon jók a pontosságot és a megismételhetőséget jellemző
teljesítményjellemzők is, a belső vonatkozató alkalmazásán alapuló mérési eljárásnak
köszönhetően.
A kimutatási képességet illetően felveszi a versenyt az oldatos OES módszerekkel. Ebből a
szempontból előnyös, hogy itt nem kell számolni a minta hígulásával, ami az oldatos módszerek
esetében másfél – két nagyságrendet tehet ki.
Az egyszerűbb minta-illetve próba előkészítés azt is jelenti, hogy nem kell számolni
veszteség fellépésével, illetve jóval kisebb a próba elszennyeződésének veszélye is.
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6.5.táblázat. Az ív-, és szikragerjesztésű optikai emissziós spektrometriával meghatározható
elemek

A fentebb felsorolt előnyös tulajdonságok miatt az ív-, illetve szikragerjesztést alkalmazó
OES mára az egyik legelterjedtebb fémanalitikai módszerré vált, alkalmazása a fémkohászat és a
gépipar területén általánosnak tekinthető.
A hátrányos tulajdonságok közül a legfontosabb, hogy a gerjesztési mód miatt csak elsőfajú
vezetők, - fémek, fémötvözetek, - vizsgálhatók segítségével. Korábban voltak a nemvezető anyagok
vizsgálatát lehetővé tévő eljárások fejlesztésére vonatkozó kutatások is, ezek azonban nem terjedtek
el, részben mert bonyolultabb előkészítést igényeltek, illetve a pontosságot, a megismételhetőséget,
és a reprodukálhatóságot illetően nem hozták meg a kívánt eredményt, ugyanakkor megjelentek
olyan szilárd próbás módszerek melyek alkalmasabbnak bizonyultak erre a feladatra.
Minden olyan analitikai módszer esetében, amelynél az elemzés szilárd állapotú mintán
történik, rendkívül erős mátrix hatások fellépésével kell számolni. Ezért ezek esetében rendkívül
fontos, hogy a kalibráció a minták sajátosságaihoz a lehető legközelebb álló etalonok mérésén
alapuljon. Ennek a követelménynek a teljesítése gyakran nagy nehézségekbe ütközik, sokszor nem
szerezhetők be ilyen etalonok, illetve ha igen, áruk rendkívül magas. Egy megfelelően nagy, egy
adott ötvözet, illetve ötvözetcsoport területén átfogó elemzést biztosító etalonkészlet-együttes ára
már összevethető a készülékek vételárával.
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6.1.4. Röntgenfloureszcens spektrometria (XRF)
A többi emissziós spektrometiai módszerrel összehasonlítva a röntgenfluoreszcens
spektrometia két dologban különbözik azoktól: az egyik a sugárzás létrejöttének körülményeire, a
másik pedig a sugárzás jellemzőire vonatozik.
A sugárzás, - hasonlóan az OES módszerekhez, az atomban található elektronok
energiaváltozásával kapcsolatos. Velük ellentétben azonban az XRF-nél a legbelső héjakon történik
változás. Megfelelően nagy energiájú sugárzás, - pl. radioaktív izotópokból kilépő γ sugárzás, vagy
folyamatos röntgensugárzás, - megfelelő nagy energiájú fotonjai ütköznek valamelyik belső héjon
lévő elektronnal, és az ütközés hatására az adott elektron kikerül az atomból. Ekkor a magasabb
energia-állapotú pályákról egy elektron átugrik a belső héjon lévő üres helyre. A 2 állapot közötti
energia különbség elektromágneses sugárzás formájában lép ki az atomból. Ez tehát fluoreszcens
sugárzás. A belső pályákon lévő energiakülönbség azonban nagyobb, mint a külső héjak esetében,
ezért a sugárzás hullámhossza rövidebb, a röntgen-színkép tartományba esik. A kilépő sugárzás
hullámhossza az OES-sel egyezően jellemző a kibocsátó atomra, - lehetővé téve a minőségi
elemzést, azonosítást. A konkrét összefüggést a Mosely törvén írja le, amely szerint a fluoreszcens
sugárzás hullámszámának (1/λ) a négyzetgyöke egyenesen arányos a sugárzó atom rendszámával.
Az összefüggés a 6.19. ábrán látható.
Egy adott röntgenszínkép-vonalon megmérve az intenzitást (azaz az időegység alatt a
felületegységre jutó sugárzási energiát), az arányos lesz a kibocsátó atomok számával, a mi a
mennyiségi elemzés alapját képezi.
A kilépő fluoreszcens vonalakat illetően egy sajátos jelölési rendszer alakult ki a röntgenemissziós spektrometriában, amely alapján egyértelműen megállapítható milyen héjak, illetve
alhéjak közötti átmenet képezi a fluoreszcens sugárzás alapját. Ha az ionizáció a K héjon történt,
akkor K vonalról, ha az L, vagy M héjon, akkor pedig L illetve M vonalról beszélünk. Abban az
esetben, ha az ionizáció következtében létrejött üres helyre a szomszédos héjról lép be az elektron,
akkor α (α1, α2), ha az ettől eggyel magasabb főkvantumszámú héjról, akkor ß (ß1, ß2), és ha
kettővel magasabb főkvantumszámú héjról származik az elektron, akkor pedig γ vonalakról van
szó. Ennek alapján a fluoreszcens színképben lehetnek Kα, Kβ, Lα, Lß, stb. vonalak. A vonalakra
az általános kvantummechanikai kiválasztási szabályok vonatkoznak. A vonalak intenzitása
különböző, több tényező is befolyásolja, többek között az átmeneti valószínűség és a kísérleti
körülmények. A K vonalak esetében a vonalintenzitás csak kismértékben változik a rendszám
függvényében. Az L és M vonalak K vonalakra vonatkoztatott relatív intenzitása azonban már
nagyobb rendszámfüggést mutat. Még nagyobb a változás, ha pl. az Lα, Lß, Lγ vonalakat
hasonlítjuk össze: az α vonalak intenzitása sokkal nagyobb a ß és γ vonalakénál. További
befolyásoló tényező, az ún. fluoreszcencia –hatásfok, (ω) amely azt mutatja meg, hogy n db.
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elsődleges (gerjesztő) röntgen-foton hány db. nf másodlagos, foton kilépését váltja ki, azaz ω = nf /
n. Az n és nf közötti különbség abszorpciót szenved mielőtt kilépne az anyaghalmazból (Auger
effektus). A fluoreszcencia hatásfok növekvő rendszámmal nő, és függ attól is hogy melyik héjra
történik az átmenet, ωK >> ωL, illetve ωL >> ωM.,

6.19. ábra. A fluoreszcens röntgensugárzás hullámszáma és a sugárzó atom rendszáma közötti
összefüggés
Az XRF elemző berendezések az OES készülékekhez hasonlóan egy a sugárzás
létrehozására szolgáló egységből, a sugárzás felbontását, (a színkép előállítását) végző egységből,
detektorokból, jelfeldolgozást biztosító elektronikából és számítógépes vezérlő rendszerek állnak.
A floureszcens sugárzás kiváltásához szükség van nagy energiájú sugárzásra. Korábban ezt
részben γ sugárzó rádioaktív izotópok segítségével, illetve folyamatos röntgensugárzást kibocsátó
röntgencsövek alkalmazásával hozták létre. Ma már gyakorlatilag kizárólag röntgencsöveket
alkalmazunk erre a célra. A röntgencsövek kételektródos, nagyfeszültségű egyenárammal
üzemeltetett

vákuumcsövek.

Működésük

alapja,

hogy

a

katódként

funkcionáló,

fűtött

wolframszálból a termikus elektron-emisszió következtében kilépő elektronok megfelelően nagy
egyenfeszültség (30 – 100 kV) hatására gyorsulva mozognak a pozitív töltésű elektród, az anód felé,
és közben tetemes mozgási energiára tesznek szert. Az anódot elérve becsapódnak, és a teljes
mozgási energiájukat átadják az anódnak, melyből ennek hatására folyamatos röntgensugárzás lép
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ki, ez az ún. fékezési sugárzás. A gyakorlati megvalósítás során az anódot földpotenciálra, a katódot
pedig ehhez képest nagy negatív potenciálra kapcsolják. Az anód egy különböző fémréteggel (W,
Ag, Mo, Cr) ellátott réztömb, a hagyományosnak tekinthető nagyteljesítményű változatnál
vízhűtéssel látják el, hogy a 2 – 3 kW nagyrészt hővé alakuló elektromos teljesítményt képes legyen
„eldisszipálni”. A röntgencsőből kilépő sugárzás színképe a röntgencső üzemeltetési paramétereitől
(feszültség, áramerősség) és az anód anyagi minőségétől függ. A színkép alapvetően folytonos
jellegű, de tartalmazza az anód anyagára jellemző karakterisztikus vonalak egy részét is. Amint az a
6.20.ábrán látható, hogy a nagyobb hullámhosszaktól a kisebbek felé haladva a folytonos színkép
egy adott hullámhosszértéknél véget ér, ettől kisebb hullámhosszúságú, (nagyobb energiájú)
sugárzás nem található a színképben. Ez az érték nem függ az anód anyai minőségétől, hanem a
Duane-Hunt összefüggés alapján határozható meg:

hν0 = hc/λ0 = eU
ahol

(6.12)

e : az elektron töltése
h : a Plank állandó
λ0 : a határhullámhossz
ν0 : a határhullámhosszhoz tartozó frekvencia
U : az alkalmazott egyenfeszültség
Az összefüggés szerint a kibocsátott sugárzás energiája nem haladhatja meg az azt kiváltó

elektronok kinetikus energiáját, és az is látható hogy a legrövidebb hullámhossz és a gyorsító
feszültség között reciprok összefüggés van. Az ábrán látható görbék görbe alatti területét
reprezentáló integrált intenzitás, az alkalmazott egyenfeszültség és az anód rendszáma között Ulrey
szerint az alábbi összefüggés írja le a kapcsolatot:

I = KZU2
ahol
I : az integrált intenzitás
U: az alkalmazott egyenfeszültség
Z : az anódot képező elem rendszáma
K : egy, a röntgencső üzemi áramerősségének hatását is reprezentáló állandó
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(6.13)

6.20.ábra. A feszültség hatása a folyamatos színképre

A fentebb bemutatott röntgencsövek felépítése gyakorlatilag megegyezik az 1900-as évek
elején kifejlesztett típusokéval. A kisebb teljesítményigényű csövek iránti igény indukálta
fejlesztőmunka eredményeként a múlt század 90-es éveiben megjelentek az ún. kisteljesítményű
csövek. Ezekben vékony fémfóliát használnak anódként, amely egyúttal ablakként is szolgál,
ugyanis a fólia csak kismértékben nyeli el a keletkezett sugárzást. A csövek a hagyományos
csövekkel azonos nagyságú egyenfeszültséggel üzemelnek, de az áramerősség jóval kisebb, ez
pedig sokkal kisebb hő fejlődésével jár. A kis teljesítmény következménye a kisebb fluxus, de az
elektron-nyaláb megfelelő fókuszálásával megfelelő fényesség érhető el. A kis elektromos
teljesítmény előnye, hogy hűtésként a léghűtés is megfelel, nincs szükség vizes hűtőrendszer
kiépítésére, ezáltal egyszerűbb lesz a műszaki felépítés és olcsóbb az üzemeltetés.

6.1.4.1. A fluoreszcens sugárzás felbontása
Ahhoz hogy vizsgálandó próbadarabból kilépő sugárzásban meglévő analitikai információt
hasznosíthassuk, az optikai emissziós spektrometriai módszerekhez hasonlóan az XRF esetében is
elő kell állítani a színképet. Erre két módszer alakult ki, a hullámhossz-diszperzív és az energiadiszperzív módszer.
A hullámhossz-diszperzív rendszer az optikai rácsokkal felépített optikai egységekkel egyező
módon, a Bragg

egyenlet alkalmazásán alapszik. A kisebb hullámhossz miatt azonban az

alkalmazott rácsok rácsállandója a kristályrácsok rácsállandóinak nagyságrendjébe esnek, ezért itt
felbontó eszközként különféle kristályokat (Si, Ge, LiF, stb.) alkalmaznak.
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6.21.ábra. Hullámhossz-diszperzív rendszer vázlatos felépítése
Egy hullámhossz-diszperzív rendszer vázlata látható a 6.21.ábrán. A vonalkiválasztás úgy
történik, hogy a kristályt úgy állítjuk be, hogy éppen a mérendő vonalnak megfelelő θ szöget zárjon
be a mérendő vonal a beeső eredeti sugárzással, a detektort pedig 2θ szögbe állítva megmérhető a
kiválasztott vonal intenzitása. Ez a rendszer 2 féle mérési elrendezés megvalósítását teszik lehetővé.
Az egyik szerint a kristályt θ, a detektort pedig 2θ pozícióban rögzítjük. Így egy adott vonal
intenzitását mérhetjük. Ha több elem mérése szükséges, akkor, - amennyiben ezt a készülék
geometriai elrendezése lehetővé teszi, minden egyes mérendő elemre megfelelő szögekben rögzített
kristály/detektor rendszert kell beépíteni. Ilyen rendszer kialakítása akkor célszerű, ha egyforma
típusú mintákban, mindig azonos elemeket kell meghatározni, ilyen feladat lehet pl. vaskohászati
salakok

elemzése.

Ezek

a

rendszerek

az

szimultán,

multielemes

optikai

emissziós

spektrométereknek felelnek meg.
Egy másik konstrukció szerint a kristály és a detektor egy mechanikailag egybeépített, együtt
forgó egységet képez, úgy hogy a vizsgált θ szögtartományban a detektorra mindig a kristályról az
annak felületére beeső sugárzással 2θ szöget bezáró sugárnyaláb essen. Ez egy igazi szekvens
rendszer, azaz egyszerre csak egyetlen vonalon képes mérni az intenzitást, de egymás után
tetszőlegesen sok, a vizsgált szögtartományba eső vonal intenzitását tudja mérni, azaz segítségével
egy tartományon belül a teljes röntgenszínképet felvehetjük. A színképek megjelenítésénél a
hullámhossz helyett többnyire az azzal egyértelmű összefüggésben álló 2θ szög függvényében
tüntetik fel a mért intenzitást. Egy ilyen színképet láthatunk a 6.22 ábrán.
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6.22. ábra. Saválló acél fluoreszcens színképe
Az analizátor kristály és detektor összeépítésével kialakított forgó egységet goniométernek
nevezzük. Az optikai rendszer fizikai méretei viszonylag nagyok, akár szimultán, akár szekvens
rendszerről van szó. Az optikai színképtartománynál jóval rövidebb hullámhosszúságú röntgenszínképvonalak levegőben jelentős abszorpciót szenvednek el, ezért az optikai rendszereket
legtöbbször vákuumban, vagy héliumatmoszférában üzemeltetik. A vákuumot vákuumszivattyú
segítségével biztosítják. Mindkét esetben gondoskodni kell arról, hogy a minta bejuttatásakor ne
jusson be levegő a rendszerbe, illetve ne romoljon le a vákuum. Ezt egy megfelelően kialakított
kistérfogatú közbenső kamra alkalmazásával érik el. Első lépésként a mérendő mintát bejuttatják
ebbe a kamrába, majd a kamrát vákuum alá helyezik, illetve héliummal átöblítik (ha az optikai
rendszer héliumatmoszférában üzemel), ezután összenyitják az optikai rendszerrel és a mintát a
röntgencsőből kilépő sugárzás útjába helyezik el. A mérés után a minta kamrába kerül, ezt lezárják,
majd a kilépő oldalon kinyitják és kiveszik a mintát.
A keletkezett színkép a rácsszínképek minden jellemzőjével rendelkezik, a „rendi”
tulajdonsággal is, azaz a magasabb rendű színképek hosszabb hullámhosszúságú vonalai átfedésbe
kerülnek, - ugyanannál a θ szögnél jelennek meg, - az alacsonyabb rendű színképek rövidebb
hullámhosszúságú vonalaival. Ez nagyon sok színképi zavaró hatást jelentene, azonban létezik egy
egyszerű, a detektorok sajátosságain alapuló módszer a rendek átfedéséből származó zavaró hatás
kiküszöbölésére. Ennek tárgyalására a detektorokkal foglakozó részben kerül sor.
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A hullámhossz-diszperzív rendszerek előnye a jó felbontóképesség és a jó kimutatási
képesség.

Hátrányuk

hogy

nagy

fizikai

méretekkel

rendelkeznek,

vákuumban,

illetve

héliumatmoszférában üzemelnek, ez jelentősen növelheti az üzemeltetési költségeket, és nem teszi
lehetővé

hordozható

készülékek

kialakítását.

Hullámhossz-diszperzív

optikai

rendszerek

laboratóriumi készülékekbe kerülnek beépítésre.

6.23.ábra. Egy energia-diszperzív rendszerű készülék blokkvázlata

Az ún. energia-diszperzív rendszerek esetében a színkép felbontása magában a detektorban történik
meg. Elve hogy az alkalmazott detektorban a bejutó röntgen fotonok az energiájukkal arányos
amplitúdójú (feszültségű) impulzusokat váltanak ki, azaz minél nagyobb a becsapódó foton
energiája (minél rövidebb a hullámhossza) annál nagyobb feszültségű elektromos impulzust vált ki.
Az ily módon keletkező impulzusok feszültség-amplitúdó szerinti szétválogatását korábban
speciális feszültség-diszkriminátorok segítségével végezték el. Ma a modern elektronika gyors
analóg-digitális átalakítók alkalmazásával oldja meg ezt a feladatot. Az egyes vonalak
intenzitásának mérése az azonos feszültség-amplitúdójú impulzusok számlálásán alapszik. Ennél a
rendszernél nincs szükség speciális optikai rendszerre, így nagyon kis fizikai méretű készülékek
alakíthatók ki, ezért nem kell sem vákuumot, sem speciális nemesgáz-atmoszférát alkalmazni.
Speciális kisteljesítmény igényű röntgencsövek alkalmazásával kisméretű laboratóriumi és
hordozható készülékek alakíthatók ki. A rendszer alkalmazhatóságát nagymértékben meghatározza
az elérhető felbontóképesség, amely nagyrészt a detektor energia-félértékszélességétől függ, tehát a
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detektor tulajdonságai kulcsfontosságúak. A hullámhossz-diszperzív rendszerek teljesítőképessége
összességében felülmúlja az energia-diszperzív rendszerű berendezésekét.
Egy energia-diszperzív rendszerű készülék blokkvázlata látható a 6.23 ábrán

6.1.4.2. A röntgenspektrométerekben alkalmazott detektorok
A röntgensugárzás érzékelésére többféle detektor alkalmazható. Ezek közül a egyik
legelterjedtebb az ún. gáz-ionizációs detektor. Ez lényegében egy speciális, kisnyomású gázeleggyel töltött, belépő ablakkal ellátott zárt fémdoboz, belsejében egy, a doboz falához képest
pozitív feszültségre kapcsolt huzallal. Az ablakon belépő röntgen-foton a gáz részecskéivel történő
ütközések nyomán ionizálja azokat. A keletkező töltött részecskék a töltésükkel ellentétes pólushoz
vándorolva, ionáramot,, illetve ionáram-impulzust hoznak létre. Többféle üzemmódjuk van. A
röntgenszínkép-elemzésben az ún. proporcionális számláló üzemmódban alkalmazzák őket. A
proporcionális számláló mód jellemzője hogy a létrejövő elektromos impulzus amplitúdója arányos
az ionizációt kiváltó röntgen-foton energiájával. A töltőgáz leggyakrabban argon, kripton, vagy
xenon és metán keveréke.
A detektor energiafelbontása viszonylag gyenge, (10 keV energia alatt típustól függően 400 – 1000
eV) ezért elsősorban hullámhossz-diszperzív rendszerű készülékekben alkalmazzák az analizátor
kristály után
A szcintillációs detektorokban a detektorba ütköző röntgen-foton egy, az optikai színkép
látható tartományába eső hullámhosszúságú fotont kelt, amit fotoelektron-sokszorozóval lehet
mérni. Az egyik leggyakrabban alkalmazott szcintillátor a talliummal szennyezett (doppolt) NaJ
kristály. Energia-felbontóképességük a gázionizációs detektorokhoz hasonlóan viszonylag gyenge.
Ezeket is hullámhossz-diszperzív spektrométerekben alkalmazzák.
A fentebb bemutatott 2 detektortípus jellemzője, hogy a létrejövő elektromos impulzus
amplitúdója arányos a primer röntgen-foton energiájával. Bár az energiafel-bontóképességük nem a
legjobb,

arra

azért

mindenképpen

elegendő,

hogy

megfelelő

elektronikával

(ablak-

komparátorokkal) kiegészítve az analizátor-kristályon (mint rácson) létrejövő röntgenszínkép kis és nagyenergiájú vonalait szétválasztva megakadályozzák az eltérő rendhez tartozó vonalak
átfedése okozta zavaró hatást.
A félvezető detektorok közül elsősorban a Si(Li), Ge(Li) és a nagytisztaságú Ge detektorok
azok, amelyek képesek két egymást követő rendszámú elem azonos csoportba tartozó vonalait
egymástól elkülöníteni (megkülönböztetni). A jelképzés alapja, hogy a becsapódó foton a
félvezetőben töltéshordozókat, elektron-lyuk párokat hoz létre. A félvezető detektorokat a termikus
eredetű zaj csökkentése érdekében cseppfolyós nitrogénnel hűtik, de már ismertek kisméretű,
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Peltier elem hűtésű detektorok is. A detektorokban keletkező jelet felerősítik, majd egy megfelelően
gyors analóg-digitális átalakítóval digitalizálják és a feszültség-amplitúdó szerint csoportokba
(csatornákba) rendezik az impulzusokat, előállítva ezzel az energia – intenzitás alapú
röntgenszínképet. A csatorna sorszámának a sugárzás energiájához való hozzárendelése az ún.
energia-kalibráció során történik meg. A detektor felbontását alapvetően az egy beeső foton
hatására keletkező elektron-lyuk párok száma határozza meg. Az Si(Léi) detektorok energiafelbontása a 130 – 170 eV tartományba esik. A kristály méretei is hatással vannak a
felbontóképességre: minél nagyobb a kristály annál rosszabb a felbontóképesség, mert az fotonok
által kiváltott töltések összegyűjtése nagyobb térfogatból történik, ami növeli a számlálás
bizonytalanságát. A félvezető detektorokat elsősorban energia-diszperzív rendszerű készülékekben
alkalmazzák. Bár energia-felbontóképességük sokkal jobb, mint a gázionizációs és a szcintillációs
detektoroké, a hullámhossz-diszperz rendszerek felbontóképessége jelentősen felülmúlja az energiadiszperz rendszerekét. Az előbbinél ugyanis az optikai rendszer felbontóképessége a meghatározó, a
detektor energiafelbontóképességét elsődlegesen nem hasznosítja a rendszer, az utóbbinál azonban
kizárólag a detektor elválasztó-képessége határozza meg a rendszer teljesítőképességét.

6.1.4.3. Elemzés a röntgenszínképek felhasználásával
A

kvalitatív

elemzés

tulajdonképpen

a

színképben

megjelenő

karakterisztikus

színképvonalak azonosításából áll. A mennyiségi elemzéshez a nettó csúcsmagasság, illetve a csúcs
alatti terület, valamint a hozzátartozó háttér meghatározása szükséges. A mennyiségi meghatározás
alapja, hogy egy adott elem karakterisztikus vonalának intenzitása adott készülék-elrendezés és
gerjesztő sugárzás esetén arányos a kérdéses elem mintabeli koncentrációjával, azonban a mintában
jelenlévő egyéb elemek abszorpciója miatt azok koncentrációinak is (nemlineáris) függvénye. Más
szóval az XRF esetén általában jelentős mátrix hatással kell számolni, amely leggyakrabban az ún
tömegabszorpciós tényezőn keresztül érvényesül. Az abszorpció mellett másod-, harmad-, illetve
magasabb rendű fluoreszcencia is felléphet. Másodrendű fluoreszcenciáról beszélünk, ha a
mintában a mérendő elemnél nagyobb rendszámú elemek is találhatók a mintában, és ezek közül
valamelyik elem karakterisztikus vonalának energiája nagyobb, mint a mérendő elem abszorpciós
éle. Ilyen esetben ez a vonal a mérendő elemet gerjeszti, intenzitásnövekedést okozva ezzel.
A mátrix hatások kiküszöbölésére számos módszer létezik, az alábbiakban csak a
gyakorlatban legelterjedtebbeket mutatjuk be röviden.
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6.1.4.3.1. Külső standard módszer
Alkalmazásánál feltételezzük, hogy a mérendő minták mátrix-összetétele nem tér el
jelentősen. Ebben az esetben kalibrációs etalonsorozat készíthető a meghatározandó elemeket
különböző koncentrációkban a mérendő minták összetételével közel azonos összetételű mátrix-szal
történő összekeverésével. A sorozat tagjait lemérve el kell készíteni a mért intenzitásokat a minta
koncentrációjának

függvényeként

feltüntető

kalibrációs

görbéket,

az

ismeretlen

minta

intenzitásának lemérése után a mérendő elem koncentrációja a megfelelő kalibrációs diagramról
leolvasható. Az eljárás hátránya, hogy közelítőleg ismerni kel az ismeretlen minta mátrixösszetételét, és a módszer csak abban a koncentráció-tartományban használható, amelyben a
mérendő elem intenzitása közelítőleg lineáris függvénye a koncentrációjának.

6.1.4.3.2. Belső standard módszer
Általában kevés összetevőből álló mátrix esetén használják, változó mintaösszetételnél is
alkalmazható, max. 10 % koncentrációig alkalmazva nagyon pontos. Az eljárás használata során
ismert mennyiségben adunk a mintához, a mintában nem található, a mérendő elemhez közeli
rendszámú elemből. A két elem karakterisztikus vonala és abszorpciós éle is közel esik egymáshoz,
ezért

feltételezhető,

hogy a

mátrix

abszorpciója

és

a

belső

gerjesztésből

származó

intenzitásnövekedés is hasonló. A hozzáadandó elemet úgy célszerű megválasztani, hogy
karakterisztikus vonala a mátrixban lévő zavaró elem abszorpciós élének ugyanazon oldalára essen,
mint a mérendő elem megfelelő vonala. A két elem karakterisztikus vonalai intenzitásának aránya
egyenesen arányos koncentrációik arányával:

Ii / Ij = k Ci /Cj

(6.14)

Ii : a mérendő elem karakterisztikus vonalának intenzitása a mintában
Ij : a mintához adott elem karakterisztikus vonalának intenzitása a mintában
Ci: a mérendő elem koncentrációja
Cj: a hozzáadott elem koncentrációja
k : arányossági tényező

6.1.4.3.3. Addíciós módszer
A belső standard módszer speciális változatának tekinthető. A mintához a meghatározandó
elemet adjuk, olyan mennyiségben, hogy koncentrációja az ismeretlen várható koncentrációval
azonos nagyságrendű tartományban legyen. Több ilyen addíciós próbának lemérve az intenzitását,
majd ábrázolva a mért értékeket a hozzáadott koncentráció függvényében, egyenest kapunk,
melynek az abszcisszával való metszéspontja adj meg a mért komponens mintabeli koncentrációját.
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Alkalmazásának feltétele, hogy a mérendő elem koncentrációja és intenzitása között lineáris
kapcsolat legyen. Általában 5 %-nál kisebb koncentrációban jelenlévő elemek meghatározására
alkalmas.

6.1.4.3.4. Hígításos módszer
A mérendő mintához nagy mennyiségben adunk a mérendő elemre nézve kis
tömegabszorpciójú hígító-anyagot (pl. cellulóz, bórsav). A nagy hígítás következtében a mátrix
abszorpciója elhanyagolható, a hígító-anyag határozza meg az abszorpciót, ezért a mérendő
komponens intenzitása egyenesen arányos lesz annak koncentrációjával. A módszer hátránya, hogy
a nagy hígítás miatt lecsökken az intenzitás. Gyakran alkalmazzák az ún. kétszeres hígításos
módszert is, melynél a mintát a hígító-anyaggal egymás után kétszer, különböző mértékben hígítják
meg, így a minta teljes abszorpciója kiküszöbölhető.
A kísérleti módszereket gyakran kombinálják matematikai eljárásokkal is. Ezek közé tartozik a
koefficiensek módszere is.

6.1.4.3.5. Koeffíciensek módszere
Ez a módszer a mintában jelenlévő elemek közötti kölcsönhatásokat kanonikus
egyenletrendszer segítségével írja le. Ennek általános formája:

Ci = Ri ( Ci + Σ Kij Cj ), i = 1,…,n
és Σ Ci = 1
n:

az elemek száma a mintában

Kij :

a koefficiensek

(6.15)
(6.16)

Ci : az i-edik mérendő elem koncentrációja
Cj : a j-edik zavaró elem (i ≠ j !!!) koncentrációja
Ri : szorzótényező
A Kij koefficiensek, melyek a mátrixhatásokon kívül a magára a készülékre jellemző
hatásokat tartalmazhatnak, empirikus úton multielemes etalonok mérésével, többszörös regressziós
módszerrel határozhatók meg.

6.1.4.3.6. Monte Carlo módszer
Ez a módszer a foton-anyag kölcsönhatás Monte Carlo szimulációjával a sugárforrás, minta,
detektor együttes modellezéséből indul ki. Feltételezi, hogy a fotonoknak a minta atomjaival történő
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kölcsönhatása stochasztikus folyamatnak tekinthető, mely számítógéppel generált véletlen
számokkal szimulálható. A véletlen számok az egyes folyamatok valószínűségére jellemző
eloszlásfüggvényeket követik.
A kvantitatív meghatározások az elemi koncentrációk iterációs jellegű változtatásával
végezhetők el. Az iteráció egészen addig folytatódik, amíg a szimulált és a valódi koncentráció
közötti eltérés kisebb nem lesz a mért röntgenvonalak mérésére jellemző statisztikus
bizonytalanságánál.
A módszer előnye, hogy segítségével a teljes röntgenszínkép előállítható, összehasonlítható
a mért spektrummal.

6.1.4.4. Különleges röntgenfluoreszcens módszerek
6.1.4.4.1. Totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometira (TXRF)
A TXRF alapvetően energia-diszperzív XRF spektrometria. A hagyományos EDXRF-hez a
képest legfontosabb különbség a mérési elrendezésben rejlik, ennél a módszernél a gerjesztő
röntgensugár a teljes visszaverődésnél kisebb szöget (1,8 mrad-nál kisebbet) zár be. Így a gerjesztő
sugár a mintahordozó felületén teljes visszaverődést szenved. A sugárzás behatolási mélysége a
mintahordozó vonatkozásában ilyen körülmények között nem haladja meg a néhány nm-t, ezért a
mintahordozó fluoreszcens sugárzása elhanyagolható. A detektorba kizárólag a hordozó felületére
vékony rétegben felvitt minta fluoreszcens sugárzása jut el. A mérési elrendezésnek köszönhetően a
mintát az eredeti és a teljes visszaverődést szenvedett sugárzás is gerjeszti. A detektor a mintához
közel helyezkedik el, nagy térszögből tudja összegyűjteni a fluoreszcens sugárzást, ennek
következményeként az elérhető kimutatási határok egy – két nagyságrenddel jobbak a
hagyományos technikákkal elérhető értékeknél. Ha a gerjesztési szöget a határszög közelében kis
lépésekben változtatjuk, mód nyílik vékony rétegek, felületi szennyeződések vizsgálatára. A felvett
intenzitás profilokból mind az összetétel, mind pedig a réteg vastagsága és sűrűsége is
meghatározható.
A TXRF készülékek részegységei részben megegyeznek a hagyományos energia-diszperzív
készülékekben találhatókkal. Fontos szerepe van a mintahordozó-, illetve a minta pozícionálását
végző egységeknek.
A mintahordozó sík, kis felületi érdességgel rendelkező, nagy reflektivitású, nagytisztaságú
(szennyezőktől mentes) anyagból készül. Anyagi minőségével kapcsolatban fontos követelmény
hogy karakterisztikus vonalai ne essenek a mérendő tartományba, jó kémiai ellenálló képességgel
rendelkezzen az agresszív anyagokkal szemben. Ezen követelményeket kis kompromisszumokkal
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teljesíti pl. a kvarc, bórnitrid, Si-egykristály, Ti, polikarbonát, szénüveg, és a kémiai ellenállóságot
kivéve a plexi is.
A mintapozícionáló egység vékonyrétegek vizsgálata esetén egy speciális asztal. A
megvilágítási szög az asztal pozícionálásával kis lépésekben, reprodukálhatóan változtatható. A
beállítást a viszavert sugár helyzetét érzékelő CCD egység segíti. Az asztal helyzete és a
megvilágítási szög közötti kapcsolat referencia minták felvételévén alapuló kalibrációval
határozható meg.
Ha a kémiai összetétel meghatározása a cél, akkor fokozottan ügyelni kell a minták
homogenitására. A homogenitás folyadék állapotú minták esetén megfelelő. Szilárd minták
vizsgálata során a homogenitás nehezebben biztosítható, ezért célszerű megfelelő módszerrel
feloldani a vizsgálandó szilárd anyagot, az oldást vagy folyadék állapotban, vagy pedig bepárlás
után a szilárd anyagok valamelyik szokásos előkészítési módszerét alkalmazva, szilárd állapotban
végzendő mérés követ.

6.1.4.4.2. Mikro XRF elemzés
A röntgenoptikai eszközökhöz kapcsolódó intenzív fejlesztőmunka eredményeként jelentős
mértékben

megnövekedett

ezen

eszközök

teljesítőképessége.

Ma

már

röntgencsövek

alkalmazásával is lehetséges mikrométeres nagyságrendű röntgensugár-nyalábok előállítása, ami
speciális mikroanalitikai módszerek kifejlesztését tette lehetővé. A kisméretű fókuszált sugárzást
alapvetően kétféle módon lehet alkalmazni. Az egyik lehetőség, hogy egy mikro-térfogatú anyagot
(pl. szemcsét), amelynek tudni kívánjuk az összetételét, gerjesztünk ezzel és a kilépő fluoreszcens
sugárzást vizsgáljuk. A másik pedig, hogy a vizsgálandó minta felületét pásztázva kétdimenziós
elem-térképeket készíthetünk az anyagról.
Az elmúlt években többfajta fókuszáló rendszert is kifejlesztettek, ezek közül az ún.
kapilláris optika laboratóriumi készülékekben is alkalmazhatóvá teszi ezt a technikát. A kapilláris
optikában a röntgensugár egy 10 – 100 µm belső átmérőjű üveg kapillárison áthaladva éri el a minta
felületét. A kapilláris belső felületén történő többszörös visszaverődés következtében jól összetartó,
mikro-méretű sugárnyaláb alakul ki. A kis kilépési szög és a kapilláris optika miatt a sugárzás
gyakorlatilag monoenergetikus, ami leegyszerűsíti a kvalitatív elemzést. A röntgensugárzás nem
csak röntgencsőből származhat, hanem gyorsító-berendezés, - szinkroton tároló-gyűrűjéből is, ami
akár milliószor nagyobb gerjesztő sugár-intenzitást jelenthet, és kiváló, 10-15 g nagyságrendű
kimutatási képességet eredményez. Kvantitatív elemzési igény esetén általában olyan módszerek
alkalmazhatók melyek nem igénylik nagyszámú hiteles anyagminta alkalmazását, ilyen lehet pl. a
Monte Carlo módszer és az ún. Fundamentális paraméterek módszere.
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6.1.4.5. A röntgenfluoreszcens spektrometria előnyei és hátrányai
Az előnyök között az egyik legfontosabb hogy nagyon sokféle szilárd minta, - fémek,
fémötvözetek, nemfémes anyagok (üveg, cement, ásványi anyagok, geológiai minták, különféle
eredetű porok) elemzésére képes, és igazi multielemes módszer. Speciális mintatartó („kazetta”)
segítségével folyadék halmazállapotú minták is elemezhetők. A kisebb rendszámú elemek esetén az
érzékenység már elég rossz, egy hullámhossz-diszperzív laboratóriumi készülék esetébe az elemzés
a nátriumtól az uránig terjedő elemekre terjedhet ki.

6.6.táblázat. A röntgenfluoreszcens spektrometria segítségével meghatározható elemek

További

előnyt

megismételhetősége,

és

jelent,

hogy homogén

reprodukálhatósága.

minta esetén

Gondosan

rendkívül

végrehajtott

jó

a mérések

kalibráció,

helyesen

megválasztott és helyesen alkalmazott korrekciós módszer segítségével a mátrix okozta zavaró
hatás nagymértékben lecsökkenthető, és ilyen esetben akár 90 – 95 % mennyiségben jelenlévő
főkomponens is meghatározható akár 0,5 rel %, vagy még ennél is kisebb bizonytalansággal. A
módszerhez szükséges minta-előkészítés viszonylag egyszerű, (fémek esetében megfelelő
nagyságú, csiszolt felület kialakítása, nemfémes anyagok esetén őrlés majd ezt követően
segédanyaggal, - pl. bórsavval, - történő préselés, vagy megömlesztés megfelelő ömlesztőanyagokkal, - LiBO2, Na2B4O7, stb., - az elemzés időigénye sem nagy, ezért gyors módszernek is
tekinthető. Ezen előnyös tulajdonságok miatt rendkívül kiterjedt a módszer ipari alkalmazása
(cementipar, alumíniumipar, vaskohászat, üvegipar, stb.).
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A hátrányokat illetően elsősorban a viszonylag gyenge kimutatási képességet kell
megemlíteni, ez megnehezíti, hogy rutin analitikai módszerként nyomelemzésre használjuk. Rutin
elemzési célra, laboratóriumi készülékként elsősorban hullámhossz-diszperzív rendszereket
alkalmaznak. Ezek vételára és üzemeltetési költségei relatíve nagyok, azonban nagyszámú minta
elemzési igénye esetén az elemzésre eső fajlagos költségek nem haladják meg a többi emissziós
spektrometriai módszerre jellemző értékeket.
Az energia-diszperzív rendszerű készülékek méretei jóval kisebbek, lehetővé teszik
hordozható berendezések építését is. Az ilyen berendezések azonban elsősorban a minta
komponenseinek azonosítására és közelítő jellegű mennyiségi elemzésére szolgálnak.
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I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

6.2. ABSZORPCIÓS MÓDSZEREK
Lakatos János

Az atomok, molekulák a különböző részecskékkel (alfa, elektron, proton, neutron, ionok,
semleges molekulák) vagy az elektromágneses sugárzásokkal kölcsönhatásba kerülve különböző
mértékű változást szenvedhetnek. Drasztikus esetben a molekulák alkotóelemeikre bomlanak, az
atomok elvesztik elektronjaik egy részét. Mérsékeltebb esetben az energia csere következtében
gerjesztett állapotba kerülnek. Ebben az állapotból rövidebb hosszabb időt töltve visszatérnek a
kölcsönhatás előtti állapotukba, gerjesztett állapotbeli energiájukat átadják környezetüknek,
valamilyen részecske vagy elektromágneses sugárzás formájában kisugározzák.

6.2.1. ábra. Az anyag és a részecskék ill. az elektromágneses sugárzások kölcsönhatása
eredményeképpen fellépő jelenségek

A kölcsönhatással három jelenség járhat együtt, amelyek mindegyike hasznosítható analitikai célra:
abszorpció, ami a kölcsönható sugárzás vagy részecske intenzitásának csökkenését jelenti, szóródás,
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amely a részecske vagy a sugárzás irányváltozása, esetenként hullámhossz változása, és végül
emisszió, amely a gerjesztett állapot stabilizálódása, sokszor az eredeti állapot visszaállásakor
megvalósuló energia leadás következtében jön létre. Ezeket a jelenségeket a 6.2.1. ábra foglalja
össze. E helyen az abszorpciós módszerek kerülnek ismertetésre.
Az abszorpciós módszerek az elektromágneses spektrum minden tartományához hozzárendelhetők,
az abszorpció ugyanis minden elektromágneses sugárzásnál előidézhető. Analitikai megjelenítésük,
felhasználásuk, azonban nem egyformán egyszerű. Legjobb példa erre az elektromágneses spektrum
két végén helyet foglaló két módszer a Mösbauer-spektroszkópia, amelyik az atommag gamma
sugárzásának abszorpcióján alapszik, ill. az NMR (magmágneses rezonancia spektroszkópia),
amely a rádióhullámok abszorpciójával az atomok mágneses momentumának irányát változtatja
meg. Mindkét esetben Nobel díjjal értékelték a gyakorlati megvalósítást. A kitakarás (hullámhossz
független fényintenzitás csökkenés) mellett elsőként a molekulák fényelnyelése került analitikai
hasznosításra az UV-látható tartományban. Wollaston a Nap színképében már 1802-ben
megfigyelte az abszorpciós vonalakat. Bár, Fraunhoffer néhányat később, például a Na D vonalát be
is azonosította, az atomok fényelnyelésének analitikai felhasználása az atomabszorpciós
spektrometria révén ennek ellenére csak az 1960-as évektől vált lehetségessé. Okát később az
atomabszorpciós spektrometriánál tárgyalni fogjuk. Ha az elektromágneses spektrum egyes
sugárzásfajtáihoz rendelhető analitikai módszereket megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy mire
alkalmasak és az anyag mely része felelős a sugárzás elnyeléséért az alábbi megállapításokat
tehetjük. A kölcsönható sugárzás energiájának csökkenése irányában haladva, a gamma sugárral
kölcsönható atommagtól, a röntgensugárzást abszorbeáló atom belső elektronjain át az UV_látható
sugárzást a külső elektronjai révén abszorbeáló atomokig, ill. a sugárzást a kötésben lévő elektronjai
által abszorbeáló molekulákig jutunk. Az infravörös fényt a molekulák forgási és rezgési
állapotának megváltozása révén, a mikrohullámú sugárzást az atom az elektron spin, a
rádióhullámokat a mag a mágneses momentumának megváltozása révén nyeli el. Arra a kérdésre,
hogy az egyes módszerek mire alkalmasak, relatíve egyszerű a válasz. Egyedül az atomabszorpció
alkalmas elemanalízisre. Az összes többi, kezdve a Mösbauertől a röntgen abszorpciós
módszereken át az NMR-ig valamely atom környezetének a megismerését, ill. a különböző
környezetben lévő atomok specifikálást teszik lehetővé, amit molekuláris vagy szerkezet analitika
jelzővel illethetünk. Érdekes, hogy az emisszió alkalmazásai között inkább az elemi összetétel
meghatározásra alkalmas módszerek dominálnak.
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6.2.2.ábra. Az elektromágneses spektrum felosztása.

6.2.1. Elemanalitikai módszerek
6.2.1.1. Atomabszorpciós spektrometria
Az atomabszorpciós spektrometria az atomok fényelnyelését hasznosító analitikai módszer.
Mintegy hatvan elem meghatározására használhatjuk. A jelenség analitikai célú felhasználásának
két feltétele van:
a minta alkotóit atomos állapotba kell hozni,
mérhető fényelnyelés előidézése végett a sugárforrást az abszorpciós vonal kicsi
vonalszélességéhez illeszkedően kell megválasztani.
Ez az atomabszorpciós spektrometria ma széles körben elterjedt készülékeinél az UV-látható
spektrofotometriánál használt folytonos sugárzóktól eltérő, vonalas spektrumú fényforrások
(üregkatód lámpa) alkalmazásával biztosítható. A vonalas sugárforrás alkalmazásának okát az 6.2.3.
ábra magyarázza. Kicsit túlzóan a folytonos sugárforrás alkalmazásakor hagyományos felbontást
alkalmazva az abszorpció utáni és a kezdeti fényintenzitás viszonya ahhoz hasonlítható, mint ami
akkor áll elő egy tó vízszintjében, ha kiveszünk belőle egy liternyi vizet. Az atomabszorpció, mint
spektrometriás módszer megjelenését sokáig késleltető a kezdeti fényintenzitás és az abszorpcióval
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csökkentett fényintenzitás viszonyából eredő érzéketlenégi problémát, amelyet Waals a vonalas
sugárforrás használatával hidalt át, mára már a folytonos sugárforrásokkal is megoldották. Nagy
intenzitású xenon lámpát fejlesztettek ki, így nagy felbontást alkalmazhatnak anélkül, hogy a
fényintenzitás mérhetetlenül kicsivé válna. (A nagy felbontás korábban is rendelkezésre állt, de a
folytonos sugárzók fényereje nem volt elég nagy, ha az abszorpciós vonal szélességéhez illeszkedő
szeletet vágtak ki belőle, mérhetetlenül kis intenzitás jött létre.). Az iménti hasonlattal élve a nagy
felbontással a tavat egy vödör vízzé tudták redukálni, ahol már az egy liter víz kivétele (az
abszorpció) mérhető változást okoz. Az atomok előállítására leggyakrabban lángokat vagy
elektrotermikus atomizálást alkalmazzák.

6.2.3.ábra. Az atomok fényabszorpciójának fényintenzitást csökkentő hatása folytonos és vonalas
sugárforrásnál.

Az atomizálás egy speciális módját jelenti néhány elem esetében a kémiai úton hidridekké alakítás
vagy higany esetében atommá redukálás, ami után az illékony formájúvá váló mintakomponenst, a
fényútba vezetik. A higany, mivel gőze atomos közvetlenül mérhető, a hidrideknél termikus bontást
kell alkalmazni az atomos állapot kialakításához. A módszert az illékony forma kialakítására
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utalóan kémiai atomizálásnak is szokták nevezni. Ezt az elvet használva a higany és a hidridképző
elemekre (Ge, Sn, Pb, As, Sb. Bi, Se, Te) az elektrotermikus atomizáláshoz hasonló, a lángnál közel
három nagyságrenddel kisebb kimutatási képességet lehet elérni. Az atomabszorpciós spektrometria
három lehetséges atomizálási módját a 6.2.4. ábrán hasonlítottuk össze.

6.2.4. ábra. Az atomabszorpciós spektrometria három lehetséges atomizálási módja, (a)
lángatomizálás, (b) elektrotermikus atomizálás, (c) hideggőzös atomizálás

Az atomabszorpciós spektrometria különböző elrendezéseinek kimutatási határa, az egyéb
atomspektroszkópiai módszerekével a 6.2.5. ábrán látható. Ha nem csak a kimutatási határ
intervallumok, átfedését, hanem az egyes elemek meghatározhatóságát vizsgáljuk, azt kell
megállapítanunk, hogy az ábrán bemutatott módszerek nem párhuzamos, hanem egymás nem
megfelelő kimutatási képességű eseteit orvosló megoldást kínálnak. Ezen túl az ábrán bemutatott
módszerek között több módszer multielemes elemzési lehetőséggel rendelkezik.
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6.2.5. ábra. Atomspektroszkópiai módszerek teljesítőképességének összehasonlítása
(G. Tölg and R. Klokenkamper: Spectrochim. Acta 48B,111,(1993).
ICP-OES: Induktív csatolású Plazma Optikai Emissziós Spektroszkópia, FAAS: Láng
Atomabszorpciós Spektrometria, TXRF: Total Reflexiós Röntgen Fluorescencia, ET-AAS: Elektro
Termikus Atom Abszorpciós Spektrometria, ICP-MS: Induktív Csatolású Plazma
Tömegspektrometria
Az atomabszorpciós spektrometria monoelemes, bár mint utaltunk rá elterjedőben van a
multielemes változata. A monoelemesség lehet előny akkor, ha olyan minták elemzését kell
elvégezni, ahol csak egy elem vagy kis számú elem meghatározására van szükség. Ekkor a mérés
egy elemre optimalizáltan (ez elvileg jobb, mint a több elemre optimalizált) és kevesebb költséggel
valósítható meg.

6.2.1.1.1. Lángatomabszorpciós spektrometria
Mint a 6.2.5. ábrán láthattuk a lángatomizálás az elemek koncentrációjának mérését, csak mintegy
három nagyságrenddel nagyobb tartományban teszi lehetővé, mint az elektrotermikus atomizálás,
mert az atomok koncentrációja a láng nagy térfogata miatt felhígul. Ugyanakkor ez a hígulás azt is
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eredményezi, hogy az egyéb a vizsgálandó elem mellett jelenlévő komponens is felhígul ezért a
lángban kisebb mértékűek a zavaró hatások, mint a grafitküvettás atomizálásnál.
Az atomizálásra alkalmazott láng leggyakrabban acetilén- levegő (~2300 K) vagy acetiléndinitrogénoxid (~3000 K ). Utóbbit a termostabil oxidokat képző elemek: Al, Si, Ti, V, Mo, W stb.
vizsgálatakor alkalmazzuk. A lángok jellemző adatait a 6. 2. 1. táblázat tartalmazza.
6.2.1. táblázat
Előkevert lamináris lángok jellemző adatai.
Láng típusa

Égési sebesség
cm s-1

Láng hőmérséklet
K

Hidrogén-levegő

310

2373 (2318)

Metán-levegő
Acetilén-levegő
Acetilén-dinitrogén-oxid

45
158
160

2222 (2148)
2523 (2500)
3152 (2990)

Acetilén-oxigén

1140

3341(3160)

A zárójelben az elméleti lánghőmérséklet van megadva.
A lángban a folyadékcsepp bepárlódásától az atomok ionizációjáig számos folyamat végbemegy.
Ezekről a 6.2.6. ábra ad áttekintést.
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6.2.6. ábra. A lángban jutatott minta átalakulási folyamatai az atomabszorpciós mérés során.
A láng nem csak egy magas hőmérsékletű termikus közeg, hanem egy kémiai reakció, amely az
égési folyamatban keletkező részecskéivel (gyökök) is kölcsönhatásba lép az elpárolgott vagy még
szilárd

formában

lévő

minta

alkotókkal.

Ez

a

magyarázata

annak,

hogy az

adott

mintakoncentrációnál mérhető jel nagysága jelentősen függ a láng típusától és attól, hogy a láng
melyik részében végezzük el a mérést, lásd 6.2.7 ábra.

2.6.7. ábra. A kalcium abszorbanciájának változása a vizsgálati magasság függvényében különböző
összetételű acetilén-levegő lángokban.

A lángszerkezet nem egyforma hatást fejt ki a különböző elemekre ezért elemenként és
lángtípusonként minden elemnek máshol van az optimális mérhetősége. Ha valaki egy mérési
módszert megtervez ezeket a paramétereket a 2.6.7-2.6.8. görbék segítségével meghatározza. Az
atomizáció mellett bekövetkezhet ionizáció is a lángban. Ez a láng hőmérsékletét tekintve csak
azoknál az elemeknél lesz jelentős, amelyek ionizációs energiája kicsi, ezek az alkálifémek, ezek
között is az oszlopban lefele haladva csökken ennek az energiának a nagysága így az ionizáció ez
irányban növekedni fog. Az atomizáció hatásfokáról és az ionizáció mértékéről a 6.2.2.- 6.2.3.
táblázat ad áttekintést.
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2.6.8. ábra. Réz és kalcium jelnagyságának változása a lángban a megfigyelési magasság
függvényében. (A megfigyelési magasság az égőfej nyílásától mért függőleges távolság.)

6.2.2. táblázat
Néhány elem atomizációjának hatékonysága (Meatom/Meösszes)
acetilén-levegő és acetlilén-dinitrogénoxid lángban.
Atomizációs hatékonyság
Elem

Disszociációs
energia (MeO),
KJ mol-1

Acetilén levegő láng

Acetilén dinitrogénoxid
láng

Mg

393,6

1,06

0,88

Ca

418,8

0,07

0,52

Sr

406,2

0,063

0,26

Ba

418,8

0,07

0,52

Cr

422,9

0,071

0,63

Mn

402,0

0,62

0,77

Fe

414,6

0,84

0,83
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(Meatom/Meösszes)

6.2.3. táblázat
Néhány elem ionizációja acetilén- levegő és acetlilén- dinitrogénoxid lángban.
Elem

Ionizációs

Ionizáció, %

potenciál
eV

Levegő
acetilén láng

Dinitrogénoxidacetilén láng

Mg

7,6

0

6

Ca

6,1

3

43

Sr

5,7

13

84

Ba

5,2

0

88

A láng nem csak atomokat állít elő, hanem molekulákat, gyököket. Utóbbiak mivel abszorpciójuk
széles hullámhossz tartományban jelentkezik, zavarólag hathat. Ezt a szorpciós vonal
megválasztásával, ha ez nem lehetséges un. háttérkorrekciós módszerek alkalmazásával
orvosolhatjuk. A láng nem csak atomizáló, hanem gerjesztést biztosító magas hőmérsékletű tér ezért
a megvilágító sugárforrás mellet a lángnak mindig van sugárzása az elemzés hullámhosszán. Ezt a
megvilágító sugárforrás modulálásával (szaggatásával) lehet leválasztani.
A lángatomabszorpciós spektrometria alapvetően oldatos módszer, bár az elektrotermikus
atomizálásnál kifejlesztettek közvetlen szilárd mintás mintabevitelt is, ami azt jelenti, hogy a mintát
egy kis grafit lemezkére mérve tolják be a grafit cső felhevített terébe. Az oldatos módszer jelleg
azonban nem feltétlen hátrány, gondoljunk a folyadékok jó adagolhatóságára, az oldatkészítés eleve
nagyobb mintarészlet feldolgozását igényli, ami a homogenitás szempontjának jobb teljesíthetősége
miatt mindenképpen előny, valamint az oldatba könnyen belerakhatjuk a módosító, addíciós
komponenseket, ill. a standardizálást biztosító mintasorozat könnyebben előállítható, mint szilárd
állapotban megvalósított mérésnél. Természetesen hátrány, hogy szilárd anyag vizsgálatakor a
mintát oldani kell, ez vegyszereket, előkészítési munkát igényel és a felhasznált vegyszerek bár
analitikai tisztaságúak mindig eredményeznek szennyezést un. vak érték növekedést, ami azért
lényeges, mert egy mintában mért jelet akkor tekintünk értékelhetőnek, ha az egy nagyságrenddel
meghaladja a vakminta jelét.
Az oldatot egy porlasztókamrán keresztül, 5 µm-nél kisebb részecskékből álló folyadék aeroszol
formájában juttatják a lángba. Itt az oldószer elpárolgása után keletkező szilárd részecskékből
termikus és a lángalkotók kémiai reakciója révén jönnek létre az atomok. Zavaróhatás mentes
elemzést akkor lehet megvalósítani, ha a minta komponensei nincsenek számottevő hatással sem a
termikus bomlásra sem a lángalkotók keletkezésére, a lángalkotók és a vizsgált elem közti
reakciókra.
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Az oldatkoncentráció és az analitikai jel közötti kapcsolatot a Beer Lambert törvény írja le:
A=log (I0/I)= a l c
ahol A az abszorbancia, I0 a fényintenzitás az adszorpció előtt, I az adszorpció után, a abszorpciós
koefficiens az atom fényelnyelésére jellemző állandó, (ha a c oldatkoncentrációt jelent az
abszorpciós koefficiens magába foglalja mindazokat a jellemzőket, amelyek szerepet kapnak az
oldatkoncentráció és a fényútban kialakuló atomkoncentráció kialakításában),
l az abszorpciós úthossz, gyakorlatilag a láng hossza, c atomok koncentrációja a lángban, vagy
vizsgált elem koncentrációja az oldatban. A módszer azonban nem abszolút, mert az a koefficiens
elméletileg nem számolható pontosan így egy atomabszorpciós mérés mindig az analitikai függvény
felvételével kezdődik. A mérésre a legérzékenyebb vonalak mellett kevésbé érzékenyek is
rendelkezésre állnak. Ez két okból hasznos. Vonalválasztással módunk van különböző
koncentrációtartományokban mérést végezni hígítás nélkül, 6.2.4.táblázat .

6.2.4. táblázat
Réz vizsgálható koncentráció tartományai levegő-acetilén
lángban a réz üregkatód lámpa különböző vonalain.
Hullámhossz,
nm

Koncentráció
tartomány
mg dm-3

324.7

0,03-10

327.4

0,1-24

217.9

0,2-60

218.2

0,3-80

222.6

1-280

249.2

4-800

244.2

10-2000

Ezt azért fontos említeni, mert az atomabszorpciós mérésnél mindössze egy, másfél koncentráció
nagyságrendet tudunk átfogni, szemben az ICP-vel, ahol az analitikai függvény un. dinamikus
(lineáris) tartománya 4-5 nagyságrend. A másik ok, ha netán fellép spektrális zavaróhatás van
lehetőségünk kevéssé zavart vonalat választani. Az atomabszorpciós spektrometria szemben az
ICP-vel a gyengébb felbontás ellenére kevésbé terhelt spektrális zavaróhatással az abszorpciós
spektrum vonalszegény jellegéből fakadóan. Az atomabszorbciós készülék elvi felépítését a
6.2.9.ábra szemlélteti.
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.
6.2.9. ábra. Az atomabszorpciós berendezés elvi felépítése

6.2.1.1.2. Elektrotermikus atomizálás
Elektrotermikus atomizálást többféle anyagból készült csőben végezhetünk (grafit, W, Ta).
A grafit az legelterjedtebb. Az elektrotermikus atomizálók a grafit típusában (nem kezelt, bevonatot
tartalmazó), a betét nélküli vagy betéttel (platform) ellátott, valamint a fűtés módjában (vízszintes
vagy keresztirányú) különböznek egymástól, 6.2.10. ábra. A felsorolt alternatívákkal a cső
élettartama, a mérés ismételhetősége, az atomizálás hatékonysága befolyásolható.
Az elektrotermikus atomizálással, mint azt a 6.2.5. ábra mutatja közel három
nagyságrenddel kisebb kimutatási határ valósítható meg, mint lánggal ezért nem egyszerűen csak az
atomizálás egyik alternatívája, hanem a lángatomizálást jelentősen kibővítő lehetőség a nyomelem
analitikában. Hasonló a helyzet a hideggőzös,-hidrides technikával.
Az elektrotermikus atomizálásnál egy szobahőmérsékletű grafitcsőbe kell 10-50 µl folyadékmintát
(esetleg szuszpenziót) vagy a szilárd anyagot bevinni. Az oldat bevitele csak látszatra egyszerű
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feladat. A folyadékcsepp azonos helyre juttatása a kézi mintabevitelnél precízebben automatizált
mintaadagolóval történhet. Szilárd minták közvetlen elemzésekor a bemérés a kemencéből kihúzott
próbára történik.

6.2.10 ábra. Az elektrotermikus atomizálás legfontosabb lehetőségei: hosszirányban (I),
keresztirányban (II) fűtött grafitcső és az alkalmazható grafitcső típusok: cső pirografit bevonattal
(a), cső betéttel (b), cső mozgatható betéttel (c).
A láng és az elektrotermikus atomizálás során a minta hasonló kémiai átalakulásokon
keresztül alakul atomokká. Az elektrotermikus atomizálásnál azonban a lánggal ellentétben a minta
átalakulása azonos térben, de időben elkülönülve zajlik és minden mérésnél egy folyamatsorból álló
ciklus elölről kezdődik. A minta az atomizálóval együtt változik, annak megfelelően, ahogy az
atomizálóban a beállított hőmérsékleti program végigfut.
A grafitkemence hőmérsékleti programja általában négy egymástól jól elkülöníthető
szakaszból áll, 6.2.11. ábra.
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6.2.11. ábra. Az elektrotermikus atomizálásnál alkalmazott fűtési program.(I) szárítási szakasz, (II)
hamvasztási, hőkezelési szakasz, (III) atomizálási szakasz, (IV) tisztítási szakasz.
A négy szakasznak a folyadékminta beszárítása, a keletkezett szilárd minta hőkezelése, a
minta atomizálása és végül a küvetta tisztítása a feladata. Minden szakaszhoz tartozik egy optimális
hőmérséklet, fűtési sebesség és egy hőntartási idő. Ezek a paraméterek elemenként változóak, egy
adott elem esetében függhetnek a mátrix jellegétől. A fűtési program során különböző gázokat
alkalmazhatunk, ezek szerepe a grafit védelme (a grafit inert atmoszférában 3000 °C-ig fűthető,
oxigén jelenlétében a hőmérsékletet 800 °C alatt kell tartani). A gáz másik funkciója a keletkezett
pirolízis termékek kiöblítése, de lehet mátrixmódosító, ha annak a tökéletesebb átalakítását
szolgálja. Ilyen célra 800 °C alatti hőmérsékleten oxigén tartalmú gázt használhatunk. Az
atomizálási lépésben a gázáramlást fel kell függeszteni, különben a keletkezett atomokat kiöblítjük
az abszorpciós térből.
A szárítási lépés 105-150 °C közötti hőmérsékletet jelent és 10-30 s s-ig tart. Olyan
sebességgel kell vezetni, hogy a folyadékcsepp ne fröcsögjön szét, a becseppentés helyén párlódjon
be, alakuljon át szilárd anyaggá. Ez kis (2-20 °C/s) fűtési sebességnél valósítható meg.
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A hamvasztás, hőkezelés 350-1500 °C hőmérsékleten, 10-30 s-ig történik. A fűtési sebesség
50-200 °C/s. A hamvasztás, hőkezelés célja lehet a szerves komponensek elbontása vagy a nem
kívánt szervetlen anyagok elpárologtatása, a mintának és a kísérő anyagoknak olyan formába
hozása, hogy az atomizálási lépésben a szelektív elpárologtatás minél hatékonyabban teljesíthető
legyen. Az elektrotermikus atomizálásnál az illékony fémhalogenidek nem kívánatosak. Az
elemzésnél ezért szemben a lángos technikával a nitrátokat előnyben részesítjük, ezek ugyanis
kevésbé illékony oxidokká bomlanak. A hőkezelési lépés szerepét jól szemléltetheti az a változás,
amelyik ammónium-dihidrogén–foszfát mátrixmódosító jelenlétében megy végbe: a minta klorid
tartalma az ammónium ionnal illékony ammónium-kloridot képezve távozik, egyidejűleg a
fémionok kevéssé illékony foszfátokká alakulnak. Gyakorlatilag minden mátrixmódosító a
párolgást módosító reakciója ebben a lépésben megy végbe. A hőkezelési lépést optimálni kell. Ha
a hőkezelési lépés hőmérsékletét alacsonyra választjuk, sok olyan komponens marad vissza,
amelyik a következő lépésben fog elpárologni, és zavarja majd az elemzést, ha viszont a
hőmérséklet magas, akkor magának a mérendő komponensnek egy részét veszítjük el, mert az
részben elpárolog. A hamvasztási, hőkezelési lépést egy rövid hűlési periódus 5-15 s követi, ekkor a
küvetta kb. 200 °C-ra hűl vissza, itt a gáz áramlását megállítjuk és elindul az atomizálási szakasz.
Az atomizálási szakaszt egy rendkívül gyors felfűtés jellemzi (1500-2000 °C/s). Ezt a
felfűtési sebességet egy izzólámpa felkapcsolásához hasonlíthatjuk. Az atomizálási szakasz 3-7 s-ig
tart. Az atomizálás hőmérséklete az atomizálandó elemtől függően 1600-2700 °C között változik. A
gyors felfűtés a pillanatszerű elpárolgás feltételét hivatott megteremteni. Sok esetben az elpárolgás
atomizálást is jelent. A gyors elpárologtatás és a kis küvetta térfogat a lángatomizáláshoz képest
három nagyságrenddel nagyobb atomkoncentrációt eredményez a küvetta térben. Sajnos ugyanilyen
mértékben növekednek az egyéb komponensek koncentrációi is és egyidejű jelenlétük a vizsgált
elemmel a lángatomabszorpciós spektrometriában elhanyagolható zavaróhatások felerősödését
eredményezi. Ahhoz, hogy a kínálkozó kedvező kimutatási képességet analitikai célra
hasznosíthassuk anélkül, hogy a vizsgálandó elemet a mátrixtól el kelljen előzetesen választani, a
zavaró effektusokat a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Kérdés, hogy az elemzés
zavarásmentessége megteremthető-e a mátrix kémiai elválasztása nélkül az elektrotermikus
atomizálásnál lejátszódó folyamtok befolyásolásával. Az elemenként és mátrixonként optimált
fűtési program és a mátrixmódosító adalékok ezt a feladatott hivatottak megoldani.
A mérés során a lángatomizálásnál kapottal ellentétben nem stacionárius jelek, hanem
tranziens jelek jönnek létre. Ezeket kétfeleképpen, vagy a csúcsok magasságát vagy a csúcsok
területét használva végezhetjük el a kiértékelést. A grafitcső atomizálót a 6.2.12 ábrán látható
fénykép szemlélteti.
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6.2.12. ábra. Grafitcső atomizáló.

6.2.1.1.3. Hideggőzös, hidrides technikák
A hidridek illékonyságának analitikai hasznosítása, gondoljunk a klasszikus analitikában
alkalmazott arzén tükör próbára, régóta létezik. Az oldatban lévő ion gőz állapotúvá alakítása csak
a higany esetben jelent atomizálási alternatívát. A hidridek, alkilok stb. képzésén alapuló módszerek
ugyanis közvetlenül nem szolgáltatnak atomokat. Helyesebb ezért inkább a mintabevitel speciális
eseteként tekinteni őket. A mintából hidrid vagy másfajta illékony vegyület formában az
abszorpciós térbe juttatott vizsgálandó komponenst ezért a lángba helyezett kvarccsőben vagy az
elektromos fűtéssel kell atomokra bontani. Az atomokra bontáshoz azonban az elektrotermikus
atomizáláshoz viszonyítva jóval alacsonyabb hőmérséklet elegendő (T <1200 K).
Bár többféle illékony vegyület létezik legnagyobb gyakorlati jelentőségre a hibridek tettek
szert. A célnak megfelelő illékonyságú, szobahőmérsékleten stabil kovalens hidridek a periódusos
rendszer IV, V, VI oszlopának elemeivel (Ge, Sn, Pb, As, Sb. Bi, Se, Te) képezhetők, 6.2.5.
táblázat.
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Az atomabszorpciós spektrometriában a hidrides technikához egy speciálisan kialakított
atomizáló, egy lángba helyezett vagy elektromosan fűtött kvarccső társul, lásd 6.2.13. ábra.
6.2.5. táblázat
A higany és néhány kovalens hidrid forráspontja.
Vegyület

Forráspont,
°C

Hg

356,7

AsH3

-62,5

BH3

-22

GeH4

-88,5

PbH4

-13

SbH3

-18,4

H2Se

-41,3

SnH4

-51,8

H2Te

-2,3

6.2.6. táblázat
A hidridképző elemek meghatározásának kimutatási határai
Elem

Láng-AAS
(ng cm-3)

ETA-AAS
(ng cm-3)

Hidrid-AAS
(ng cm-3)

As

630

1

0,8

Bi

44

0,5

0,2

Ge

20

0,75

3,8

Pb

17

0,25

0,6

Sb

60

0,75

0,5

Se

230

1,5

1,8

Sn

150

1

0,5

Te

44

0,5

1,5
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6.2.13. ábra. Hidrides technikánál alkalmazható lángba helyezhető kvarc feltét (a csőbe vezetett
hidridek elbomlanak, a keletkezett atomok koncentrációja a küvettán átbocsájtott fény abszorpciója
alapján határozható meg).
Ez magyarázza, hogy a hidrides technikát az atomizálás és az atomabszorpciós módszerek önálló
lehetőségeként is szokás tekinteni. A 6.2.5. táblázatban felsorolt nyolc elem kovalens hidridjei csak
melegítés hatására bomlanak szét atomokra. A megbontást a 6.2.13. ábrán bemutatott fűtött kvarc
csőben végzik, ez egyben gázküvettaként is szolgál és jelenti azt a teret ahol a fényabszorpció
végbemegy. A küvetta fűthető magával a lánggal vagy külön elektromos úton. Kedvező kimutatási
határt ezzel a módszerrel akkor érhetünk el, ha a hidrid kifejlesztés hatékonysága nagy, lehetőleg
teljes mértékű. Reprodukálható mérés akkor végezhető, ha a hidrid fejlesztést szabályozott
körülmények között végezzük. Kezdetben a nascens hidrogént fém és sav reakciójából nyerték, a
hidridképzés ma a lúgos borohidrid oldat (2 m/m % NaBH4 0,5 M NaOH) segítségével történik. A
higany redukciójához savas ón (II) oldatot (10 m/m% SnCl2, 2 M H2SO4) is alkalmazhatunk.
A higany és a hidrid szabályozott kifejlesztését három különböző elven végezhetjük. Szakaszosan,
folyamatosan és egy folyamatos reagens áramba adagolva a mintát. Utóbbi a flow injection (FI)
néven vált ismertté.
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A hidridképző elemek meghatározásának kimutatási határai az ismertetett módszerrel a
6.2.6.táblázatban adtuk meg. Ez a kimutatási határ lényegesen jobb, mint amit ugyanezekre az
elemekre a lángos technikával el lehet érni, az elektrotermikus atomizálással kapottal azonos
nagyságrendű így ez a módszer is hasonlóan az elektrotermikus atomizáláshoz az atomabszorpciós
spektrometria analitikai képességének lényeges növelését alkalmazhatóságának kiterjesztését
jelenti.
Az

atomabszorpciós

spektrometria

alapvetően

oldatos

analitikai

módszer,

teljesítőképességét elsősorban más oldatos módszerekkel (ICP-OES, ICP-MS stb.) célszerű
összehasonlítani, Ha az atomabszorpciós és az atomemissziós módszerek alkalmazhatósági
intervallumát vetjük össze látható, hogy az FAAS és az ICP-OES és az ETA-AAS és az ICP-MS
közel azonos intervallumokat fed le, 6.2.5.ábra.
Ha az összehasonlítást adott elemet kiválasztva tesszük, sok esetben kiderül, hogy a módszerek
eltérő kimutatási határral jellemezhető alternatívák, így egymást kiegészítő lehetőséget kínálnak az
elemanalitikai feladatok megoldására. Egy módszer alkalmazhatósága szempontjából nem csak a
kimutatási határ az egyetlen mérlegelendő kritérium. Az optimális választást lehetővé tevő
értékelést a módszer teljesítőképességét meghatározó számos egyéb paraméterre, alkalmazási
területenként célszerű elvégezni.

6.2.2. Molekuláris összetétel meghatározására alkalmas módszerek
Mint a fejezet bevezetéseként már említettük, az abszorpciós módszerek között egyedül az
atomabszorpció alkalmas elemanalízisre. Az összes többi, kezdve a Mösbauertől a röntgen
abszorpciós módszereken át az NMR-ig valamely atom környezetének a megismerését, ill. a
különböző környezetben lévő atomok specifikálást teszik lehetővé, amit molekuláris vagy szerkezet
analitika jelzővel illethetünk. Molekuláris formában előforduló komponensek meghatározására
elsősorban az UV-látható spektrofotometriát és az infravörös spektroszkópiát (IR) használják. A
többi elektromágneses sugárzást használó lehetőség elsősorban szerkezet felderítési feladatokat
szolgál, ezért röviden ott fogjuk tárgyalni.

6.2.2.1.Ultribolya-látható molekulaspektroszkópia
Az UV-látható spektrofotometria a molekulák, ionok fényelnyelésének mérésén alapuló
módszer. A molekulában az elektronok σ és π kötésekben és nem kötő molekulapályákon lehetnek.
A fényelnyeléskor a molekula ezen elektronjai gerjesztődhetnek, és az un. lazító molekulapályákra
kerülnek. A legnagyobb energiakülönbség a σ → σ* (a * a lazító molekulapálya szimbóluma)
átmenetek energiaszintjei között van ezért az ilyen típusú elnyelések a távoli UV tartományban
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jelentkeznek, ez a fényabszorpció típus a telített szénhidrogének esetében fordul elő. A kettős és a
hármas kötéseket tartalmazó vegyületeknél, ill. az aromásoknál a π → π* átmenetek a jellemzőek,
amelyek a kisebb energiájú ultraibolya, látható tartományban okoznak fényelnyelést. Az előzőhöz
hasonló hullámhossz tartományban okoznak fényelnyelést a nem kötő pályán lévő elektronoknak π*
lazító pályára történő gerjesztődései, amelyek heteroatomokat és kettőskötéseket tartalmazó
vegyületeknél fordulnak elő. (n → π* átmenet). Végül nagyobb energiát igénylően a nem kötő
elektron σ* típusú lazító pályára is kerülhet, ami heteroatomokat tartalmazó telített vegyületeknél az
UV tartományban következik be. A fenti átmentek révén a fény abszorpciójáért felelős csoportokat
kromofóroknak nevezzük. A molekulák fényelnyelése az atomokkal ellentétben nem vonalas,
hanem sávos szerkezetű, azaz viszonylag széles néhányszor 10 nm hullámhossz tartományban
jelentkezik, (az atomok abszorpciós vonalának szélessége ennek kb. 1000-ed része). Az atom és a
molekula fényelnyelésének összehasonlítását sematikusan a 6.2.14. ábra szemlélteti.
A spektrum szerkezetét tekintve nyilvánvaló, hogy a 200-800 nm hullámhossz tartományon nem túl
sok molekula abszorpciós sávja helyezhető el úgy, hogy ne jöjjön létre átfedés. Ezért a módszert
általában akkor használjuk, ha kevés egyszerre adszorbeáló komponens van ebben a
hullámhossztartományban jelen a mintában. Gyakran ez a kívánalom az által teljesül, hogy a
fényelnyelésre alkalmas molekulaformát egy a meghatározandó vegyületre specifikus reakcióval
alakítjuk ki, (lásd. 6.2.6.-6.2.7. táblázatokat).

6.2.14. ábra. Az atom és a molekula fényabszorpciója vonalas és sávos spektrális szerkezetének
sematikus ábrázolása.
209

A méréshez nem az egész sávot, csak kis részletét használjuk, leggyakrabban a sáv maximumán
végezzük a mérést. Ekkor kapjuk a legnagyobb érzékenységet. Ha a meghatározandó komponens
koncentrációja nagy, mérhetünk a sáv maximuma helyett a sáv más tartományain is. Ilyenkor
megspórolhatjuk a minta hígítását.
Az UV-látható spektrofotometria elsősorban folyadékok, oldatok vizsgálatára használt módszer. Ha
a vizsgálni kívánt mintaalkotónak van elnyelése UV-látható tartományban, akkor közvetlenül
vizsgálható, ilyen esetet jelent a lila permanganát ion. Ha nincs akkor olyan reakciók révén tehető
mérésre alkalmassá, amelyik fényelnyelést mutató vegyületet alakít ki a meghatározni kívánt
komponenssel. (lásd. 6.2.6.-6.2.7. táblázatokat). A vegyületképzés arra is lehetőséget ad, hogy ez
alkotó fényelnyelését máshová toljuk, ha az átfed más mintaalkotók fényelnyelésével.
Az UV_VIS spektrometriát a korábban említett sávátfedési problémák miatt általában nem
használjuk minőségi analitikai célra.
6.2.6. táblázat
Néhány kation ultraibolya-látható spektrofotometriás (UV-VIS) meghatározása
Ion

Reagens

Közeg

Hullámhossz,
nm

Al3+

Oxin

Kloroform,

390

Vizsgálható
koncentráció
tartomány
mg dm-3
2-120

pH:5
2+

Ca

Co2+
Cu2+

Murexid

Vizes, pH:12

506

0,05-2

1-nitrozo-2-naftol
ditizon

Vizes, pH:8
Széntetraklorid

365
545

0,01-1
0.01

pH: 2
Fe2+

1,10 fenantrolin

Vizes, pH:4

510

0,5-5

Fe3+

KSCN

Vizes, pH:1

490

0,1-5

szulfoszalicílsav

Vizes, pH:1-4

500

0,04-5

Ni2+

Dimetil-glioxim +Br2

Vizes, pH: 4

530

0.1-1,2

Pb2+

Ditizon

Széntetraklorid,

520

0,05-0,4

530

0,1-1

pH: 9
Zn2+

Ditizon

Széntetraklorid,
pH: 8
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Mennyiségi meghatározás alapjául, hasonlóan a többi abszorpciós módszerhez a Lambert- Beer
törvény szolgál.
A= a c l
Az abszorbancia A= log(I0/I), I0 jelenti a kezdeti, I pedig az abszorpció utáni fényintenzitást.
a az abszorpciós koefficiens, c az oldat koncentráció, l az abszorpciós úthossz, ez azonos a küvetta
hosszával. Ha adott koncentrációnál a fényelnyelés túl nagy vagy túl kicsi jól mérhetővé tehetjük a
küvetta hosszának megválasztásával. Általában 1 cm-es küvettát használunk. Ha UV tartományban
kell mérnünk, a küvettának olyan anyagból kell lennie, ami átereszti az UV fényt. A közönséges
üveg küvetta csak látható tartományban használható. UV tartományban kvarc vagy újabban UV
áteresztő műanyag küvetták használatosak.

6.2.7. táblázat
Néhány anion ultraibolya- látható spektrofotometriás (UV-VIS) meghatározása
Ion

Reagens

Szín

NO2-

Griess-Ilosvay reagens

vörös

Hullámhossz,
nm
530

NO3-

Reagens nélkül

színtelen
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SO42-

2,4-Fenil-diszulfonsav vagy
Cd-os redukció után NO2-ként mérve
p-Amino-dimetil-anilin

sárga
vörös
kék

540
530
662

0.05
0.01
0.01

PO43-

Ammónium-molibdenát

kék

780

0.01

CrO4-

Difenil-karbazid

ibolya

540

0.05

NO3

-

Kimutatási
határ
mg dm-3
0.01

Bár az abszorbancia koncentráció összefüggést a Lambert-Beer törvény megadja a módszer mégis
relatív, mert az abszorpciós koefficienst nem tudjuk pontosan számítani, a mérés így mindig az
analitikai görbe A=f(c) meghatározásával kezdődik. A A=f(c) függvény ismeretében megmérve a
minta abszorbanciáját, ki tudjuk számítani a koncentrációját.
Az UV-VIS spektrofotometriát használhatjuk fémionok, anionok és különböző molekulák
mennyiségének meghatározására. Ezekről a 6.2.6 és 6.2.7.táblázatok adnak áttekintést. Bár a
fémionokra is számos módszer áll rendelkezésre, a korábban tárgyalt emisszión és abszorpción
alapuló elemanalitikai módszerek (ICP, AAS) a molekulaspektroszkópiai módszereket háttérbe
szorítják. A módszer gyakori alkalmazásával az anionok (például nitrit, nitrát), és a molekulák
(például fenol) vagy a különböző oxidációs állapotban előforduló fémionok (például Cr(III), Cr(VI)
oxidációs állapot specifikus meghatározásánál találkozhatunk.
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A spektrofotométer az alábbi elvi felépítésű, 6.2.15.ábra:

6.2.15. ábra. Az UV-látható spektrofotométer felépítése

6.2.2.2. Infravörös spektroszkópia
Az inravörös sugárzás széles hullámhossz tartományt fog át. A közeli infra 800 nm-nél
kezdődik és 2500 nm-nél ér véget. A közepes infra tartomány 2500-25 000 nm-ig terjed. Távoli
infráról 25 000 nm - 300 000 nm (0.025 - 0,3 mm) tartományban beszélünk. Infravörös sugárzás
elnyelésekor a molekulák rezgési és forgási állapotai gerjesztődnek. A rezgési állapotok gerjesztése
igényel nagyobb energiát, ezért a rezgésekhez tartozó elnyelések a közepes infra tartományban
jelentkeznek, amit analitikai infra tartománynak is szokás nevezni. A forgási állapotok gerjesztése a
rezgésinél kisebb energiát igényel így a távoli infra ill. a mikrohullám tartományban jelentkeznek (a
mikrohullámú sütő részben ezen az alapon melegít).
Az infravörös spektrométerek elvi felépítésükben hasonlóak, mint a korábban tárgyalt UVVIS vagy atomabszorpciós spektrométerek. Az egyes elemeknek a sugárforrástól a detektorig
azonban az infra sugárzás természetéhez kell igazodnia. Sugárforrásként izzó szilárd testeket
használnak, mivel ezek sugárzási maximuma a hőmérséklet növelésével a kisebb hullámhosszak
felé tolódik alacsony hőmérsékletet célszerű alkalmazni. 1100 °C–ra hevített SiC szál gyakran
alkalmazott sugárforrás az analitikai infra (közepes) tartományban, A közeli infrában wolfram
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szalag lámpát, a távoliban nagy nyomású higany ív sugárforrást alkalmazhatunk. A küvettáknak
infra sugárzás áteresztőknek kell lenni, ezt a feltételt az üveg, a kvarc nem tudja teljesíteni, a
küvetták ablakainak alkáli-vagy alkáliföldfém-halogenidből (NaCl, LiF, KBr, CaF2), kell készülni.
Prizmás felbontású készülékeknél magát a prizmát is ezekből az anyagokból kell kialakítani. Ez
korlátozólag hat a folyadékok elemzésénél, ugyanis kizárja a víznek, mint oldószernek a
használatát. Vizes oldatokhoz speciális (vízoldhatatlan) küvettát kell használni. Az apoláris
oldószerek nem oldják a küvettát, de soknak jelentős IR elnyelése van. Spektrális okok miatt a
széntetraklorid vagy a széndiszulfid az a két oldószer, amiben a mintát oldva úgy lehet a mérést
elvégezni, hogy az oldószer fényelnyelése ne zavarjon. A víz, mint oldószer széles elnyelési sávokat
ad, ezért a küvetta feloldásán túl ez a másik ok, ami miatt oldószerként való használata korlátozott.
Szilárd mintás elemzéseket transzmissziós üzemmódban KBr pasztillát készítve, ill. reflexiós
elrendezésben lehet megvalósítani. A transzmisszós és a refleksziós elvet a 6.2.16. ábra hasonlítja
össze.

6.2.16. ábra. A transzmisszós és refleksziós mérési mód összehasonlítása

Detektorként a fotocellák, elektronsokszorozók nem használhatók az infrvörös fény intenzitásának
mérésére, ugyanis a 1200 nm–nél hosszabb hullámhosszúságú sugarak energiája már nem elegendő
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fotoelektron kiléptetésére. A legtöbb modern IR detektor piroelktromos tulajdonságú anyagot
(deuterált- triglicerid-szulfát (DTGS)) alkalmazó detektor. Ez mindkét infra tartományban a közép
és távoliban egyaránt érzékeny. Az analitikai infra tartományban érzékeny detektor a higanykadmium-tellúrid, a távoli infra tartományban használhatnak termisztorokat, amelyek ellenállása a
hőmérséklettel jelentősen változik (Ge bolométer), mindkét detektor alacsony hőmérsékleten
működik nagy érzékenységgel.
Felbontó egységként kezdetben prizmás felbontást, később több rácsos megoldást alkalmaztak. A
modern készülékékben a fény monokromatizálását interferométer végzi.
Sok esetben alkalmazzák az infravörös sugárzást gázanalitikai célra, felbontás nélkül. Ebben az
esetben egyszerű olcsó készülék alakítható ki, de csak egy a detektorba betöltött gázkompones
mérhető. Ez az un. nondiszperzív IR technika, amelyik elvét a 6.2.17. ábra szemlélteti.

6.2.17. ábra. Gázok mennyiségi meghatározására használható nondiszperzív (fényfelbontás nélküli)
infravörös abszorpciós mérés elve.

Több komponens méréséhez több különböző a mérni kívánt gázzal töltött detektor sorba kapcsolása
szükséges. Ezt a megoldást alkalmazzák azok a műszerek, amelyek az autók füstgázának CH
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(elégetlen szénhidrogén), CO emisszióját mérik az un. zöldkártya kiállításához szükséges
környezetvédelmi vizsgálat során, (lásd. 6.2.18. ábra.)

6.2.18. ábra. Nondiszperzív IR detektáláson alapuló gázösszetétel meghatározó készülék

A többatomos molekulák analitikai infra tartományban megjelenő rezgési színképei rendkívül
bonyolultak. Ezek között be lehet azonosítani az egyes kötések adott típusú rezgéseihez tartozókat,
mint jellemzőket. Az abszorpciós maximumaikhoz tartozó un. csoportfrekvenciák felhasználásával
a spektrum minőségi analitikai feladatok elvégzésére használható. Ezt az alkalmazást az infra
spektrumok összetettsége miatt számítógépes spektrumkönyvtár és keresőprogram segíti.
Mennyiségi analitikai feladatok megfelelő pontossággal többkomponensű rendszerben elválasztás
nélkül csak a főkomponensre végezhető. Néhány gázra (például CO2) a módszer nagy kimutatási
képességű módszernek számít.
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6.2.3. Szerkezetvizsgálatra alkalmas módszerek
6.2.3.1. Mössbauer spektroszkópia
A radioaktív sugárzások között az elektromágneses gamma sugárzást úgy tekintjük, mint a
gerjesztett atommag sugárzását. Ezen az alapon a gamma sugárzás emissziója mint jelenség
Rutherford radioaktív sugárzásokat tipizáló kísérlete óta ismert. A jelenség fordítottját az
abszorpciót azonban sokáig nem sikerült megvalósítani. Ennek alapvető oka az, hogy a gerjesztett
mag által kisugárzott foton energiája a visszalökődés miatt kissé eltér az atom által abszorbeálni
képesétől, s mivel a sugárzás nagyon monokromatikus csak a természetes szélessége van, a
rezonancia feltétele a két energia azonossága csak a gamma sugárzó energiájának némi
módosításával teljesíthető. Ezt az energia kompenzációt biztosító hangolást oldotta meg Mössbauer
1957-ben a sugárforrás mozgatásával, ami lehetővé tette a γ sugarak visszalökődés mentes
magrezonancia abszorpciójának kísérleti megfigyelését.
A Mössbauer spektroszkópia a γ sugarak kis spektális szélessége miatt lehetővé teszi kis energia
különbségek mérését, így lehetővé válik az abszorbeáló atom környezetétől függő állapot
detektálása. Mintegy hetven elem vizsgálható a módszerrel. Talán legtöbbet a vas esetében
alkalmazták. Segítségével a különböző kötésformákban, oxidációs állapotban lévő vas
megkülönböztethető.

6.2.3.2. Röntgenabszorpciós spektroszkópiai módszerek
A röntgen csőben keletkező karakterisztikus sugárzás keletkezésekor (6.2.19. ábra), ill. a
röntgen fluoreszcens spektrometriánál láttuk, hogy a karakterisztikus röntgen sugárzás a belső
elektronhéj üressé válásakor megvalósuló elektronátrendeződés következtében jön létre.
Abszorpciót megfelelő energiájú és intenzitású (synclotronban létrehozott) röntgen sugárzással is
előidézhetünk, de ennek formája eltér a klasszikus emissziós ill. abszorpciós vonalalaktól 6.2.19.
ábra. Az emissziós vonalaknak megfelelő helyen jelentkező abszorpciós élt ugyanis egy hosszasan
lecsengő szakasz követ, aminek szerkezete van.
Ez a szerkezet az adott abszorpciós élt produkáló atom környezetétől függ, így a különböző
környezetben lévő formák beazonosíthatók a szerkezet elemzésével (Például megadható, hogy az
illető atomot a szerkezetben hány másik veszi körül. Két abszorpciós módszer létezik a XANES (X
ray Absorption Near Age Structure), amelyik az abszorpciós él környezetének szerkezetét használja
fel a számításokhoz, ill. az EXAFS (Extended X ray Absorption Fine Structure ) amelyik az
abszorpciós éltől távolabbi görbeszakasz elemzéséből von le szerkezeti következtetést.
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6.2.19. ábra. Röntgen emisszós és abszorpciós spektrum szerkezetek összehasonlítása.(A baloldali
ábra a röntgen cső folytonos és a cső anódjára jellemző karakterisztikus sugárzást szemlélteti, a
jobboldali az első karakterisztikus vonal helyén bekövetkező adszorpciót).

6.2.3.3. Elektronspin és magmágneses rezonancia spektroszkópia
Az atomoknak mágneses térben a mágneses tér nagyságától függően, az elektronspinjeik és a
mágneses momentumuk különbözősége miatt különböző energia állapotai lehetnek (Ezek a spin és
mágneses kvantumszámok által megszabott értékek). Ezek között az energia állapotok között a
többi korábban tárgyalt nagyobb energia különbségű állapothoz hasonlóan létre lehet hozni
átmeneteket, ami az egyes vektorok különböző irányba történő beállásának felel meg szemléletesen.
Az energiakülönbség a lehetséges állapotok között kicsi ezért az állapotok közti átmenetet kis
energiájú sugárzások a mikrohullámok, ill. a rádióhullámok abszorpciója révén lehet létrehozni. A
mikrohullámú

sugárzás

abszorpcióját

hasznosító

módszert

elektronspin

rezonancia

spektroszkópiának (ESR, Zavojszkíj fedezte fel 1945-ben) a rádióhullámok abszorpcióját használót
pedig magmágneses rezonancia spektroszkópiának(NMR, Block és Purcell fedezte fel 1946-ban)
hívjuk.
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Mindkét módszer közös sajátsága, hogy a sugárzást abszorbeáló komponensre jellemző
hullámhosszon jelentkező abszorpciós vonal az atom környezetének hatására több vonalra bomlik,
így ez a felbomlás, ha megfelelő felbontást alkalmazva láthatóvá tesszük a sugárzást, az abszorbeló
atom környezetének megismerésére használható. Ez a környezet megismerés szerkezet felderítést
jelent.
Hasonlóan tehát a korábban tárgyalt szerkezetvizsgáló módszerekhez (lásd gamma ill. röntgen
sugárzás abszorpcióján alapuló módszerek) a spektrumnak nem a rezonancia abszorpciót
megjelenítő része, hanem a finomszerkezete kerül felhasználásra.
A 1H NMR-rel különböző kötésekben lévő hidrogén atomokat,a

13

C NMR-el különböző

kötésben lévő szén atomokat tudunk meghatározni. A szerves vegyületek beazonosításánál ennek
rendkívül nagy a jelentősége. Bár ez a két izotóp az, amelyik esetében az NMR spektroszkópia
alkalmazása a legjelentősebb más elemeknek is vannak un. NMR aktív izotópjai így azok is
vizsgálhatók különböző környezetekben. Az Al, Si ilyen izotópjai a szilikátok, kerámiák
szerkezetvizsgálat szempontjából bír jelentőséggel.
Az ESR paramágneses (párosítatlan elektront, elektronokat tartalmazó) atom vagy
paramágneses atomot tartalmazó molekula vizsgálatára alkalmas. Különböző gyökök kimutatására,
gyökös mechanizmusok, komplexek szerkezetének meghatározására használják.
A módszerek részletesebb tárgyalása túl nyúlik e fejezet keretein, több részlet a
szerkezetvizsgáló módszerekkel kapcsolatosan részben a hivatkozott irodalomból bővebben a
módszerre specializálódott szakkönyvekből ismerhető meg.

6.3. Fényszóráson alapuló módszerek
A természetben gyakran találkozhatunk a fényszórás által létrejövő fényeffektussal a Thyndall
jelenséggel. A tej és a felhők fehér színét azzal magyarázzuk, hogy a rendszerben lévő kolloid
részecskék a fény különböző hullámhosszú komponenseit egyformán szórják. A szóró részecskék
méretétől függően többféle szórástípus is ismertes (May, Rayleigh), ezeket felhasználják a kolloid
rendszerek részecskeméret eloszlásának meghatározására. A szórt fény intenzitását fluoriméterben
mérve, mivel az a Rayleigh egyenlet szerint az intenzitás-szóró részecskék térfogatának négyzetével
arányos meghatározható a diszpergált anyag mennyisége. Így ha diszperz rendszer részecskeméret
eloszlásának azonossága biztosítható a fényszórás analitikai célra hasznosítható. A módszert
nefelometriaként is számon tartja a szakirodalom.
A fentitől nagyobb jelentőségű fényszóráson alapuló eljárás a röntgendiffrakció, amelyik alkalmas
az amorf és a kristályos állapot megkülönböztetésére, és a szórócentrumok távolságának
meghatározásán keresztül kristály, ill. molekuláris összetétel meghatározásra.
218

A röntgendiffrakció a szórócentrumokon visszavert monokromatikus sugárzás interferenciáját
használja fel. Az interferencia feltételét a Bragg egyenlet írja és a jelenséget a 6.2.20. ábra
szemlélteti.

6.2.20. ábra. A röntgen diffrakció elve és a Bragg egyenlet
A röntgendiffrakció általában 1 m/m %-nál nagyobb mennyiségben jelen lévő komponens
kimutatását teszi lehetővé.
Felhasznált irodalom:
J.C.P. Schwarz: Fizikai módszerek a szerves kémiában. Műszaki Kiadó, Budapest, 1968.
Pataki L. Zapp E.: Analitikai kémia, (Az analízis fizikai kémiai módszeri (Zapp. E..),
Tankönyvkiadó, (1974).
Csányi L. Farsang.Gy. Szakács O. Műszeres Analízis, Tankönyvkiadó,1969.
Erdey L. Mázor L.: Analitikai Kézikönyv, Műszaki Kiadó (1974).
Vorsatz B.: Műszaki kémiai anyagvizsgálati módszerek, Tankönyvkiadó, Budapest, (1986).
Pungor E. szerk. : Analitikai Kémia,. Tankönyvkiadó, Budapest, (1987).
UporE., Mohai M., Novák Gy.: Fotometriás nyomelemzési módszerek. Műszaki Kiadó, Budapest,
1978.
Záray Gy. (Szerk.): Az elemanalitika korszerű módszerei. Akadémiai Kiadó. Budapest, (2006).
219

I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

7. KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREK
Lovrity Zita

BEVEZETÉS

A kromatográfia szó megalkotása egy orosz botanikus Mikhail S. Tswett nevéhez köthető,
mely a görög chromos (jelentése szín) és a graphos (jelentése írás) szavakból tevődik össze. Tswett
a kísérleteit az 1900-as évek elején végezte, levelek színanyagát tanulmányozta. Egy nyitott
üvegcsövet töltött meg szemcsés, szilárd anyaggal (kalcium-karbonát, alumínium-oxid), majd erre
az oszlopra öntötte rá a növényi levelekből készített oldószeres extraktumot. Ahogy a mintaoldat a
gravitáció miatt végighaladt az oszlopon, különböző színű sávok alakultak ki, mivel a minta egyes
komponensei gyorsabban vagy lassabban haladtak végig az oszlopon. Úttörő kísérletei alapján
létrehozott egy új analitikai módszert, amely az egyes komponensek az oszlop töltetéhez
viszonyított különböző erősségű kölcsönhatásain alapszik. Amelyik vegyület erőssebben kötődik a
töltethez, az lassabban halad végig az oszlopon, amelyik gyengébben kapcsolódik, az gyorsabban
mozog.

7.1. ábra: Tswett kísérlete

Eredetileg Tswett kísérlete csak színes, vizuálisan is megfigyelhető komponensek
elkülönítésére volt alkalmas, azonban később olyan technikai megoldások is születtek, melyeknek
segítségével az elválasztásra alkalmas vegyületek száma megsokszorozódott. ( Pl. az elválasztott
anyagok megfigyelését kiterjesztették az UV fényben történő megfigyelésre.)
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7.1. KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI, ALAPFOGALMAK
7.1.1. Kromatográfia fogalma, kromatográfiás módszerek csoportosítása
A kromatográfia olyan típusú elválasztási módszerek közé sorolható, melynél egy mozgó
fázisban lévő minta komponensei egy helyhez kötött állófázison haladnak keresztül. Az elválasztás
alapja, hogy a minta egyes alkotói az állófázissal eltérő erősségű kölcsönhatásokat alakítanak ki,
ennek következtében a mozgó fázissal való előrehaladásuknak átlagos sebessége különböző lesz,
eltérő időben hagyják el az állófázist. Az elkülönített komponensek pedig valamilyen fizikai vagy
kémiai jellemzőjük alapján azonosíthatók, azaz detektálhatók lesznek.

7.1.1.1. ábra: Kromatográfiás fázisok és a közöttük lévő kölcsönhatások

Valójában a kromatográfiás elválasztás szorpciós (mozgó fázisból állófázison való
megkötődés) és deszorpciós folyamatok együttese. A szorpciós folyamatok lehetnek fizikai
kölcsönhatások (van der Waals, H-hidas kölcsönhatás); kémiai kölcsönhatások (ionos, sav-bázis,
komplexképzés), valamint biokémiai kölcsönhatások. A gélkromatográfiában nem szorpciós
folyamatok, hanem az elválasztandó molekula mérete játszik szerepet az elválasztásban. Ez az
eltérő mechanizmus okozza azt a különbséget, hogy a szorpciós elven történő elválasztásnál a
kisebb molekula hagyja el az oszlopot elsőként, a méretkizárásos esetben pedig a legnagyobb
méretű molekula halad át leggyorsabban az elválasztó rendszeren.

Kromatográfiás módszerek csoportosítása
A kromatográfiás módszerek csoportosítása többféle szempont szerint történhet.
Osztályokba sorolhatjuk a módszereket a mozgó és az álló fázis minősége alapján.
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7.1.1.2. ábra: Kromatográfiás módszerek csoportosítása

Az állófázisnak mindenképpen helyhez kötöttnek kell lennie, ezek lehetnek szilárd anyagok
vagy a szilárd anyag felületén fizikailag vagy kémiailag megkötött folyadékok. Az állófázis
többnyire finoman granulált szemcsés anyag, amely vagy oszlopba (kolonnába) van töltve, vagy a
kolonna felületét filmként vonja be, vagy pedig sík felületen van elterítve. A mozgó fázissal
(eluenssel) szembeni követelmény, hogy szorpciója elhanyagolható legyen a minta alkotóival
összehasonlítva, megfelelő tisztaságú, lehetőség szerint olcsó legyen, és nagy mennyiségben álljon
rendelkezésre.
A kromatográfiás elválasztási módszereket az állófázis alakja és minősége szerint is lehet
csoportosítani. Ennek alapján megkülönböztetünk oszlop és sík, az utóbbin belül pedig papír és
rétegkromatográfiát.
A kromatográfiás módszerek lehetséges csoportosítása történhet továbbá a mozgó fázis
mozgását biztosító hajtóerő szerint. Ennek alapján megkülönböztethetünk:
•

Nyomáskülönbség hatására bekövetkeztethető áramoltatás (a legtöbb kromatográfiás
módszer ebbe a csoportba sorolható)

•

Elektromos erőtér hatására bekövetkező áramlás (elektrokromatográfiás módszerek)

•

Kapilláris erők okozta mozgófázis áramlás (planáris kromatográfiás módszerek)

7.1.2. Kromatográfiás módszerek gyakorlati megvalósítása
Frontális elválasztás
Ebben az esetben a minta áramoltatása történik állandó áramban az állófázisra, a szorbenssel
töltött kolonnára. A minta komponensei közül a nagyobb fajlagos szorpciójú alkotó elfoglalja az
álló fázis aktív helyeit, ezáltal a kisebb fajlagos szorpciójú komponens csak az oszlop távolabbi
részein tud megkötődni. Mivel a minta állandó áramban érkezik az oszlopra, az erősebben kötődő
komponens kiszorítja a gyengébben kapcsolódó mintaalkotót az oszlopról. Egy idő után a nagyobb
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fajlagos szorpciójú alkotó elfoglalja a teljes kromatográfiás oszlopot, a további mintaadagolás miatt
a minta már változatlan összetétellel távozik az oszlopról. A módszer hátránya, hogy csak a kisebb
fajlagos szorpciójú komponens választható el a mintaelegyből.

7.1.2.1. ábra: Frontális elválasztás

Kiszorításos módszer
A kiszorításos módszer során minta nem állandó áramban kerül a kolonnára, hanem egyszeri
adagolással olyan kis mennyiségben, ami a kolonna kapacitásának csekély hányadát jelenti. Az
egyensúly beállta után a minta alkotói szorpciós erősségüknek megfelelően kötődnek meg a
kolonnán. Majd a minta komponenseit egy ún. kiszorító anyaggal eltávolítják a kolonnáról. A
kiszorító anyaggal szembeni követelmény, hogy fajlagos szorpciója nagyobb legyen a mintát
alkotót komponensekétől. Ez a módszer jól alkalmazható az ionkromatográfiában. Hátránya
viszont, hogy minden elválasztás után regenerálni kell a kolonnát, a kiszorító anyagot el kell onnan
távolítani

7.1.2.2. ábra: Kiszorításos elválasztás

Elúciós technika
Ez az elsődlegesen alkalmazott módszer a nagyhatékonyságú kromatográfiás elválasztások
során, melynek során egy megfelelően kiválasztott eluens állandóan áramlik az állófázison közel
állandó sebességgel. A mintabevitel dugószerűen történik, ami annyit jelent, hogy a
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mintabeadagolásnál kis mintatérfogatot pillanatszerűen kell a kolonnára juttatni. Az eluensáram a
mintát dugószerűen viszi az állófázisra, ahol dinamikus szorpciós és deszorpciós folyamatok,
valamint a minta alkotóinak eltérő fajlagos szorpciós sajátságai következtében a komponensek
szétválnak.
Az elvált mintaalkotók a detektorba jutnak, ami ezek mennyiségével arányos jelet szolgáltat.
A kapott kromatogramon az egyes komponensek ún. elúciós csúcsként jelennek meg az idő
függvényében. Ezek a haranggörbék minőségi és mennyiségi információt szolgáltatnak, az elúciós
csúcshoz tartozó idő (retenciós idő) az anyagi minőségre, az adott csúcshoz tartozó görbe alatti
terület pedig az adott alkotó mennyiségével arányos. Mivel minden csúcs legalább egy komponenst
jelent, a csúcsok száma megadja a mintában lévő elválasztott komponensek számát. Ha az
elválasztás nem megfelelő, egy csúcs alatt több azonos szorpciós tulajdonságú komponens is
előfordulhat.

7.1.2.3. ábra: Elúciós elválasztás

7.1.3. Kromatográfiás elválasztás általános jellemzése
A nagyhatékonyságú kromatográfiás módszerek a lineáris kromatográfiás módszerek közé
sorolhatók, azaz a mintakoncentrációnak olyannak kell lennie, hogy az a szorpciós izoterma lineáris
tartományába essen. Ez két ok miatt fontos: itt várható maximális különbség a szorpciós
tulajdonságokban és itt lesz arányos a csúcsterület a komponens koncentrációjával.
Amennyiben nem a lineáris tartományba eső mintakoncentrációval dolgozunk, az álló fázis
felületén adszorbeált anyagmennyiség nem növekszik arányosan a minta koncentrációjával, minek
következtében a kromatográfiás csúcs kiszélesedik, ami csökkenti az elválasztás hatékonyságát,
valamint a retenciós idők is megváltoznak, ami a komponensek azonosítását bizonytalanná teszi.
A preparatív folyadék kromatográfiás elválasztás (lásd később) a megoszlási izoterma
nemlineáris szakaszán történik, mivel itt a cél a maximálisan kinyerhető anyagmennyiség.
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7.1.3.1. ábra: Megoszlási izotermák és a hozzájuk tartozó csúcsalakok. CA: az állófázison
megkötődött minta mennyisége; CM: a kolonnára adagolt minta koncentrációja (C1<C2<C3)

7.1.4. Kromatográfiás alapfogalmak
Retenciós idő tR
Retenciós idő (vagy pontosabban bruttó retenciós idő) az az időtartam, ami a
mintaadagolástól az adott komponens maximális koncentrációban való megjelenéséig eltelik. Ez
készülékektől, kísérleti körülményektől függően ugyanazon vegyület esetén is különböző lehet.

Retenciós térfogat VM
Mivel a retenciós idő függ mozgófázis áramlási sebességétől, ezért e helyett szokás retenciós
térfogatot megadni. A retenciós térfogat az a mozgófázis térfogat, ami a mintaadagolástól a
csúcsmaximum megjelenéséig a kolonnán áthalad. A retenciós térfogat a mozgófázis áramlási
sebességéből számítható:

VR = t R F
Ahol F a mozgófázis áramlási sebessége.

Holtidő tM, holttérfogat VM
Holtidőnek vagy visszatartási időnek nevezik az inert anyag (eluens vagy vivőgáz)
átfutásához szükséges időtartamot. A holttérfogat pedig az inert anyag retenciós térfogata, azaz a
mozgó fázis térfogatát jelenti. Ez a gázkromatográfiás elválasztások során pontosan megadható,
mivel ebben az esetben a két fázist (álló és mozgó) elválasztó határfelület egyértelműen
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definiálható. Folyadék kromatográfia esetén a fent említett határfelület nem határozható meg
egyértelműen, mivel az állófázison kialakult folyadékréteg vastagsága nem állandó a mozgófázis
összetételének változása miatt. Ezért folyadékkromatográfiás elválasztások során meg kell adni,
hogy milyen vegyületet vagy iont használtak a holtidő számításához.

Visszatartási tényező k (retenciós faktor)
A retenciós faktor megadja, hogy a minta vizsgált alkotója mennyi időt tartózkodott az
állófázison a mozgó fázisban eltöltött idejéhez viszonyítva. A retenciós faktor egy kromatográfiás
megoszlási hányados:
k=

ns t R − t M D1
=
=
nm
tM
D2

Ahol ns, nm a mintakomponensek mól száma az álló és a mozgó fázisban; D1, D2 a komponensek
megoszlási hányadosai.

7.1.4.1. ábra: Retenciós faktor meghatározása

A visszatartási tényező számítható a retenciós térfogatok segítségével is:
k=

VR − VM
VM

A VR-VM értéket nettó retenciós térfogatnak, tR-tM értéket pedig nettó vagy redukált retenciós
időnek is nevezik.

Szelektivitási tényező α

A szelektivitási tényező két visszatartási tényező hányadosa, amely arra ad felvilágosítást,
hogy az adott kromatográfiás rendszeren lehetséges-e az adott komponensek szétválasztása.
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α=

k 2 ns 2
=
k1 ns1

Ahol ns1 és ns2 az 1. és a 2. komponens mól száma a stacioner fázisban.
A retenciós faktor definícióját felhasználva:

α=

tR2 − tM
t R1 − t M

7.1.4.2. ábra: Szelektivitási tényező meghatározása

Hatékony elválasztás esetén α>1, gázkromatográfiában már akkor is jó elválasztás érhető el,
ha α értéke 1 körül van. Folyadék kromatográfiás elválasztás esetén mind az álló, mind a mozgó
fázis minősége meghatározza a szelektivitási tényező értékét, mivel ezek a molekuláris
kölcsönhatásokat befolyásolják.

Elméleti tányérszám N
A tányérelmélet bevezetése a kromatográfiás elválasztásokban A:J.P. Martin és R.L.M.
Synge (1941) nevéhez kapcsolódik, mellyel eredetileg a csúcsszélesedést akarták leírni. A
tányérelmélet szerint a kolonna azonos térfogatelemekre osztható (ezek a tányérok), melyekben az
álló és mozgó fázis között pillanatnyi egyensúly alakul ki. Minél több ilyen térfogatelemre osztható
az adott kolonna, annál hatékonyabban működik az elválasztás.
A két fázis közötti egyensúly az alábbi ábra segítségével szemléltethető:
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7.1.4.3. ábra: Kromatográfiás elválasztás során az álló és mozgó fázis között kialakult egyensúly

Ahol CA az álló (stacioner) fázisban lévő mintakoncentráció; Cmf pedig a mozgó fázisban lévő
mintakoncentráció. Ha a mozgófázis áramlik (vmf>0), az álló és a mozgófázisban

lévő

zónamaximum (Cmax,s, Cmax,m) egymástól ∆x távolságra van. Minél nagyobb a két maximum közötti
távolság, annál szélesebb a kromatográfiás csúcs, és annál kisebb hatásfokú az elválasztás.
Tételezzük fel, hogy az elúciós görbe Gauss-függvényként jellemezhető. A zónaszélesedésre
a Gauss-görbe inflexiós pontjához tartozó érték a jellemző.

7.1.4.4. ábra: Gauss függvényként értelmezett elúciós görbe

A

különböző

kromatográfiás

rendszerek

összehasonlíthatósága

miatt

zónaszélesedést az elméleti tányérszámmal fejezhetjük ki az alábbi összefüggés szerint:
N=

2

t 
t 
= 16 R  = 5,54 R 
2
σ
w
ω 
t R2
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2

a

relatív

Az elméleti tányérszám értéke függ a kolonna hosszától, ezért a különböző hosszúságú
kolonnák összehasonlítása céljából megadható egy elméleti tányérral egyenértékű magasság
(H=HEPT height equivalent to a theoretical plate):
L
N

H=

Ahol L a kolonna hossza. A tányérelmélet a kromatográfiás csúcsalak közelítő leírását megadja, de
tartalmaz olyan feltételezéseket, amelyek a kromatográfiában nem érvényesek (pl. a megoszlási
hányados független a koncentrációtól, a hossztengely irányában a diffúzió elhanyagolható), ill. nem
ad felvilágosítást arról, hogy a csúcsszélesedést milyen hatások okozzák.
Ennek kiküszöbölésére vezették be a sebességi elméletet, mely az alábbi feltételezéseket teszi:
•

Állófázisból a mozgófázisba történő anyagátmenet gátolt

•

A kolonnán az áramlási sebesség sugárirányban változik az eltérő keresztmetszetű áramlási
csatornák miatt. A molekulák bediffundálnak az áramlásban gátolt folyadékrészbe (Eddy
diffúzió).

•

A mozgófázis sebességétől függetlenül a mintakomponensek hosszirányú diffúziója
történik. Minél több időt tölt az adott komponens a mozgófázisban, annál jobban érvényesül
ez a hatás.

Van Deemter empirikus úton a mozgófázis lineáris áramlási sebessége és H között alábbi
összefüggést állította fel:
H = A+

B
+ Cu
u

Ahol A az Eddy-diffúziós tag, ami független a mozgófázis áramlási sebességétől, csak a kolonna
töltet szemcseméretétől és minőségétől függ. B a hosszirányú diffúziós tag, ami már függ a
mozgófázis áramlási sebességétől. C az állófázisból a mozgófázisba történő anyagátmenettel
szembeni ellenállás csúcsszélesítő hatását fejezi ki.

Felbontóképesség Rs
A kromatográfiás elválasztások célja, hogy az a legtöbb alkotó legrövidebb időn belüli
elválasztását biztosítsa. Az egymás utáni jelek megkülönböztethetőségének mértékére a
felbontóképességet használják a kromatográfiában:

Rs = 2

t R , 2 − t R ,1
w2 + w1

Ahol tR,1 és tR,2 az első és második csúcs retenciós ideje, w1 és w2 pedig ezek csúcsszélessége az
alapvonalon. Két egymás melletti csúcs esetében Rs≥1,5.
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7.1.4.5. ábra: Kromatográfiás elválasztás felbontóképességének értelmezése

Behelyettesítve a fenti képletbe α- és k-t:
Rs=

N α −1 k
4 α 1+ k

A szorzat első tagja az ún. kinetikai hatékonyság, amely a zónaszélesedést foglalja magába, a
második tagja az elválasztást megszabó termodinamikai hatásokat, a harmadik pedig egy
komponensre a visszatartást adja meg.

7.1.5. A kromatogramok értékelése
Minőségi elemzés módszerei
A minőségi elemzés egyik kézenfekvő módja a retenciós idők összehasonlítása. Ebben az
esetben előzetes információ szükséges a mintáról. A feltételezett alkotók etalonjainak oldatát
kromatografálva a retenciós idők összehasonlítása segítségével a minta alkotói azonosíthatók.
A másik lehetséges azonosítási módszer a homológ sorok módszere vagy más néven

linearitási törvény, mely szerint a homológ sorok tagjai növekvő szénatomszámuk sorrendjében
logaritmikusan növekvő sorrendben eluálódnak:

n ~ lg(t R − t M )
Ahol n a szénatomszám, t R − t M a homológ tag redukált retenciós ideje.
A Kováts-féle retenciós index relatív retenciós adatok meghatározásán alapul, ahol nem egy
vonatkozási anyagot, hanem a n-alkánok homológ sorát alkalmazzák viszonyítási alapként a
retenció számításához. A Kováts féle retenciós index adott vegyületre, adott állófázison, izoterm
körülmények között független az oszlop méreteitől, a nyomáseséstől és az áramlási sebességtől.
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7.1.5.1. ábra: Kováts-féle retenciós indexek

7.1.5.2. ábra: Ismeretlen komponens meghatározása a Kováts-féle index alapján

A minőségi elemzés olyan detektorok alkalmazásával is megoldható (szelektív detektorok),
amelyek az elválasztott komponensre specifikus jelet szolgáltatnak (pl. tömegspektrométer, IR
spektrométer)
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Mennyiségi elemzés módszerei
A kromatográfiás mérések mennyiségi elemzései arra épülnek, hogy a kromatográfiás csúcs
alatti terület arányos a csúcshoz tartozó komponens koncentrációjával. Mennyiségi elemzésre az
alábbi módszereket alkalmazzák:
•

Belső normalizálás során a csúcsterületet az összes csúcs területének százalékában fejezik
ki. Ez a módszer csak akkor alkalmazható, ha a detektor mindegyik komponensre azonos
érzékenységű (lásd. később).

•

Kalibrációs módszer esetén különböző ismert koncentrációjú oldat kromatográfiás csúcs
alatti területét mérik, majd ezek felhasználásával kalibrációs egyenest készítenek, melynek
iránytangense az érzékenység. Az ismeretlen minta koncentrációja (ci) az általa szolgáltatott
terület (Ai) és az érzékenység (ai) hányadosa:
ci =

Ai
ai

Ha a kalibrációs függvény nem lineáris, a kérdéses komponens koncentrációja a kalibrációs
függvény alapján számítható. Fontos megjegyezni, hogy a kalibrációs függvényt minden
komponensre külön meg kell határozni. Ez időigényes, de alapvető az eljárás pontossága
szempontjából.
•

Az addíciós módszer nagy előnye, hogy a mátrix hatását, azaz a vizsgálandó minta minden

olyan alkotóját, ami a mérés során nincs meghatározva, figyelembe lehessen venni. A
módszer során legalább két mérést kell végezni azonos körülmények között. Az ismeretlen
minta, majd az ismeretlen mintához valamelyik meghatározandó alkotó ismert mennyiségét
adják, és ezt az elegyet mérik.

7.1.5.3. ábra: Többszörös addíciós módszer kiértékelése
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•

Belső standard módszer során a vizsgálandó mintához olyan anyagot (ún. belső standardot)
adnak, amelyet a minta nem tartalmaz, de jól elváló jelet ad. Ehhez viszonyítják a mintakomponensek által szolgáltatott jeleket. A belső standardot mindig azonos, ismert
mennyiségben adják, mind a kalibráló oldatokhoz, mind a mintákhoz. Előnye, hogy
kiküszöböli a térfogatos mintabevitelből adódó hibát. A módszer során előzetesen meg kell
határozni a minta-komponensek belső standardra vonatkozó relatív érzékenységét (fi).
fi =

ai Ai cs
=
a s As ci

Ahol i a minta az i-dik komponensére, s a belső standardra vonatkozik.

7.1.5.4. ábra: Belső standard kalibrációs módszer grafikus értékelése: Ai, As az analizálandó és a
standard komponensekre vonatkozik, C az analizálandó komponens koncentrációja. tgα=fi

7.1.6. Kromatográfiás detektorok
A kromatográfiás detektorok működésének elve, hogy a kolonnán időben elkülönített
mintakomponensek az eluenssel a detektorba áramlanak, és ott a koncentrációval vagy az időegység
alatt a detektorba jutó mennyiséggel arányos elektromos jel keletkezik. A detektorok jellemezésére
a linearitási tartományt, az érzékenységet és a szelektivitást használjuk.
•

A detektor lineáris tartománya: az a koncentráció, ill. anyagmennyiség intervallum, ahol a

jelintenzitás lineáris vagy közel lineáris függvénye a koncentrációnak, ill. az
anyagmennyiségnek.
•

A detektor dinamikus tartománya: az a koncentráció tartomány, ahol a koncentráció

változása a detektorjel változását eredményezi. A dinamikus tartomány alsó határa a
legkisebb kimutatható mennyiség, felső határa pedig az a koncentráció, ahol a növekvő
anyagmennyiség már nem változtatja meg a detektorjelet.
•

Detektálási határ: az adott anyagra jellemző koncentráció, amely a detektor cellán áthaladva

a zaj kétszeresének megfelelő jelet adja azzal a feltételezéssel, hogy a minta hígulása
elhanyagolható az adagolás és a detektorcella között.
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•

Detektorzajok: a detektorzajokkal szembeni követelmény az, hogy a jel/zaj viszony minél
nagyobb legyen. A detektorzaj három komponensre bontható: rövidtávú zaj (short term),
hosszú távú zaj (long term) és az alapvonalcsúszás vagy drift. Ha a zaj frekvenciája sokkal
nagyobb, mint a jelé, akkor beszélünk rövid távú zajról. A detektorjel egyirányú időbeli
változását nevezzük driftnek.

7.1.6.1. ábra: Detektorzajok
•

Érzékenység: a detektorjel intenzitás – mintamennyiség függvény meredeksége, azaz
egységnyi koncentrációváltozás hatására bekövetkező jelváltozás. A gyakorlatban
helytelenül a nagyobb érzékenységű módszeren a kisebb kimutatási határút értik .A
kimutatási határ alatt a detektorra és az adott komponensre jellemző MDL (minimum
detectable limit = legkisebb detektálható mennyiség) értéket értjük, vagyis az a legkisebb
koncentráció, amely 99,6 % -os valószínűséggel megkülönböztethető a vakmintától.
(Kromatográfiában vakminta alatt azt értjük, amikor eluenst vagy csak a minta oldószerét
injektájluk). Ez egy olyan koncentráció érték, amely a kalibrációs egyenesen olyan
jelnagysághoz tartozik, amelynek értéke a vakminta jel szórásának háromszorosa. Ha csak
detektor alapzaj okozza az analitikai jel ingadozását, a legkisebb detektálható mennyiség
által kapott csúcsmagasság a detektor elektronikus alapzaj értékének legalább háromszorosa
kell, hogy legyen. Egy adott detektor érzékenysége csak adott komponensre értelmezhető. A
detektorok dinamikus tartománya az a koncentráció intervallum, amelyen belül a
koncentráció változása a jel változását okozza. Alsó határa a legkisebb detektálható
mennyiség. A detektor lineáris tartománya a dinamikus tartomány azon része, ahol a
koncentráció növekedésével a detektorjel lineárisan növekszik.
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7.1.6.2. ábra: Koncentráció érzékeny detektor lineáris és dinamikus tartománya
•

Szelektivitás: Léteznek olyan specifikus detektorok, amelyek csak néhány vegyülettípusba
tartozó molekulát képesek jelezni. A szelektivitás lényegében a detektor kiemelkedő
érzékenysége egy bizonyos vegyületcsoportra. Két érzékenység hányadosa, amely kifejezi
valamely alkotó érzékenységét a mérendő alkotóéhoz viszonyítva.

7.2. GÁZKROMATOGRÁFIA
A gázkromatográfia egy olyan elúciós elválasztási módszer, ahol a mozgófázis inert
permanens gáz, amit vivőgáznak neveznek (Ar, H2, He, N2), az állófázis pedig vagy szilárd
adszorbens (GSC, szilikagél, zeolitok) vagy hordozón adszorbeált nem illékony folyadék (GLC,
nagy molekulatömegű alkohol, glikol, szénhidrogén).
A gázkromatográfiában kapilláris és töltetes oszlopokat alkalmaznak. A kapilláris
oszlopokat belső átmérő szerint is lehet csoportosítani. A mikrokapillárisok (micro bore kolonnák)
belső átmérője d<150µm, a standard kapillárisoké 150µm <d<500µm, a makrokapillárisok (wide
bore) kolonnák esetén pedig d>500µm. A PLOT (porous layer open tubular) kolonnák esetén a cső
belső falán adszorbens réteg (grafit, molekulaszita, alumínium-oxid) helyezkedik el. A WCOT (wall
coated open tubular) nedvesített falú, míg a SCOT (support coated open tubular) hordozó réteggel
bevont falú kolonna.
Töltetes oszlopok esetén a folyadék fázisú állófázist nagy felületű hordozóra viszik fel, majd
az elkészült töltettel töltik meg az oszlopot. Az adszorbens töltetek esetén nincs szükség hordozóra.
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7.2.1. ábra: Gázkromatográfiás kolonnák

7.2.2. ábra: Kapilláris kolonna

A gázkromatográfia közvetlenül 200-300-as moláris tömegű vegyületekig alkalmazható, de
származékképzéssel hőérzékeny, nagyobb moláris tömegű anyagok is vizsgálhatók ezzel a mérési
módszerrel. A gázkromatográfiának egyetlen hátránya van, hogy a vizsgálandó mintát gázfázisba
kell juttatni.
A megfelelő elválasztáshoz állandó eluens-, azaz a vivőgáz-áramlást kell fenntartani. A
minta impulzusszerűen jut be a gázáramba, majd a kolonnán komponenseire válik szét. A
szétválasztott komponensek a detektorba kerülnek, ahol az elektromos jel nagyságát
megváltoztatják.
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7.2.1. Gázkromatográfiás készülék általános felépítése

7.2.1.1. ábra: Gázkromatográf felépítése
Gázrendszer
A gázrendszer tartalmazza a vivőgázokat, gáztisztító és szárító egységgel, valamit a
megfelelő gázáramlást biztosító és szabályzó rendszert.

Mintabeviteli rendszer (injektor)
Az injektorba folyadék (1-5µl) vagy gáz (0,1-1 cm3) halmazállapotú mintát juttatunk be egy
szilikon membránon keresztül mikrofecskendővel vagy gázfecskendővel. A hatékony elválasztás
érdekében a mintaadagolásnak pillanatszerűnek kell lennie, a mintának keskeny dugó formájában
kell az oszlopra kerülnie. A folyadék halmazállapotú mintának pillanatszerűen és teljes mértékben
el kell párolognia.
Különböző injektor típusokat fejlesztettek ki az analitikai feladatoknak megfelelően:
•

On-column mintabevitel: töltetes és wide bore kolonnák esetén alkalmazzák. A
folyadékminta közvetlenül a kolonna töltetére, vagy kapilláris oszlop esetén a megosztó
folyadékra kerül, az elpárolgással egy időben az elválasztás is megkezdődik.

•

Flash elpárologtatás: a minta többnyire szilikongumi szeptummal lezárt elpárologtatóba
kerül fecskendő alkalmazásával. Az eljárás akkor kvantitatív, ha az injektor hőmérséklete
50-70°C-kal meghaladja a minta legillékonyabb komponensének forráspontját.

•

Split-splitless mintabevitel: kapilláris oszlopok esetén alkalmazzák. Split üzemmódban a
mintának csak egy része kerül közvetlenül az oszlopra, a minta fennmaradó részét egy erős
gázáram mossa ki az injektorból. Az oszlopra kerülő minta mennyiségét egy ún. split
aránnyal határozzák meg, ami az oszlopra jutó vivőgáz áramlási sebessége és a split ágon
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szabályozott áramlási sebesség. Például ha a split szelepen az áramlási sebesség 100
cm3/perc, az oszlop végén mért áramlási sebesség 1 cm3/perc, a split arány 100:1, azaz a
mintának kb. 1%-a jut az oszlopra. Az áramlási sebességeket nagy pontosságú
tömegáramlás-mérők érzékelik. Abban az esetben, ha csak kis mennyiséget kell
meghatározni, a split üzemmód csak korlátozottan alkalmazható, mivel a mint nagy része
elvész. Splitless üzemmódban nagyobb mennyiségű minta kerül az oszlopra, de az injektálás
nem pillanatszerű, mint az előző esetben. A nem pillanatszerű injektálás az elválasztás
hatékonyságának csökkenését eredményezheti. Az oszlop hőmérséklete 20°C-kal kisebb,
mint a minta legillékonyabb komponensének forráspontja, ami legtöbbször az oldószer. A
split ág az injektálás pillanatában, továbbá azt követően meghatározott ideig (splitless idő:~
0,5-1,0 perc) zárva van. Ekkor az oszlopon a vivőgáz ráöblíti az injektor gőzterét kolonnára.
A splitless idő eltelte után a split ág nyit, az injektorban visszamaradó komponensek azonnal
távoznak a split ágon, így az injektor kitisztul.

7.2.1.2. ábra: Split-splitless injektor
•

Cold on column injketor: hőérzékeny vagy nagy moláris tömegű vegyületek esetén
alkalmazzák. Injektáláskor az injektort és az analitikai kolonnát is hidegen tartják, a
folyadékminta vivőgázáram segítségével jut a kolonna termosztátban lévő részére, majd a
hőmérséklet növelésével indul meg a kromatográfiás elválasztás.

•

Pirolizátor, mint injektor: nagy moláris tömegű vegyületek, többnyire polimerek
hőbomlásakor keletkező vegyületek azonosítására alkalmazzák. A platinacsónakban lévő
szilárd minta meghatározott hőmérsékletű térben, pillanatszerűen pirolizál és a pirolízis
termékei közvetlenül az oszlopra kerülnek.

•

Programozott hőmérsékletű injektor: hőérzékeny vegyületek, ill. oldószer-elpárologtatásos
technika

esetén

alkalmazható.

Ez

egy

olyan

split-splitless

injektor,

ami

hőmérsékletprogramozással van ellátva, a folyadékminta egy olyan térrészbe kerül, ami
hűthető és fűthető is.
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Termosztát
A kolonnák a légtermosztátban helyezkednek el, ami biztosítja a pontos hőmérsékletet és a
megfelelő hőátadást. A termosztát hőmérsékletprogramozással rendelkezik 400°C-ig 0-100°C/perc
közötti fűtési sebességgel. A hőmérsékletprogramozás a kolonna hőmérsékletének adott függvény
szerinti változását jelenti. A termosztátok esetében fontos követelmény, hogy a beállított
hőmérséklettől való eltérés a ±1 °C-t ne haladja meg. A termosztálás az elválasztás ideje alatt
történhet állandó hőmérsékleten vagy hőmérsékletprogrammal.

Gázkromatográfiás detektorok
A gázkromatográfiás készülékek számos detektálási lehetőséget biztosítanak, de ezek közül a
legelterjedtebb a hővezető-képességi detektor (TCD: thermal conductivity detector), a
lángionizációs detektor (FID: flame ionisation detector), elektronbefogásos detektor (ECD: electron
capture detector), lángfotometriás (FPD: flame photometric detector), foto-ionizációs (PID: photo
ionosation detector) és tömegspektrometriás vagy molekulaszelektív detektor (MSD: molecule
selective detector).
• Hővezető-képességi detektor:
A hővezető-képességi detektor mérőcellájában egy elektromosan fűtött wolfram szál található,
ami körül áramlik a vivőgáz. A fűtött vezető és a környezete között stacioner hőátmenet alakul ki.
Az álladó sebességgel áramló gázelegy összetételének változásával a hőátmenet megváltozik. Ha a
minta komponenseit tartalmazó gázelegy jobban vezeti a hőt, akkor a fűtött elem lehűl, ha kevésbé,
akkor felmelegszik. Ezáltal megváltozik a szál ellenállása, az ellenállás változás mértéke arányos a
koncentrációval. Vivőgázként hidrogén vagy héliumot használnak, mivel a gázok közül ezeknek
legnagyobb a hővezetési tényezője.

7.2.1.3. ábra: Hővezető-képességi detektor mérőcellája
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•

Lángionizációs detektor

A lángionizációs detektor az ionizációs detektorok családjába tartozik. Működésük elve, hogy a
kolonnáról leérkező gázáramot ionizálják és két olyan elektród közé vezetik, amelyek
egyenfeszültségű áramkörbe vannak kapcsolva. Áram csak abban az esetben folyik az áramkörben,
ha az elektródok közé vezető ionok kerülnek.

7.2.1.4. ábra: Ionizációs detektorok

Az ionizálásnak többféle megoldása létezik. Lángionizációs detektor esetében az ionok egy
kb. 2000-2500 K hőmérsékletű hidrogén-levegő lángba jutnak, a lángba jutó szerves vegyületek
fragmentálódnak. A termikus bomlást egy oxidációs lépés követi, majd a keletkező fragmentumok
ionizálódnak.

7.2.1.5. ábra: Lángionizációs detektorban lejátszódó reakciók
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7.2.1.6. ábra: Lángionizációs detektor felépítése

A képződött ionok a detektorba kerülve az anyagmennyiséggel arányos ionáramot
eredményeznek.
A lángionizációs detektor a legszélesebb körben felhasznált detektor, mivel széles a linearitási
tartománya és alacsony a detektálás alsó határa. A hangyasav és a formaldehid kivételével minden
elpárologtatható szerves vegyület detektálható, egyes gázok, gőzök (CO, CO2, SO2, NH3, NO, NO2,
HX, H2O) nem adnak jelet. A detektorjel arányos a keletkező CH• gyökök számával, amit a
molekulán belüli heteroatomok száma, minősége, kötés típusa, helyzete határoz meg. A detektorjel
ugyan arányos a fajlagos széntartalommal (12nC/M, ahol M a vizsgált komponens móltömege, nc a
szénatomok száma), de a detektor érzékenysége az anyagi minőségtől függően különböző szerves
vegyületekre eltérő.
•

Elektronbefogásos detektor

Az elektronbefogásos detektor a nem destruktív ionizációs detektorok közé tartozik. A detektor
350°C-ig használható. A detektor β-sugárforrást tartalmaz, ami manapság már kizárólagosan

63

Ni

izotóp, ami lágy β sugárzó. Az izotóp felezési ideje 125 év, a sugárzást már néhány mm-es
acéllemez is elnyeli.
63
28

−

β
63
Ni →
29 Cu

A sugárzó izotóp katódként van beépítve a detektorba (negatív pólus), a sugárforrásból
származó elektronok a pozitív töltésű kollektor elektród felé haladva zárják az áramkört.
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7.2.1.7. ábra: Elektronbefogásos detektor felépítése

Az elektronok nem rendelkeznek akkora energiával, hogy a szervetlen és szerves
molekulákat ütközés révén ionizálni tudják. Az elektronok ütköznek a vivőgáz atomjaival, pozitív
töltésű ionok ( N 2+ , N 4+ , Ar+, CH 4+ ), gyökök és termikus elektronok találhatóak az elektródok között.
A pozitív töltésű ionok nem vesznek részt a vezetésben, mivel az elektronokhoz képest nagy a
tömegük és kicsi a mozgékonyságuk. A termikus elektronoknak köszönhetően a zárt áramkörben jól
mérhető, kicsi alapionáram folyik. Ha nagy elektronegativitású elemeket ( pl. halogéneket)
tartalmazó molekulák kerülnek a detektorba, akkor ezek képesek abszorbeálni a vezetésben
résztvevő elektronokat. A keletkezett anionok nagy tömegűek, kis mozgékonyságúak, így az
alapionáram lecsökken. A mért detektorjel az alapionáramtól való eltérés.
Az ECD detektor használatakor fontos szerepet játszik a vivőgáz minősége. A megfelelő
eluens a nagytisztaságú nitrogén és a hidrogén. A nemesgázok azért nem alkalmasak, mert kis
mennyiségben gerjesztett állapotú nemesgáz atomok is keletkezhetnek, amelyek ütközés révén
képesek ionizálni elektronegatív elemeket nem tartalmazó molekulákat (pl. szénhidrogéneket) is,
ami a detektor specifikusságát rontja.

7.2.1.8. ábra: Az elektronbefogásos detektorban lejátszódó folyamatok
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7.2.1.9. ábra: Az elektronbefogásos detektor által szolgáltatott jel
A detektor alkalmazásakor csak halogénmentes oldószerek használata javasolt, mert
nyomokban lévő halogénszennyezés is zavarja a mérést. Főként n-alkánokat (n-pentán, n-hexán)
szokás alkalmazni.
Az ECD detektor szénhidrogénekre gyakorlatilag nem alkalmazható, halogéntartalmú vagy
nagy elektronvonzó képességű (-NO2 csoportot, konjugált elektronokat tartalmazó szerves
vegyületek), így pl halogéntartalmú növényvédő- és rovarirtó szerek meghatározására alkalmas.
•

Molekulaszelektív detektor (Tömegspektrométer)
A gázkromatográfiában használt detektorok közül a tömegspektrométer a leghatékonyabb,

mivel univerzális detektor, azaz minden komponens detektálható, ami az oszlopról eluálódik. Az
oszlopról

a

detektorba

kerülő

mintakomponensek

molekulaszerkezetüktől

függően

a

tömegspektrométer ionforrásában ionizálódnak és fragmentálódnak. Az ionok az analizátorban
tömeg/töltés értéküknek megfelelően elválnak, és a detektorban intenzitásukkal arányos jelet
szolgáltatnak.

7.2.1.10. ábra: Néhány vegyület relatív érzékenysége elektronbefogásos detektor esetén
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Adatfeldolgozó rendszer
Feladata az adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, a gázkromatográf vezérlése, valamit
laborinformációs rendszerek kezelése.

7.3. FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA
A folyadékkromatográfiás elválasztást abban az esetben alkalmazzuk, ha a mintánk nem
illékony és/vagy nem hőstabil, a minta vizes közegben oldódik és a detektálása megoldható.

7.3.1. ábra: HPLC-s módszerek csoportosítása

A folyadékkromatográfiás módszerek közül a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiának (HPLC
High Performance Liqiud Chromatography) van kiemelkedő jelentősége.
A folyadékkromatográfián belül az állófázis minősége szerint megkülönböztetünk
adszorpciós (szilárd állófázis), megoszlásos (folyadék állófázis) és ioncserés (ioncserélő állófázis)
kromatográfiát. A komponensek megoszlása az álló és mozgó fázis között eltérő és nagyobb, mint
nulla. Így az elválasztást az álló és a mozgó fázis minősége határozza meg. A nagyhatékonyságú
folyadékkromatográfiás módszerek csoportosítása történhet az álló és mozgó fázis milyensége
alapján, 7.3.1.ábra.
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7.3.1. HPLC készülék felépítése
A HPLC készülék a következő egységekből épül fel: (1) nagynyomású szivattyú (pumpa),
(2) mintaadagoló (injektor), (3) kolonna, (4) detektor, (5) vezérlőegység, (6) adatfeldolgozó
rendszer.

7.3.1.1. ábra: HPLC készülék felépítése

Nagynyomású szivattyú
A mozgó fázist (az eluenst) nagynyomású szivattyúval áramoltatják. Az elválasztás lehet
izokratikus és gradiens elúció. Izokratikus elválasztás esetén állandó a mozgófázis összetétele,
grandiens elúció esetén pedig változik az összetétel. A pumpának 0,1-10 ml/min áramlási
sebességet kell biztosítani 10-500 bar nyomástartományban, valamint kb. 500 bar nyomásesés
ellenében 0,01-10 ml/min pulzálás mentes térfogatáramlási sebességet.
A nagynyomású szivattyúk működését befolyásoló tényezők elsősorban az eluens
előkészítésével vannak kapcsolatban.
Az eluens nem tartalmazhat szilárd részecskéket és működés közben sem keletkezhetnek
szilárd anyagok. Ezek eltömítik a szivattyú eluensszűrőjét, a szivattyú működését akadályozzák,
károsítják a különböző alkatrészeket, eltömítik a kapillárisokat vagy a kolonna szűrőjét. Ezért az
eluenst (és a mintákat) 0,4-0,5 µm átlagos pórusméretű szűrőn minden esetben le kell szűrni.
Az eluens nem tartalmazhat oldott gázokat, mert az befolyásolja az áramlási sebességet és
pulzálás alakulhat ki. A légköri gázok oldódnak az oldószerekben, keveredésükkor gázbuborékok
keletkeznek, ami akadályozza az egyenletes és reprodukálható folyadékadagolást. Az oldott oxigén
befolyásolja a szivattyú és az UV detektor (lásd később) működését. Gázmentesítésre vákuummal,
vagy a hélium gázzal történő gáz-kihajtást, valamint az ultrahang fürdőt alkalmazzák.
Az eluensnek kompatibilisnek kell lennie a szivattyú szerkezeti anyagával a korróziós
problémák elkerülése érdekében.
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Mintaadagoló
A mintát vagy manuálisan fecskendővel, vagy automata mintaadagolóval juttatjuk az
injektorba. Az automata mintaadagoló általában 25-100 minta adagolására alkalmas, ezeket előre
programozott rendben lehet adagolni.

Kolonna
A

minta

komponenseinek

szétválasztása

a

kolonnán

történik.

Általában

a

folyadékkromatográfiában töltetes kolonnákat alkalmaznak, melynek átmérője 2-8 mm. Kapilláris
folyadékkromatográfiáról abban az esetben beszélünk, ha az állófázis egy kapilláris belső felületére
felvitt folyadékfilm.
Töltetes kolonnák esetén a töltet alakja kismértékben befolyásolja a csúcs alakját. Gömb
alakú részecskék esetén a csúcs alakja kevésbé torzult a szabálytalan alakú részecskékkel töltött
kolonnákhoz viszonyítva.

Folyadékkromatográfiában alkalmazott detektorok
A HPLC-s detektorok két típusát különböztetjük meg. Az eluens érzékeny detektorok az
eluens valamilyen fizikai vagy kémiai sajátságának változását mérik (pl. törésmutató index (RI)
detektor). A másik típus a komponens érzékeny detektor, ahol a mintában lévő komponens
valamilyen tulajdonságának méréséből keletkezik a detektor jele. (Pl. UV-, fluoreszcenciás-,
elektrokémia detektorok.) Fontos, hogy mindig az adott feladathoz kell megválasztani a
legmegfelelőbb detektort.

7.3.1.2. ábra: Folyadékkromatográfiás oszlop
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•

UV-VIS detektor
A legáltalánosabban használt detektor, csak azok a vegyületek mutathatók ki vele, amelyek

valamilyen kromofor csoporttal rendelkeznek. A detektor egy rögzített vagy változtatható
hullámhosszon mérő spektrofotométerben elhelyezett küvetta.

7.3.1.3. ábra: UV-VIS folyadékkromatográfiás detektor felépítése

Sugárforrásként deutérium vagy xenon lámpát alkalmaznak. A deutérium lámpa az
elterjedtebb, a xenon lámpa nagyobb intenzitású.
A többcsatornás UV, UV-VIS detektorok különböző hullámhosszokon egy időben több
kromatogramot is képesek felvenni. A diódasoros detektorok azok a többcsatornás detektorok,
amelyek az adott beállítási paraméterek mellett idő, intenzitás és hullámhossz adat együttest
gyűjtenek. A teljes fehér fény halad át a mintán, majd azt követően bontják szét komponenseire,
amit egy fotodiódákból álló sorra vetítenek. A mérés után korlátozás nélküli adatfeldolgozás
lehetséges, mivel minden kromatográfiás adatponthoz egy teljes UV-VIS spektrumot vesz fel. Így a
diódasoros detektorral az analízis szelektivitása növelhető.
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7.3.1.4. ábra: Diódasoros detektor felépítése
•

Fluoreszcenciás detektor
A detektor működése a fluoreszcencia jelenségén alapul, azaz amikor fényenergia hatására a

molekula gerjesztett állapotba kerül, gerjesztett állapotból alapállapotba jutáskor fényt bocsát ki. A
besugárzás és az emisszió között rövid idő telik el. Így a konjugált elektronrendszert, szabad
nemkötő elektronpárt tartalmazó vegyületek gerjeszthetőek (pl. poliaromások).
A fluoreszcenciás detektorok kettős monokromátoros rendszerrel rendelkeznek. A gerjesztő
fényforrás fehér fényt bocsát ki, amiből monokromátor segítségével lehet kiválasztani a specifitást
biztosító megfelelő hullámhosszágú fényt. Az oldószerszennyezők miatt 220 nm alatti hullámhosszt
nem érdemes választani. Ezután a gerjesztő fény átjut a mintát tartalmazó küvettába, ahol részben
elnyelődik, a keletkező fluorescens fény minden irányban kisugárzódik. Az emittált fény egy másik
monokromátorra kerül, ahol kiválasztható a vegyület emissziójára jellemző hullámhossz.

7.3.1.5. ábra: Fluoreszcenciás detektor működésének elve

A fluorimetriás mérés jellemzője a nagy érzékenység, a nagy szelektivitás és a kis
kimutatási határ. Hátránya, hogy ultratisztaságú oldószerekre van szükség, nehogy a mozgófázis
emittáljon a mérés során.
248

•

Törésmutató-különbség mérésen alapuló detektor (RI: refractive index)
Az

RI

zsíralkoholok

detektort

szénhidrátok

elemzésére,

felületaktív

elemzésére,
anyagok

kőolajszármazékok

vizsgálatára,

valamint

meghatározására,
méretkizárásos

kromatográfiai (lásd. később) elemzésekre alkalmazzák.
Az RI detektor működésének elve a tiszta eluens és a kolonnát elhagyó eluens (azaz az ún.
effluens) törésmutatójának mérésén, ill. a mért törésmutatók összehasonlításán alapul. (A
törésmutató a fény adott közegben való és vákuumbeli terjedési sebességének hányadosa.) Abban
az esetben alkalmazható a detektor, ha a vizsgálandó komponens és a mozgófázis törésmutatója –
lehetőség szerint minél nagyobb mértékben – különbözik egymástól.
A detektor egy mérő és egy referencia ággal rendelkezik, az azokban lévő folyadék
törésmutatójának különbségét méri. A mérés során először a referencia ágat feltöltik a
mozgófázissal, majd az effluens a mérőágba kerül. A kromatogramon pozitív és negatív csúcsok is
jelentkezhetnek attól függően, hogy a mintában lévő komponens által okozott törésmutató változás
pozitív vagy negatív irányú.

7.3.1.6. ábra: RI detektor működési elve

7.3.1.7. ábra: RI detektor felépítése
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Az RI detektor kevésbé érzékeny detektorok közé tartozik. A hőmérséklet- és
nyomásváltozásra azonban érzékeny, valamint nem használható gradiens elúcióban.
•

Elektrokémiai detektor
Elektrokémiai detektálással könnyen oxidálható vegyületek detektálhatók, így bioanalitikai

és környezetvédelmi mérésekhez használható ez a módszer. Elsősorban kén- és nitrogéntartalmú,
többszörös konjugált kötést tartalmazó vegyületek mérhetők az elektrokémiai detektorral.
A mozgófázisnak vezetnie kell az elektromos áramot, ezért abban ionoknak kell lennie. A
detektor hőmérséklet érzékeny, mivel az elektrokémiai reakció hőmérsékletfüggő. Továbbá
pulzálásra is érzékeny, mivel az elektród felületére jutó anyagmennyiség függ a térfogatáramlási
sebességtől.
A detektor átfolyásos cellában elhelyezett, állandó potenciálon tartott elektródokat tartalmaz,
ami egy munka, segéd, valamit a potenciálkülönbség méréséhez szükséges referencia elektródból
áll.

7.3.1.8. ábra: Elektrokémiai detektor
•

Elpárologtatásos fényszórási detektor (ELSD: evaporating light scattering detector)

A detektor működése során a kolonnáról lejövő folyadékhoz porlasztó gázt (nitrogént vagy
héliumot) vezetnek. Az így előállított aeroszolt egy meleg csőbe vezetik, ahol az oldószereket
elpárologtatják. A nem illékony részecskéket megvilágítják és a szemcséken létrejövő fényszórást
mérik fotométerrel.
A detektort főleg polimerek, szénhidrátok és lipidek elemzésére alkalmazzák.

250

7.3.1.9. ábra: Elpárologtatásos fényszórási detektor

7.3.1.10. ábra: Folyadékkromatográfiában alkalmazott detektorok összehasonlítása

7.3.2. Normálfázisú folyadékkromatográfia (NP-HPLC)
Normálfázisú kromatográfiánál az állófázis mindig polárisabb, mint a mozgófázis. Az
állófázis szilikagél, szilikagélhez kémiailag kötött poláris csoportot (amino-, diol-, nitro-, cianocsoportot) tartalmazó adszorbensek, valamint az alumínium-oxid.
A szilikagél szilanol-csoportjai savas karakterűek, ezért azokat a vegyületeket, amelyek sav
katalízis hatására átalakulnak a szilikagél felületén, nem lehet meghatározni. A szilikagélek
hátránya a vízérzékenység, azaz a felületen adszorbeálódott víz leköti az állófázis felületét, ezáltal
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megakadályozza a vizsgálandó komponens hozzáférését a felülethez. Az alumínium-oxid semleges
vagy enyhén bázikus, használható savkatalízisre elbomló vegyületek azonosítására is.
Mozgó

fázisként

olyan

apoláris

oldószereket

kell

alkalmazni

a

normálfázisú

folyadékkromatográfiában, hogy a komponensnek véges visszatartása legyen az elválasztás során.
A mozgófázisnak kis viszkozitásúnak kell lennie a két fázis közötti gyors anyagátmenet miatt. Jó
UV-fény áteresztő képességűnek kell lennie UV detektor alkalmazása miatt. Nem lehet illékony,
mert ellenkező esetben buborékok keletkezhetnek, és természetesen kevésbé toxikus és olcsó
legyen.
A mozgófázis jellemzésére bevezették az eluenserősség fogalmát, amely a vizsgált
komponens visszatartásának mértékét adja meg. A normál fázisú folyadékkromatográfiában (NPHPLC-ben) minél apolárisabb egy oldószer, annál kisebb az eluenserőssége. Ebben az esetben a
poláris felületű állófázison a komponens erőssebben kötődik meg, nagyobb a visszatartás, nagyobb
a retenciós idő.

7.3.2.1. ábra: NP-HPLC-ben alkalmazott oldószerek és eluenserősségük
NP-HPLC alkalmazható talajmintákból olajos komponensek, huminanyagok és egyéb
poláris vegyületek meghatározására.

7.3.3. Fordított fázisú folyadékkromatográfia (RP-HPLC)
Fordított fázisú kromatográfiában az állófázis apoláris, a mozgófázis poláris. Állófázisként
általában módosított felületű szilikagélt használnak. A felületmódosítást szilanizálási reakcióval,
mono-, bi-, és trifunkciós klór-szilánokkal végzik.
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7.3.3.1. ábra: Felületmódosítási reakció

A szilikagél alapú töltetek alkalmazhatósága pH 2-8 tartományban van, de utószilanizálás
után pH 10-ig is alkalmazható a töltet. Az RP-HPLC-ben használnak még egyéb állófázisokat is,
például szerves polimer, szén, alumínium-oxid, zeolit alapú állófázisokat.
A mozgófázisnak polárisnak kell lennie, jó UV fény áteresztőképességűnek, kis
viszkozitásúnak. A kis viszkozitás azért fontos, mert a kolonnára eső nyomás egyenes arányban
változik az eluens viszkozitásával.
A mozgófázis legpolárisabb összetevője a víz, ennek használatakor kapjuk a legnagyobb
retenciós időket. A vízhez a retenció csökkentésére vele elegyedő oldószert adnak (acetonitril,
dioxán, etanol, metanol, propanol, tetrahidrofurán). A dioxán mérgező és reaktív, a tetrahidrofurán
pedig a levegő oxigénjével peroxidokat képez. A viszkozitás szempontjából az acetonitril a
legkedvezőbb sajátságú, mivel vízzel dipól-dipól kölcsönhatást alakít ki, ami gyengébb, mint a víz
molekulák között kialakuló H-híd.
Abban az esetben, ha a vizsgálandó vegyület tartalmaz savas vagy bázikus csoportokat,
akkor az eluens pH-ját be kell állítani puffer oldattal a disszociáció visszaszorítása miatt.
Leggyakrabban foszfát, borát, acetát puffereket használnak. Abban az esetben, ha tömegszelektív
detektor van kapcsolva a folyadékkromatográfiás készülékhez, illékony puffert kell alkalmazni.

7.3.4. Fordított fázisú ionpár kromatográfia (RP-IP-HPLC)
A fordított fázisú ionpár kromatográfia elsősorban ionos vagy könnyen ionizálható
vegyületek elválasztására alkalmas. A visszatartás és a szelektivitás növelésének érdekében a
mozgófázishoz 1-100 mmol/dm3 koncentráció tartományban ionpár képző hidrofób anyagot adnak.
A hidrofób ion töltése ellentétes a meghatározandó ionnal.
Az

ionpár

képző

reagens

hatására

több

egymás

mellett

lejátszódó

folyamat

eredményeképpen megváltozik az elválasztás.

Ionpár képző adszorpciója az állófázison
Az ionpár képző megváltoztatja az állófázis felületét, így az ellentétes töltéssel rendelkező
vizsgálandó komponens visszatartása megváltozik.
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7.3.4.1. ábra: Ionpárképző adszorpciója az apoláris állófázison
Ionpár képződés a mozgófázisban
Ionasszociátum jön létre az ionpár képző és a vizsgált vegyület között, mely apolárisabb,
mint a vizsgált vegyület.

7.3.4.2. ábra: Ionpár képződés a mozgó fázisban: a) a vizsgált vegyület; b) ionpár képző; c)
molekulaasszociátum

Ionpár képző és az ionos minta együttes adszorpciója az állófázis felületén
Az állófázison megkötött ionpár képző elősegíti az ellentétes töltésű ion megkötését az
állófázis felületén.
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7.3.4.3. ábra: az ionos szerves vegyület kölcsönhatása az állófázissal

Az elválasztást az ionpár képző típusa és koncentrációja, a szerves oldószer minősége és
mennyisége, puffer típusa és koncentrációja, idegen só koncentrációja és a hőmérséklet
befolyásolja. Az ionpár képző állófázis felületén való adszorpcióját a hidrofób oldallánc szénatom
számának növelése elősegíti. A nyílt láncú alkil-csoportot tartalmazók jobban adszorbeálódnak a
felületen, mint az elágazók, ezáltal nagyobb lesz a vizsgált vegyület retenciója. Az idegen só
koncentrációját állandó értéken kell tartani, mivel befolyásolja az ionpár képzést. Az egyensúlyi
folyamatok miatt a hőmérsékletet is állandó értéken kell tartani.

7.3.5. Ioncserélő kromatográfia
Az ioncserélő folyadékkromatográfia alkalmazási területei a szerves és szervetlen kémiai
analitika, valamint a bioanalitika. Aminosavak, fehérjék, peptidek, nukleinsavak, szerves savak,
aldehidek, ketonok, alkaloidok, antibiotikumok, mono-, oligo-, és poliszacharidok elválasztására
alkalmas.
Az ioncserélő kromatográfiában használt állófázisok szilikagél vagy polimer felületén 6-8
szénatomos láncok vannak megkötve, amelyek végén pozitív vagy negatív töltéssel rendelkező
csoportok helyezkednek el.

7.3.5.1. ábra: Ioncserélő kromatográfia állófázisa
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7.3.5.2. ábra: Ioncserélő állófázisok

A kationcserélő állófázisok negatív töltésűek (pl. szulfonil-, karbonil-csoportok), pozitív
töltésű mintaösszetevők megkötésére, cseréjére alkalmasok. Az anioncserélő állófázisok pozitív
töltésű funkciós csoportot (pl. animo-, imino-csoport) tartalmaznak, melyek negatív töltésű
mintakomponensek azonosítására alkalmasak. Léteznek amfoter típusúak, amelyek pozitív és
negatív töltésű csoportot is tartalmaznak.
Megkülönböztetnek erős és gyenge kation-, valamint erős és gyenge anioncserélő
állófázisokat a láncvégi csoportok disszociációjának, ionizálhatóságának mértékétől függően.
Az ioncserélő kromatográfia mozgófázisa a gyakorlatban meghatározott pH-tartománnyal
rendelkező puffer oldat (pl. ammónium-foszfát, kálium-hidrogénftalát, nátrium-acetát, ammóniumacetát stb.).

Ionkromatográfia (IC: ion chromatography)
Az ionkromatográfia az ioncserélő folyadékkromatográfia speciális alkalmazási területe,
melyet szervetlen kationok és anionok, valamint szerves anionok elválasztására és mérésére
használnak. Szervetlen anionok meghatározása természetes vizekben rutin feladat.
Állófázisként általában ioncserélő réteggel ellátott polimer- vagy üveggyöngyöket
használnak. A kationcserélő állófázisok divinilbenzollal térhálósított polisztirol gyanták, melyek
benzolgyűrűihez savas csoportok (pl. karbonil, szulfonil) kapcsolódnak. Az anioncserélő állófázis
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általában kvaterner ammónium-csoportot tartalmazó gyanta, de forgalomba kerültek primer amincsoportot tartalmazó gyanták is.
Szervetlen anionok meghatározásakor az eluens legtöbbször nátrium-hidrogénkarbonátot és
nátrium-karbonátot tartalmazó puffer, de használatos egyéb, az ioncserélő technikában használatos
puffer oldat is 1-100 mmol/dm3 koncentráció tartományban. A pufferek kiválasztásakor arra kell
ügyelni, hogy az adott pH-n a mérendő anyag és az állófázis is kellően ionos formában legyen.
Szervetlen kationok meghatározásakor általában erős ásványi savakat használnak 1-10 mmol/dm3
koncentráció tartományban.
Az ionkromatográfiában legtöbbször vezetőképességi detektort alkalmaznak, mivel azonban
az eluens ionos jellege miatt jól vezeti az áramot, a detektor háttérjele nagy. Ezért ún. szupresszor
oszlopot alkalmaznak, ami az eluens ionok eltávolítására szolgál, ezáltal növeli a módszer
érzékenységét. Abszorbancia és fluoreszcencia mérést is alkalmaznak detektálásra. Közvetett
(indirekt) detektálási mód esetén a mozgófázisba UV elnyelő komponenst helyeznek, a mérési
hullámhossz úgy van beállítva, hogy a mozgófázisnak még legyen fényáteresztése. Nagyobb
fényáteresztésű komponens megjelenésekor a fényabszorbancia csökken, negatív jelet detektálnak.

7.3.5.3. ábra: Anionok meghatározása iokromatográfiával

7.3.6. Méretkizárásos kromatográfia
A méretkizárásos kromatográfiát gélkromatográfiaként vagy gélszűrésként is szokták
említeni, de felhasználási területtől függően számos név terjedt el a felhasználók körében. Gél
permeációs kromatográfiáról (GPC: gel permeation chromatography) polimerek elválasztásánál
szoktunk beszélni, itt a mozgó fázis szerves oldószert tartalmaz. A gélszűréses kromatográfia
elnevezést (GFC: gel filtration chromatography) elsősorban proteinek elválasztásakor használják, és
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vizes oldat a mozgófázis. Méretkizárásos kromatográfia (SEC: size exclusion chromatography)
elnevezés proteinek és polimerek elválasztására is használatban van.
A gélkromatográfiában alkalmazott készülék vagy egy hagyományos oszlopkromatográfián
vagy egy HPLC készüléken alapszik.
A gélkromatográfiában állófázisként agarózt, epiklórhidrinnel térhálósított dextrán géleket
(Sephadex G), makropórusos szilikagélt (Spherosil), polisztirol-divinilbenzol kopolimert,
poliakrilamidot, polimetilmetakrilátot alkalmaznak. A méretkizárásos kromatográfiában használt
tölteteknél meg kell adni a teljes áteresztési és a teljes kizárási molekulatömeget. Minél kisebb az
állófázisnak a pórusmérete, annál kisebb molekulák elválasztására alkalmas a gél. Az adott átlagos
pórusméret eloszlás határozza meg a szelektivitást, az elválasztható molekulák méretének
tartományát.
A mozgó fázis két szélső esete a víz és az apoláris oldószer. A hidrofil géleket
(állófázisokat) poláris, a hidrofób géleket apoláris állófázissal alkalmazzák. A poláris mozgó fázis
híg puffer vagy sóoldat.
Az elnevezések sokrétűsége ellenére az elválasztás elve minden esetben azonos. A minta
komponenseinek molekulaméret szerinti elválasztása egy makropórusos üregrendszerrel rendelkező
(dextrán, poliakrilamid, agaróz vagy más polimer) szemcséken történik. A kismolekulák bejutnak a
pórusok mélyébe, a nagyon nagyméretűek egyáltalán nem jutnak be, kizáródnak (exclusion). A két
szélső érték közötti méretű molekulák eltérő időt töltenek az állófázis pórusaiban.

7.3.6.1. ábra: Méret szerinti elválasztás a gélkromatográfiában

Amíg a molekula a pórusban tartózkodik, addig áll, csak a mozgófázisban lévő molekula
mozog. A molekulatömeg és a retenciós térfogat között az alábbi összefüggés az alábbi ábrán
látható:
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7.3.6.2. ábra: Az elúciós térfogat és a molekulatömeg közötti összefüggés a méretkizárásos
kromatográfiában

7.3.6.3. ábra: Elúciós sorrend a méretkizárásos kromatográfiában

A gélkromatográfiát biopolimerek, szerves polimerek elválasztására alkalmazzák A
makromolekulák tömegének meghatározásakor referencia vegyületek alkalmazásával kalibrációs
görbét vesznek fel. Így például ismeretlen fehérje molekulatömege ±5% pontossággal
meghatározható. A méretkizárásos kromatográfiát műanyagiparban, polimer kémiában széles
körben is alkalmazzák.
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7.3.7. Hidrofób kölcsönhatási kromatográfia (HIC: Hydrophobic Interaction
Chromatography)
A hidrofób kölcsönhatási kromatográfiát elsősorban biopolimerek (polipeptidek, fehérjék)
elválasztására alkalmazzák, az állófázis kissé hidrofób felületű töltettel rendelkezik, a mozgófázis
pedig nagy sótartalmú oldat.
Az állófázis hordozó szemcséire 4-8 szénatomos alifás lánc közbeiktatásával különböző
apoláros csoportok kapcsolódnak (pl. propil-, benzil-, izopropil-, fenil-, pentil-csoportok). A
mozgófázis nagy koncentrációjú (~1 mol/dm3) sóoldat (ammónium-szulfát, nátrium-acetát, nátriumcitrát stb.). Az elválasztás alapja, hogy a fehérjék az aminosav-összetételtől függően eltérő
mértékben tartalmaznak apoláris, hidrofób részeket. A mozgófázis nagy sókoncentrációjának
következtében a fehérjék az állófázis felületén adszorbeálódnak. Majd a sókoncentráció
csökkentésével deszorbeálódnak. Minél több apoláris részt tartalmazott a fehérje, annál kisebb
sókoncentrációnál deszorbeálódik.

7.3.7.1. ábra: Elválasztás a hidrofób kölcsönhatási kromatográfiában
A fordított fázisú folyadékkromatográfiával összehasonlítva a HIC ligandumai gyengébben
apolárisak, az elválasztás a mozgófázis besózó, ill. kisózó hatásán alapszik. Gyengébb a szorpció,
mint a RP-HPLC esetén, a fehérje nem spontán kötődik a töltethez, hanem a mozgófázisba adott só
hatására történik az állófázis felületén az adszorpció. Az elúció a só negatív koncentráció
gradiensével valósítható meg.

7.3.8. Hidrofil kölcsönhatási kromatográfia (HILIC: Hydrophilic Interaction Liquid
Chromatography)
Nagy polaritású, ionos vegyületek elválasztására alkalmas ez a módszer. Poláris jellegű
állófázist és mozgófázist alkalmaznak, de az állófázis polárisabb, mint a mozgófázis. Ha a
mozgófázis polaritása csökken, akkor a nagyon poláris mintakomponensek oldhatósága lecsökken a
mozgófázisban, az állófázissal viszont kölcsönhatásba kerülnek. Az elsődleges különbség a NP260

HPLC és a HILIC között, hogy az előbbinél a mozgófázis fő komponense apoláris jellegű, még a
HILIC esetében poláris jellegű oldószerelegy használatos, melynek fő komponense a víz.
A HILIC-ben szilikagélt, alumínium-oxidot, polárisan módosított (-NH2, -CN, diol)
szilikagélt, ioncserélőket és zwitter-iont tartalmazó állófázisokat használnak. Az állófázis felületén
fizikailag adszorbeálódik a víz, ebbe oldódnak bele a vizsgálandó komponensek. Minél nagyobb a
vegyület vízoldékonysága, annál több időt tölt ebben a határfelületi rétegben.
A mozgófázis egyik összetevője a víz (2-40%). A víz a legerősebb mozgófázis, növelésével
a visszatartás csökken. A víz mellett metanolt, etanolt, izopropil-alkoholt, acetonitrilt, acetont és
THF-t is használnak mozgófázis komponensként. Az etanol használata elenyésző, mert az etanolvíz elegynek nagy a viszkozitása. A THF a polimerek nagy részét duzzasztja, ezért ennek a
használata korlátozott.

7.3.8.1. ábra: Zwitterion töltet típusok
A HILIC-nél pH kontrollra ugyanúgy szükség lehet, mivel fontos, hogy a vegyületek
molekuláris formája, vagy azok aránya az elválasztási körülmények között állandó legyen. A pH
beállításhoz szükséges puffer oldatoknak kompatibilisnek kell lenniük a mozgófázissal, ezért csak a
szerves komponens tartalmúak jöhetnek szóba (pl. ammónium-acetát/ ecetsav, ammóniumformiát/hangyasav, ammónium-citrát/citromsav).
A HILIC módszerrel egy lépésben is el lehet választani egymástól kationokat és anionokat.
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7.3.8.2. ábra: Kationok és anionok elválasztása egy lépésben (Állófázis ZIC-pHILIC kolonna
(Merck), mozgófázis: ammónium-acetát puffer, acetonitril, gradiens elúció, Corona CAD detektor)

7.3.9. Ultra nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia (UHPLC: Ultra High Performance
Liquid Chromatography)
Az ultra nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia a nagyhatékonyságú folyadék
kromatográfia egy új módszere. A kromatográfiás oszlop nagyon kis szemcseméretű állófázissal
van megtöltve, ezáltal megnövelt felbontás és érzékenység érhető el rövidebb idő alatt.
A töltet kis szemcsemérete keskenyebb és magasabb csúcsokat eredményez. Azonban fontos
megemlíteni, hogy a kis szemcseméret következtében az optimális áramlási sebesség növekszik.
Mivel a nyomás arányos az áramlási sebességgel, ezáltal az UHPLC rendszer jóval nagyobb
nyomással dolgozik, mint a hagyományos HPLC rendszerek.
AZ UHPLC készülékek a kis szemcseméret kívánalmai szerint lettek tervezve.

7.3.9.1. ábra: HPLC és UHPLC paramétereinek összehasonlítása (1 Psi = 6 894.75729 Pa)

7.3.9.2. ábra: HPLC és UHPLC összehasonlítása
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7.3.9.3. ábra: UPLC-SQD

A szemcseméret csökkenés arányosan növeli a tányérszámot, az élesebb csúcsokat
könnyebb elválasztani. A szemcseméret csökkentésével az oszlop hossza is csökkenthető, ami a
futási idő lerövidüléséhez vezet.

7.3.10. Preparatív HPLC
A preparatív HPLC egy olyan speciális kromatográfiás eljárás, melynek elsődleges célja a
tiszta anyagok elkülönítése, izolálása. Ellentétben az analitikai HPLC-vel, ahol a minta
komponenseinek elválasztása, valamint az anyagok mennyiségének pontos meghatározása a feladat,
a preparatív HPLC során az elválasztás utáni frakciók elkülönítése történik. A preparatív
kromatográfiát sokan egy folyadékkromatográfiát alkalmazó tisztítási módszernek tekintik.
A készülék felépítését tekintve az elsődleges különbség az analitikai és preparatív HPLC
között, hogy az utóbbi nagyobb térfogatú injektort tartalmaz, nagyobb áramlási sebességet kell
biztosítania a pumpa rendszernek, valamint a detektor utáni frakciószedés lehetőségét is ki kell
alakítani.
Általában UV és RID detektort használnak a preparatív HPLC-ben. A RID detektor hátránya
azonban, hogy gradiens elúcióra nem alkalmas. A preparatív folyadékkromatográfiának megfelelő
elválasztást kell biztosítania, de a nagy mintamennyiség és az injektált térfogat miatt a csúcsok nem
olyan szimmetrikusak, mint az analitikai elválasztás során. A nagyobb mintamennyiség miatt
azonban az érzékenységnek nincs olyan döntő szerepe, ellentétben az analitikai elválasztásokkal. A
kromatográfiás csúcsok alatti terület nem mindig arányos a koncentrációval, mivel a preparatív
kromatográfia nagy koncentrációkkal dolgozik, a detektorjel pedig nem növelhető korlátlanul.
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7.3.10.1. ábra: Analitikai és preparatív HPLC összehasonlítása

7.3.10.2. ábra: Preparatív HPLC készülék

7.4. SÍKKROMATOGRÁFIÁS ELJÁRÁSOK
A síkkromatográfiás eljárások esetében az állófázis egy sík felületen van elterítve. Ez a sík
felület lehet megfelelő minőségű abszorbens papír (papírkromatográfia) vagy különböző (üveg,
alumínium, műanyag) hordozó lemezekre 0,1-0,5 mm vastagságban felvitt adszorbens rétegek
(szilikagél, alumínium-oxid, cellulóz, poliamid, stb.) (vékonyréteg kromatográfia).

7.4.1. Vékonyréteg kromatográfia VRK (TLC: Thin Layer Chromatography)
A vékonyréteg kromatográfia gyors és egyszerű eljárás, ennek következtében széles körben
elterjedt. Főleg analitikai célokra alkalmazzák: anyagok kimutatására, anyagok tisztaságának
meghatározására, elegyek összetételének meghatározására.
A vizsgálandó anyagok oldatait felviszik a lemezre. Az elválasztást, amely adszorpción,
megoszláson, ioncserén vagy ezen folyamatok kombinációján alapul, úgy végezik, hogy az oldott
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anyagokat (a vizsgálandó anyag oldatait) alkalmas oldószerrel vagy oldószer eleggyel (mozgófázis,
kifejlesztőszer) vándoroltatják az állófázist képező vékonyrétegen.

A vékonyréteg kromatográfia (VRK) elkészítésének lépései
A minta felvitele:
A vizsgálandó anyagot vagy elegyet egy kapilláris segítségével cseppentik fel a lemezre. A
felcseppentés helye a lemez aljától 1,5-2 cm-re kell, hogy legyen, a felcseppentési helyek között
legalább 1 cm távolságnak kell lennie.
Kifejlesztés:
A felcseppentett mintákat tartalmazó lemezt egy jól zárható üvegedénybe (futtatókádba) helyezik,
mely az előzetesen kiválasztott eluenst tartalmazza. A felcseppentés helyének a folyadék felszíne
felett kell lennie. Az oldószer vándorol a rétegen, az eluenst pedig addig hagyják a futtató kádban,
amíg az a réteg felső szélétől lévő 1-1,5 cm-es távolságot eléri.
Előhívás:
A megszárított rétegen láthatóvá kell tenni a mintákat. Szerencsés esetben ezek színesek.
Egyéb esetben UV fénnyel vizsgálják a lemezt vagy az egyes vegyületcsoportokra szelektív
reagensekkel kezelik a lemezt.
Értékelés:
Az értékelés az ún. retenciós faktor (Rf ) alapján történik.
Rf =

rf
roldószer

Ahol r f a folt távolsága a felcseppentés helyétől, roldószer pedig az oldószerfront távolsága a
felcseppentés helyétől. Az R f < 1 , a minta ugyanis ritkán halad az oldószer előtt. Az R f változását
egy ismert belső standardra ( Rstd ) vonatkozó relatív futási index értékkel ( R x ) lehet valamelyest
kiküszöbölni
Rx =

Rf
Rstd
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7.4.1.1. ábra: VRK kivitelezése és értékelése

7.4.1.2. ábra: Futtató kád

A VRK-t inkább minőségi meghatározásra alkalmazzák, de a mennyiségi meghatározás is
kivitelezhető a foltterület kézi mérésével (kör vagy ellipszis területének számításával), több ponthoz
tartozó kalibráló görbe felvételével, ez azonban csak kis koncentráció tartományban, kis
érzékenységgel lehetséges. Nagyobb pontosság érhető el digitális kamera képének elemzésével, a
kiértékelés szoftver felhasználásával (közepes érzékenységgel) történik.

7.4.2. Papírkromatográfia
A papírkromatográfia a megoszlásos kromatográfiához tartozik. Az elválasztás alapja, hogy
a minta komponensei különbözőképpen oszlanak meg a papír, mint állófázis, ill. az oldat, mint
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mozgó fázis között. Ily módon akár ionos vegyületek, akár disszociálatlan molekulák is
szeparálhatók.
A papírkromatográfia nagyjából egyidős a vékonyréteg-kromatográfiával. Az elválasztás
kivitelezése hasonló a vékonyréteg-kromatográfiához, különbség, hogy felszálló és leszálló
irányban is történhet a kromatogram kifejlesztése. Az elválasztás egy papírlapon történik, amelynek
felszínén valamilyen folyadék adszorbeálódott, az elválasztás a mozgó és az álló folyadékfázis
közötti megoszláson alapul.
A megoszlási egyensúlyt befolyásolja a mozgó fázis és a vegyület polaritása, valamint az
álló fázis anyagi minősége is. A papírhoz erősebben kötődő anyagok lassabban mozognak, míg az
oldószerben jól oldódó anyagok gyorsabban haladnak. Akkor lehet sikeresen elválasztásra
felhasználni a jelenséget, ha a komponensek különböző sebességgel haladnak és egyik sem marad a
startvonalon, ill. nem fut az oldószerfronttal együtt.
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Felhasznált és ajánlott irodalom:
Dr. Balla József: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai (Edison House Kft, 2006)
Dr. Fekete Jenő: Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata Edison House Kft, 2006)
Dr. Fekete Jenő: A folyadékkromatográfia újabb fejlesztési irányai HILIC (Merck Kft, 2009)

268

I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

8. TÖMEGSPEKTROMETRIA
Muránszky Gábor

BEVEZETÉS

A tömegspektrometria a műszeres módszerek között fiatal tudomány, kialakulása az 1900-as évek
elejére vezethető vissza, amikor J.J.Thomson elektromos és mágneses térben való eltérítéssel
meghatározta katódsugárban repülő részecskék tömeg/töltés hányadosát, ami alapján mód nyílt a
részecskék azonosítására. Munkásságáért 1906-ban Nobel díjat kapott. 1906-1922 között F.W.
Aston kifejlesztette a tömegspektrométeren alapuló gyors tömegelválsztást, amit 1922-ben újból
Nobel-díjjal ismertek el. Astont követően az 1920-as években A.J. Dempster építette meg az első
mágnesszektoros készüléket és az első elektronütközéses ionforrást. 1940-ben megjelent az első
kereskedelmi forgalomban kapható tömegspektrométer, melyet szerves gázelegy komponenseinek
meghatározására használtak a II. világháborúban. 1950-es években (Mattauch és Herzog)
fejlesztették ki az első kettős fókuszálású tömegspektrométert és (Wolfgang Paul) hozta létre az
első kvadropól analizátorral ellátott készüléket, amely kereskedelmi forgalomba csak az 1980-as
évek elején jelent meg. Az 1980-as évektől nagy analitikai teljesítőképességgel jellemezhető
tandem MS (MS/MS) készülékek állnak az analitikai kémia szolgálatában.
Kezdetben a tömegspektrometriát fizikai és fizikai kémia területen használták. Az 1950-es évektől
kezdve azonban egyre nagyobb szerepre tett szert a szerves kémia területén, ahol szerkezet
vizsgálatokhoz ill. analitikai feladatok megoldására kezdték alkalmazni. Ma ezen a területen az
egyik legtöbbet használt analitikai módszerré vált.
Ha a mintát elemeire bontjuk a tömegspektrometria alkalmas az elemi alkotók izotóp
összetételének meghatározására, a fragmentekre bontás esetében lehetőséget ad az anyag
molekuláris összetételének meghatározására.

8.1. A tömegspektrometria elvi alapjai
A tömegspektrométer a vizsgált anyagból pozitív töltéssel rendelkező ionokat hoz létre, amelyeket
tömeg/töltés arányuk alapján elválaszt egymástól és méri az ionok relatív mennyiségét. Egyszerűbb
esetben már magából az ionnak a tömgéből következtetni lehet valamely alkotó minőségére,
bonyolultabb esetben az ionizáláskor keletkezett fragmentek tömege és a fragmentek aránya
hordozza a meghatározni kívánt alkotó beazonosításához szükséges információt. Az ionok
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szétválasztása dinamikus, ez azt jelenti, hogy az anyag részecskéi a tömegspektrométerben
mozgásban vannak. A mozgásban lévő ionokra mágneses vagy elektrosztatikus tér esetleg
mindkettő hat, ezek hatására különülnek el a részecskék. Ahhoz, hogy a létrehozott ionok szabad
úthossza megfelelően nagy legyen, a készülék belsejében nagy vákuumot (10-3-10-5 Pa) kell
létrehozni. Tömegspektrométerrel gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú minták egyaránt
elemezhetőek.

8.1.1. A tömegspektrométer felépítése
A tömegspektrométer hat fő részből áll: mintabeviteli egység, vákuumrendszer, ionforrásionoptika, analizátor, detektor és jelfeldolgozó rendszer (8.1.1.ábra.).

8.1.1.ábra. A tömegspektrométer vázlatos felépítése
A tömegspektrometriai módszerek egyik legnagyobb előnye, hogy a méréshez igen kis
mennyiségű minta is elegendő (a mintaigény kb. 1 mg nagyságrendű).
A tömegspektrometria önálló technikaként történő alkalmazása mellett nagy jelentőséggel bír, mint
univerzális detektor. A tömegspektrométert valamely más analitikai módszerhez detektorként
kapcsolva minden olyan komponens detektálható, amely a tömegspektrométerbe juttatható.
Tömegspektrometriás detektálással megoldható a periódusos rendszer szinte minden elemének nagy
érzékenységű, kis kimutatási határú elemzése. A tömegspektrométerben a komponensek az
ionforrásban

molekulaszerkezeti

sajátságainak
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megfelelően

fragmentálódnak

és

részben

ionizálódnak. Az ionizációs módszertől függően (fragmentek keletkezésekor) az adott komponensre
jellemző tömegspektrum alapján a komponens azonosítása lehetővé válik.

8.1.2. A mintabeviteli rendszer
Tömegspektrometriás mérések esetében meg kell különböztetnünk direkt és indirekt
mintabeviteli módszereket. Direkt mintabevitelen azokat az eseteket értjük, amikor a mintát
közvetlenül a tömegspektrométerbe juttatjuk, míg indirekt mintabevitelről a kapcsolt technikák
gázkromatográfia-tömegspektrometria)(GC-MS),
tömegspektrometria

(HPLC-MS),

induktív

nagyteljesítményű

csatolású

folyadékkromatográfia-

plazma-tömegspetrometria

(ICP-MS)

alkalmazása esetén beszélhetünk.

8.1.2.1. Direkt mintabeviteli módszerek
Az ionforrás nagyvákuumú térben működik, a mintát ebbe a térbe úgy kell és lehet bevinni,
hogy ez a vákuum számottevően nem módosulhat. Gázminták esetében: ha a vizsgálandó gáz
nyomása az ionforrásban található nyomással összemérhető, akkor a mintatér egyszerűen egy szelep
segítségével összekapcsolható a tömegspektrométerrel. Amennyiben a minta nyomása lényegesen
eltér, akkor a mintát vákuumban lévő edénybe kell engedni, melynek a nyomását pontosan beállított
értéken kell tartani. Mivel az így vett minta nyomása is lényegesen nagyobb lehet, mint az
ionforrásé, ezért a mintát a készülékbe juttatás előtt egy nagyobb térfogatú vákuumtérbe
expandáltatják, és innen jut a tömegspektrométerbe.
A folyadék és szilárd halmazállapotú anyagok esetében a mintát előzetesen elpárologtatjuk és a
minta gőzeit juttatjuk a fűtött mintavevőbe. Fűtött mintavevőre azért van szükség, hogy a gőz
halmazállapotba hozott minta ne kondenzáljon a készülékben. Szilárd minták esetében lehetséges
közvetlen vizsgálat is. A vizsgálandó minta felületét nagy energiájú ionokkal bombázva, a felületen
található atomok elporlaszthatóak, a részecskék egy része elektromosan töltött lesz. Ezeket az
ionokat kettős fókuszálású analizátorral lehet vizsgálni. Lehetőség van mélységi profil illetve
kétdimenziós elem eloszlás „térkép” felvételére. Ennek az ion-szondás vizsgálati rendszernek az
előnye, hogy hidrogéntől az uránig vizsgálhatóak az elemek szemben pl. a szilárd minták
elemanalízisére gyakran használt röntgen fluoreszcens technikával, ahol a vizsgálható elemek köre
szűkebb. (Sok esetben csak a nátriumtól mérhetők az elemek).
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8.1.2.2. Mintabevitel kapcsolt technikák alkalmazása esetén
Ha a tömegspektrométert valamilyen elválasztáson alapuló módszer: gáz, folyadék
kromatográfia, elektroforézis detektoraként kívánjuk alkalmazni logikus az elválasztó rendszer
anyagáramait közvetlenül a tömegspektrométerbe irányítani. Abban az esetben, ha kapilláris
gázkromatográfiával kapcsoljuk a tömegspektrométert, akkor a kapilláris kivezetése közvetlenül a
tömegspektrométer ionizációs kamrájába vezethető. Ezen a módon a kapilláris oszlopról eluálódó
vivőgázzal kevert komponensek analízise abban a sorrendben történik, amilyen sorrendben a
kromatográfban elválasztódtak. Mivel az alkalmazott vivőgáz áramlási sebessége sosem haladja
meg az 1-2 mL/perc értéket, ezért a tömegspektrométer vákuum rendszere fenn tudja tartani az
analízishez szükséges nyomást. Folyadék kromatográfiás és kapilláris elektroforézis készülékek
tömegspektrométerhez történő kapcsolása is megoldott, bár ezen készülékek esetében a kapcsolás
technikailag bonyolultabb megoldást igényel. Ez alapvetően abból ered, hogy a folyadékfázis
kondenzált fázis lévén sokkal több anyagot hordoz, mint a gázfázis és az elpárolgás után nagyobb
változást okoz az ionizáló térben. A legnagyobb problémát az eluensekben található
nagymennyiségű víz jelenti. HPLC-vel történő kapcsoláskor az anyagáramok csökkentése, mikro
kolonnák és nagyon alacsony áramlási sebességek használatával valósítható meg. Megfelelő
mintabevitel és a kifejlesztett különböző ionizációs technikák alkalmazásával lehetővé vált, hogy a
tömegspektrometria, mint detektor működjön ezen elválasztáson alapuló analitikai technikákban.

8.1.3. A vákuumrendszer
A berendezés nagy vákuumban dolgozik, az ionizációs tér nyomása 10-3-10-4 Pa, az
analizátorban 10-5 Pa nyomás van. A vákuum előállítása történhet diffúziós szivattyú, illetve
turbómolekuláris pumpa segítségével. A vákuum biztosítja a mintatér és az ionizációs tér közötti
áramlást és megakadályozza az ionok ütközését. Az ütközések elkerülése ezért fontos, mivel az
ionok az ütközések során rekombinálódhatnak, energiát vesztenek, és irányításuk lehetetlenné válik.
Az alkalmazott nyomástartomány alapján kétféle vákuumról beszélünk:
a, elővákuum-tartomány (p>10-1 Pa). Itt a részecskék nagyszámú ütközést szenvednek el. E tartomány eléréséhez általában rotációs szivattyúkat használnak. A tömegspektrométer működése során
elővákuum-tartományban vannak a nagyvákuum-szivattyúk előtti terek, ill. a mintabeeresztőrendszer külső terei.
b, nagyvákuum-tartomány (10-5 Pa <p <10-3 Pa). Itt az ütközések igen ritka jelenségek, a részecskék
nagy része ütközés nélkül halad a vákuumrendszer falai között. Ez a nyomástartomány diffúziós
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vagy turbomolekuláris szivattyú segítségével érhető el. Ilyen nyomástartomány jellemzi a
tömegspektrométer analizátor és detektor tereit.

8.1.4. Az ionforrás
Az ionforrás feladata a minta összetételét reprezentáló ionnyaláb létrehozása a mintából. Az
alkalmazott ionizáció módja nagymértékben függ a minta halmazállapotától, illetve a vizsgálandó
komponensek anyagi minőségétől (pl. termikus stabilitás). Az ionok előállítása történhet
elektronelvonással vagy töltéssel rendelkező rendszer (elektron vagy ion) addíciójával.
Teljesítőképesség szempontjából az ionforrásokat a hatásfokkal illetve a képződött ionáram
stabilitásával lehet jellemezni. Egy ionforrás annál jobban alkalmazható analitikai célokra minél
több komponensre, hasonló hatásfokú ionizációt tesz lehetővé. Az ionforrásban keletkezett
ionoknak csak mintegy 5%-a fogja elérni a detektort. A keletkezett pozitív töltésű ionokat az
ionoptikában fel kell gyorsítani egyre nagyobb negatív potenciálú gyorsító feszültséggel, alacsony
nyomású térben (p<10-4 Pa), elkerülve ezzel az ionok ütközését és rekombinációját és be kell
juttatni az analizátorba. Az ionizáció megvalósítható vákuumban vagy atmoszférikus körülmények
között. Az alábbiakban előbb a vákuum majd az atmoszférikus ionizáció lehetőségeit vesszük
számba. A leggyakrabban alkalmazott ionizációs technikák összehasonlítását a 8.1.táblázat.
tartalmazza.
8.1.táblázat. A leggyakrabban használt ionizáló módszerek összehasonlítása.
Ionizációs

Maximális

Vizsgálható

Kromatográfiához

Ion/ionizáció

módszer

tömeg

vegyület típusa

kapcsolható

típusa

EI

CI

FAB

MALDI

1000

800

2–3000

> 100 000

ESI

> 30 000

APCI

3-4000

poláris/apoláris
illékony
poláris/apoláris
illékony
poláris

GC

GC

LC

poláris

–

poláris

LC

legalább gyengén
poláris
273

LC

M·+
(kemény)
[M+H]+, [M-H](lágy)
[M+H]+, [M-H](lágy)
[M+H]+, [M-H](lágy)
[M+H]+, [M-H](lágy)
[M+H]+, [M-H](lágy)

8.1.4.1. Vákuumban megvalósított ionizációs technikák
8.1.4.1.1. Elektronütközési ionizáció (EI, electron impact)
A legáltalánosabban használt ionizációs módszer, amelyben a minta komponensek az izzó
katódból kilépő, elektronokkal történő ütközés következtében ionizálódnak (a legkönnyebben
eltávolítható elektron eltávolításával pozitív töltésű ion keletkezik) és fragmentálódnak (8.1.4.1.
ábra.). Az elektronütköztetéses ionizáció használható gázok és elpárologtatható folyékony és szilárd
anyagok tömegspektrometriás elemzése során. Az elektronok energiájának el kell érnie a molekulák
ionizációs energiáját (, ami néhány 10eV (1eV = 1,602*10-19J)). A gyakorlatban ennél jóval
nagyobb energiájú elektronokat alkalmaznak (50-80 eV), mivel az ionizációs valószínűség
jelentősen nő az elektronenergiával. Az ionizálás során nem minden esetben képződik molekulaion
(molekulaion esetében a molekula csak elektront veszít). Az ionizálás nem kíméli a molekulát, azt
széttördeli fragmentekre, töredékekre bontja, ezért a tömegspektrum fragmensionokban gazdag.
Mivel az ionáram szórása igen csekély (az ionizációs folyamatok során közel azonos kinetikai
energiával rendelkező ionok képződnek), ezért egyszeres fókuszálású mágneses analizátor
használata is elegendő. Az ionforrás hatásfoka is nagyon jó és jól reprodukálható, az elérhető
kimutatási határa 1-10 ppm. Hátránya, hogy csak illékony vegyületek esetében alkalmazható.

8.1.4.1.ábra. Az elektronütközéses ionforrás működési elve
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8.1.4.1.2. Kémiai ionizáció (CI, chemical ionization)
A kémiai ionizáció során a meghatározandó komponensek az ionforrásban egyéb
molekulákkal (metán, ammónia, izobután), ionokkal ütköztetve ionizálódnak néhányszáz Pa
nyomáson. A minta detektálható ionjai ún. ion–molekula reakciókban képződnek. A
tömegspektrométer többi részéhez képest relatíve magasabb nyomás hatására a szabad úthossz
lecsökken, ami kedvez az ütközések bekövetkeztének. Szintén a nagy nyomás következménye,
hogy a módszerrel csak az elektronütközéses ionizációhoz képest kisebb molekulatömegű
molekulák vizsgálhatók. Ez ún. „lágy ionizáció”, amelynél a spektrum fragmensionokban
szegényebb, szinte minden esetben képződik molekulaion [M]+ vagy „kvázi molekulaion” [M+H]+,
amely az azonosítást illetve a molekulatömeg meghatározását megkönnyítheti. A kémiai ionizáció
során lejátszódó folyamatok összetettségét a metán példáján mutatjuk be.
elsődleges folyamat:

CH 4 + e − → CH 4

másodlagos folyamatok:

CH 4
CH 4

+*

+ 2e −

+*

→ CH 3 + H *

+*

+ CH 4 → CH 5 + CH 3

ionizáció

+

+

+

*

autoprotolízis

+

CH 3 + CH 4 → C 2 H 5 + H 2
ütközés M-mel:

+

CH 5 + M → MH + + CH 4
+

+

C 2 H 5 + M → MC 2 H 5 + H 2
+

ha M=RH:

CH 5 + RH → R + + CH 4 + H 2

terc-butil kation esetén:

(CH 3 )3 C + + M

(M+1)
(M+29)
(M-1)

→ MH + + CH 2 = C (CH 3 ) 2

8.1.4.1.3. Térionizáció
A mintát alkotó atomoknak illetve molekuláknak erős elektromos térben egy fémfelületről
történő deszorpciója ion formájában. Az ehhez szükséges nagy térerősség igen kis görbületi sugarú
fémcsúcs illetve huzal közelében 10 kV nagyságrendű feszültséggel hozható létre. A
térionizációnak nagyon kicsi az energia szórása, tehát nincs szükség kettős fókuszálásra a megfelelő
felbontás eléréséhez. Az ionforrás elsősorban molekulaionokat állít elő, a fragmensionok képződése
kismértékű. Hátránya az elektronütközéses ionizációhoz képest kisebb hatásfoka és az ionáram kis
stabilitása. Az energiaszórása nagyon csekély, nem szükséges kettős fókuszálású analizátor
használata.
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8.1.4.1.4. Nagyfrekvenciás szikrakisülés
Szervetlen szilárd anyagok esetében alkalmazható eljárás. A szikrát 20-100 kV-os
nagyfrekvenciás feszültség impulzusok hozzák létre. A szikraközbe bepárolgó anyag ionizálódik,
atomi minőségtől csak kismértékben függő valószínűséggel. Előnye, hogy szinte minden elemre
azonos érzékenység adódik, kimutatási érzékenysége eléri a 1-10 ppb-s szintet. Hátránya, hogy a
keletkezett ionok energiaszórása nagy és a lecsapódó gőzök miatt jelentős memóriaeffektussal lehet
számolni. Ilyen ionforrás használata esetében feltétlenül kettős fókuszálású analizátort kell
alkalmazni.

8.1.4.1.5. Termikus felületi ionizáció
Lényege, hogy 800°C-nál magasabb hőmérsékletű fémszálakról a só formájában felvitt
mintából elpárolgó fématomokból fémionok keletkezhetnek. Előnye, hogy kis mennyiségű mintából
kis energiaszórással állíthatók elő ionok. Hátránya, hogy a minta összetételétől függően következik
be az ionizáció. Elsősorban izotópelemzésekre használják.

8.1.4.1.6. Gyorsatombombázás (Fast atom bombardment, FAB)
Ez az ionizációs technika poláris vagy nem elpárologtatható komponensek esetében
használható. Az ionizációt nem ionos állapotú gyors nehéz atomok (Ar, Xe) becsapódásával idézik
elő. Az ionizációt megelőzően a mintát nem illékony folyadékban (glicerin, dietanolamin), a
mátrixban oszlatják el. A gyors atomok előállításához az argon illetve xenon atomokat ionizálják,
majd elektromos tér hatására felgyorsítják és egy ütközési cellába vezetik az ionnyalábot, ahol az
ionok ugyanazon gáz lassan mozgó semleges atomjaival ütköznek. Az ütközés következtében ion
mozgási energiájának egy része átadódik a semleges atomnak, aminek hatására az felgyorsul. Az
így előállított gyors atomokat a mintára irányítják, míg a megmaradt ionokat elektromos tér
segítségével eltávolítják (8.1.4.2.ábra.). A módszer hátránya, hogy a mátrix komponensei is
ionizálódnak, miáltal a háttérzaj igen jelentős lesz, ezért ez a módszer kis molekulatömegű
komponensek vizsgálatára alkalmatlan.

8.1.4.1.7. Szekunder ionemisszió (Secondary ion mass spectrometry, SIMS)
Az ionokat szilárd minta primer ionokkal (Cs+, Ar+) történő bombázásával állítja elő. Ez a fajta
ionizáció igen szelektív, viszont az előállított ionáramok kicsik és nagy az energiaszórása. A
módszer előnye, hogy felhasználható szilárd minták felületvizsgálatára, megállapítható az egyes
elemek felületi eloszlása.
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8.1.4.1.8. Mátrixszal elősegített lézer deszorpciós ionizáció (MALDI – Matrix assisted laser
desorption ionization)
Ez a fajta ionizáció a minta komponensek gyenge fragmentációját eredményezi, tehát „lágy”
ionizációs módszernek felel meg. A vizsgálandó mintát szilárd mátrixba (pl. fahéjsav-,
benzoesavszármazékok) ágyazzák, majd az így előkészített mintát lézer impulzusokkal bombázzák.
A lézer hatására a kristályos mátrix gerjesztődik (a lézer energiájának egy részét elnyeli) és kis
darabkái kilökődnek, mialatt a benne található mintakomponensek deszorbeálódnak és ionizálódnak
(8.1.4.2.ábra.). A használt lézerimpulzusok miatt, leggyakrabban repülési idő analizátorral
használják, elsősorban biomakromolekulák vizsgálatára. Kis molekulatömegű komponensek a
FAB-hoz hasonlóan nem vizsgálhatóak az alkalmazott mátrix miatt.

8.1.4.2.ábra. A FAB és MALDI ionforrások működési elve

8.1.4.2. Légköri nyomáson végzett ionizációs technikák
8.1.4.2.1. Termikus ionizáció
Elemanalitikai célokra az atomemissziós spektroszkópiában egyes elemanalitikai módszerek
argon plazmákat használnak (induktív csatolású, mikrohullámú plazma), amelyek hatására a minta
komponensei atomizálódnak és ionizálódnak. Ugyanazt az argonplazmát, amelyik az előbbi
esetben,

mint

sugárforrás

funkcionált

felhasználhatjuk,

mint

ionforrást.

A

plazmát

tömegspektrométerrel összekapcsolva az így létrejött készülék alkalmassá válik szervetlen
komponensek vizsgálatára. A gáz halmazállapotú minta termikus ionizációja a magas hőmérsékletű
plazmában következik be. A folyadék halmazállapotú mintát a plazmába porlasztják, ahol a minta
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beszárad,

atomizálódik

és

ionizálódik.

A

plazmatér

és

a

tömegspektrométer

közötti

nyomáskülönbség szívóhatására a minta egy része egy apró résen (skimmer) keresztül a
spektrométerbe jut. Ez a rendszer kromatográfiás módszerekkel is kapcsolható (GC-ICP-MS,
HPLC-ICP-MS). Mivel a plazmában uralkodó nagyon magas hőmérséklet hatására az összes kémiai
kötés felbomlik, ezért ezzel az ionizációs módszerrel csak elemkoncentrációk maghatározására van
lehetőség. Elsősorban elemanalitikai célokra, speciációs analízisre illetve szerves fém vegyületek
koncentrációjának meghatározása alkalmas.

8.1.4.2.2. Spray technikák
A porlasztásos technikák elsősorban a folyadékkromatográfiás módszereknek köszönhetik
elterjedésüket. Közös jellemzőjük, hogy a mintát valamilyen oldószerben feloldják, majd az oldatot
elporlasztják. Az idők során többféle porlasztásos technikát kidolgoztak, ezek porlasztási és
ionizációs módszerei jelentősen különböznek.

8.1.4.2.2.1. Elektrospray illetve ionspray (ESI)
Fémmel bevont üveg kapilláris végén a mintát is tartalmazó kis oldószercseppek képződnek.
A kapillárisra kapcsolt nagy pozitív feszültség hatására a cseppeken nagy töltéssűrűség alakul ki.

8.1.4.3.ábra. Az ESI ionforrás működési elve
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Az oldószert eltávolítják fűtés vagy száraz gázzal történő ütközés hatására. Ahogy a cseppecskék
párolognak a felületükön a töltés növekszik egy mértékig, amikor a csepp „coulomb robbanás”
hatására még kisebb cseppecskékre porlad, amelyeken ugyanez a folyamat ismétlődik mindaddig,
míg fragmentált, protonált illetve pozitív többszörösen töltött ionok jönnek létre a mintából
(8.1.4.3.ábra.). Lágy ionizációs módszer, alig képződnek fragmensionok, legnagyobb jelentősége a
biológiai minták vizsgálatának területén van. Hátránya, hogy a képződő ionok mennyisége függ az
oldatban jelenlevő összes ion mennyiségétől és minőségétől.

8.1.4.2.2.2. Légköri nyomáson végzett kémiai ionizáció (APCI-atmospheric pressure chemical
ionization)
Kisebb polaritású, illékony és (termikusan stabil) ionosan nem disszociáló molekulák
vizsgálatára alkalmazható. A forrás felépítése az elektron spray ionizációhoz (ESI-hez) hasonló, de
a kapillárist egy másik cső veszi körül, amelyben gáz áramlik, és porlasztja az effluenst, így
aeroszol jön létre, valamint egy fűtőegység, amely magas hőmérsékleten (kb. 500°C) beszárítja a
képződött aeroszolt. Az ütközéseknél felhasznált reagens ionok az oldószer gőzökből keletkeznek
koronakisülés hatására. A reagens ionok a minta gőzeivel ütköznek és ionizálják azokat

8.1.4.4.ábra. Az APCI ionforrás működési elve
A kémiai ionizáció nagyon hatékony a nagyszámú ion-molekula kölcsönhatás miatt. Az
ionok bonyolult addíciós folyamatok révén jönnek létre, általában többszörösen töltött protonált
molekulaiont [M+nH]n+ eredményezve (8.1.4.4.ábra.).
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8.1.4.2.2.3. Atmoszférikus nyomású fotoionizáción alapuló ionforrás (APPI)
Alacsony polaritású molekulák esetében alkalmazható, használata során nagyon kevés
fragmens képződik. A légköri nyomáson végzett kémiai ionizációhoz (APCI) hasonlóan
elporlasztjuk a mintát a fűthető ionforrásban. Az ionforrásba a vivőgáz segítségével bejuttatunk
reagens vegyületet. Az alkalmazott UV sugárzás hatására ionizálódnak a reagens molekulák és ún.
„fotoionok” jönnek létre. A fotoionok ion-molekula láncreakciókat iniciálnak, amely során
létrejönnek az ionizált molekulák [MH]+ formában (8.1.4.5.ábra.).

8.1.4.5.ábra. Az APPI ionforrás működési elve

8.1.5. A tömeganalizátor
Az analizátorok segítségével az ionforrásban előállított és fókuszált ionnyaláb tömeg/töltés
szerinti elválasztását valósítjuk meg. Az elválasztásra általában mágneses vagy elektrosztatikus
teret, vagy ezek kombinációját használják. Az analizátor teljesítőképességét a felbontóképességgel
(milyen kis tömegkülönbséggel képesek elválasztani az ionokat egymástól) jellemezzük:
R=

m
. Minőségi (kvalitatív) elemzés esetében két csúcsot már akkor is felbontottnak
∆m min

tekinthetünk, ha meg tudjuk különbözetni őket. Mennyiségi (kvantitatív) elemzés során már sokkal
szigorúbb feltételeknek kell megfelelni a szétválasztás szempontjából. A mennyiségi elemzés
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megkívánja, hogy az egyik csúcs a másik magasságához csak a hibahatáron belüli értékkel járuljon
hozzá. Leggyakrabban a „10%-os illetve 5%-os völgy” definíciót alkalmazzuk. Két tömeget akkor
tekintünk elválasztottnak, ha ezeknek azonos magasságú két csúcsa között a „völgy” magassága a
teljes csúcsmagasság 10% illetve 5%-ának felel meg (8.1.5.1.ábra.). Ezt a definíciót leggyakrabban
a szektorteres készülékek esetében alkalmazzák. A kvadrupol tömegszűrő esetében 50%-os
völgynél mérik a felbontást ráadásul a vizsgált tömeg függvényében változik az analizátor
felbontóképessége (300-as tömegnél 300, míg 1000-es tömegnél 1000 a felbontás). Repülési idő
analizátorok esetében pedig annyira jó a felbontás, hogy ebben az esetben az 50%-os
csúcsmagasságnál mért csúcsszélességgel jellemzik (FWHM, full width half maximum), ebben az
esetben a felbontás az alábbi képlettel számolható:

8.1.5.1.ábra. A felbontóképesség definíciói

A felbontás nemcsak az analizátor szétválasztó képességétől, hanem attól is függ, hogy
mennyire képes fókuszálni az adott tömeg/töltés hányadossal rendelkező ionokat. Két eltérő tömegű
ion csak akkor választható el, ha az ionok térbeli illetve időbeli szétválasztása nagyobb, mint a
térbeli és időbeli széttartásuk. A tömegspektrométer teljesítőképességet a felbontás mellett felső
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mérési határral (a legnagyobb mérhető tömeg/töltés hányados) és érzékenységgel (másodpercenként
felhasznált minta tömege) is jellemezzük.
Az öt legfontosabb analizátor néhány jellemzőjét a 8.2.táblázatban adtuk meg.
8.2. táblázat. Analizátor típusok összehasonlítása
Mágneses

Felbontás
Tömegtartomány
Sebesség

szektor

Kvadrupól

Ioncsapda

FT–ICR

TOF

102–105

102–104

103–104

104–106

103–104

104

104

1,5⋅105

>104

>105

0,1–20 Hz

1–20 Hz

1–30 Hz

0,001–10 Hz

10–104 Hz

A legnagyobb felbontással az Fourier Transzformációs Ion Ciklotron Rezonancia analizátort (FTICR) alkalmazó készülékek rendelkeznek. Ezek után következnek a kettős fókuszálású mágneses
készülékek. A kvadrupól tömegszűrő és ioncsapda analizátorok esetében általában nincs szükség
egységnyinél nagyobb felbontásra, a repülési idő (TOF)-készülékeknél még ez sem szükséges,
hiszen a polimerek esetén nem követelmény a molekulatömeg nagy pontosságú meghatározása. A
vizsgálható tömegtartomány szempontjából a TOF berendezések a legjobbak, ezek az analizátorok
alkalmasak polimerek, biopolimerek, így műanyagok valamint fehérjék és nukleinsavak
vizsgálatára.

8.1.5.1. Mágneses szektortér analizátor
A mágneses tér hatására az ionok 60°, 90° illetve 180°-os íven haladnak át. A működési
elvük a következő: A vizsgálandó anyagot illetve mintát gőz állapotban vezetik be az ionizációs
kamrába, ahol az anyagot változtatható energiájú (50-80 eV) elektronnyalábbal bombázzák. Az
elektronokkal történő ütközések hatására az anyag ionizálódik és pozitív töltésű ionok keletkeznek.
(M + e- → M+ + 2e-) Az ionok a töltéssel ellátott segédlemezek és az ionoptika hatására a
kilépőnyílásra fókuszálódnak, majd egy elektromágnesen haladnak keresztül, ahol a

mv 2
= Hev
r

(m-tömeg, v-sebesség, r-körpálya sugara, H mágneses tér erőssége, e-elektromos töltés)
összefüggés alapján számolható kör alakú pálya mentén fognak haladni, a körpályák sugarai a
tömeg függvényei. Az ionok elektromos térrel történő gyorsítására ilyenkor is szükség van, hiszen a
mágneses tér csak mozgó töltésekre hat. Az ionok kinetikus energiája pedig a következő egyenlettel
írható le: E kin =

1
mv 2 = eU (U-az iongyorsító lemez feszültsége). A két egyenletet összevonva azt
2
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kapjuk, hogy

m H 2r 2
=
. Ebből következik, hogy adott erősségű mágneses tér és gyorsító
e
2U

feszültség hatására a különböző tömeg/töltés hányadossal rendelkező ionok eltérő pályákon fognak
haladni. A mágneses térnek az eltérítésen kívül irányfókuszáló hatása is van, azok az ionnyalábok
melyek tömeg/töltés arányukat tekintve egységesek ugyanabba a pontba fognak fókuszálódni. A
gyorsító feszültség illetve a mágneses tér erősségének megfelelő megválasztásával csak a
kiválasztott ionnyaláb fog az analizátor kilépőrésére fókuszálódni és innen a detektorba bejutni.
Azok az ionok, amelyek más sugarú körpályán haladnak nem tudnak áthaladni a kilépő résen, így a
detektorba sem fognak bejutni (8.1.5.2.ábra.). A kollektorra érkező ionáram nagysága meglehetősen
kicsi 10-12 A, de az áram detektálására használt modern elektronsokszorozók már 10-18 A
áramerősséget is tudnak detektálni. A módszert elsősorban szerkezetvizsgálati célokra használják.

8.1.5.2.ábra. A mágneses szektortér analizátor működési elve

8.1.5.2. Kettős fókuszálású analizátor
Újabban olyan analizátor elrendezéseket kísérleteztek ki, amely a mágneses szektortér
mellett egy elektrosztatikus analizátort is tartalmaz. Ezen analizátorok igen nagy felbontó
képességgel rendelkeznek. A csupán mágneses szektorból álló analizátorok nem képesek ilyen
felbontásra, mivel az azonos tömeg/töltés hányadossal rendelkező ionok már a feszültség gyorsító
hatása előtt is rendelkeznek kinetikus (mozgási) energiával, mely az egyes ionok esetében
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jelentősen eltérhet. Ennek következtében az azonos tömeg/töltéssel rendelkező ionok is kissé eltérő
sugarú pályán fognak mozogni, tehát az ionnyaláb nem lesz jól fókuszált, kiszélesedik. Az
elektrosztatikus analizátor csak bizonyos kinetikus energiával rendelkező ionokat enged át, így az
ionnyaláb kiszélesedése elkerülhető, energia szűrőként viselkedik. Az elektrosztatikus analizátorban
a tér inhomogén, az erővonalak a hengerfelületek közös tengelye felé irányulnak. Ez a tér az
ionokat egy síkra vetíti sebességüknek megfelelően. Ezután a mágneses szektortér elvégzi az ionok
tömeg szerinti elválasztását. Olyan fókuszálásról van tehát szó, amely esetében az azonos tömegű
ionok akkor is egy pontban csapódnak be, ha a kezdeti kinetikus energiájuk eltérő volt.
Mattauch-Herzog elrendezés: az elektrosztatikus és mágneses szektorteret egymáshoz képest
geometriailag pontosan meghatározott módon helyezik el, így az elektrosztatikus és mágneses
térben kialakuló energia szerinti szórások kiegyenlítik egymást. Így a tömeg szerint elválasztott
ionpályák fókusza közös síkba esik. Ez az elrendezés elengedhetetlen izotóparány vizsgálatokra
alkalmazott több detektorral ellátott készülékek esetében, mivel így megoldható a szimultán
elemzés (8.1.5.3.ábra.).

8.1.5.3.ábra. Mattauch-Herzog elrendezés

Nier-Johnson elrendezés: az elektrosztatikus és mágneses szektortér által létrehozott eltérítés
ugyanabban az irányban történik. Csak egy adott tömeg/töltés hányadossal rendelkező ion lesz
fókuszban, ezért szimultán detektálásra nem alkalmas (8.1.5.4.ábra.).
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8.1.5.4.ábra. Nier-Johnson elrendezés

8.1.5.3. Repülési idő analizátor (Time of flight)
A vizsgálandó anyagot elektronokkal bombázva ionok képződnek. Az ionokat azonos gyorsító
feszültséggel gyorsítják, majd egy potenciálmentes térben futtatják, melynek hatására a különböző
tömeg/töltés hányadossal rendelkező ionok eltérő sebességre tesznek szert, így időben elválasztva
kerülnek a detektorba.
a repülési idő: t = k

m
=
e

m
l
= =
2QU v

l
2eu

m
,
z

ahol k-arányossági tényező, Q-töltés, U-gyorsító feszültség). Legkorábban a legnagyobb sebességű,
tehát a legkisebb tömegű ionok érik el a detektort, majd ezt követik a nagyobb tömegű ionok. Az
ionok repülési ideje mikro szekundum nagyságrendű tehát igen gyors spektrumfelvétel érhető el. A
repülési idő analizátor használatával lehetővé válik igen nagy tömegű ionok vizsgálata (300 kDa).
Analitikai célú felhasználását az analizátor magas ára korlátozza.
A TOF analizátor esetében fontos, mind a felbontás, mind a repülési út megtételéhez szükséges idő
méréséhez, hogy az ionizáció és az ionok ionforrásból történő kikerülése impulzusszerű legyen. A
felbontást tovább rontja, hogy az azonos m/z-sel rendelkező ionok energiája kis mértékben eltérhet
egymástól, ez szélesítheti az ioncsúcsokat. Ezt a hatást lehet csökkenteni, ha az ionok nem egyenes
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pályán repülnek, hanem egy „iontükröt”, ún. reflektront alkalmazva megfordítják az ionok repülési
irányát. A reflektronban a nagyobb energiájú ionok némileg hosszabb pályára kényszerülnek, így a
repülési idejük hosszabb lesz, vagyis az energiaszórásból származó hiba csökken (8.1.5.5.ábra.).

8.1.5.5.ábra. Lineáris és reflektron TOF elrendezés működési elve

8.1.5.4. Kvadrupol tömegszűrő:
Ezt a kisebb teljesítményű és olcsóbb analizátor típust olyan rutinalkalmazásokhoz fejlesztették ki,
amelyek nem igényelnek nagy felbontást. Az elválasztás során csak elektromos tér eltérítő hatását
használják ki. A négy párhuzamos hiperbola keresztmetszetű fémrúdra kapcsolt, időben növekvő
egyenfeszültségre néhány száz kHz váltófeszültséget szuperponálva olyan potenciáltér jön létre,
amelyben minden időpillanatban csak adott m/z értékű ionok jutnak át a kvadrupol szűrőn. A
rendszer tengelyében belépő ionok az erőtér hatására mozgásuk irányára merőleges rezgéseket is
végeznek. Adott egyen- és nagyfrekvenciás térben a rezgések amplitúdója gyorsan növekszik (az
ionok felfutnak a rudakra), kivéve a kiválasztott tömegű ionokat, melyek átjutnak az analizátoron.
A pozitív töltésű elektródák fókuszáló, míg a negatív töltésű elektródok defókuszáló hatást fejtenek
ki a pozitív töltésű ionokra. Az ionokra ható periódikusan változó intenzitású és irányú tér hatására
az ionok dugóhúzószerű instabil pályán fognak mozogni. Az ionok a tömegüktől függő mértékben
fognak reagálni a változó elektromos térre (8.1.5.6.ábra.).
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8.1.5.6.ábra. A kvadrupol analizátor működési elve

Ezzel az analizátor típussal igen gyors spektrumfelvételi sebesség érhető el (200-300
dalton/s). Az analitikai célú GC-MS, HPLC-MS és ICP-MS rendszerekben a legelterjedtebb típus.
A mérés történhet folytonos pásztázással (teljes tömegspektrumok rögzítésével, TIC - total ion
chromatogramm) vagy ún. SIM (Single Ion Monitoring – egyedi ion detektálás) módszerrel. Az
utóbbi esetben a kvadrupól analizátort viszonylag rossz felbontás mellett állandó m/z aránynál
tartjuk, s így mutatjuk ki igen nagy érzékenységgel egy adott komponens jelenlétét.

8.1.5.5. Ioncsapda (ion trap)
Az ionforrásból kilépő ionok három homorú kiképzésű gyűrűelektród által létrehozott
változó potenciáltérbe kerülve aperiódikus oszcillációt végeznek mindaddig, amíg egy adott
tengelyirányú rádiófrekvenciás impulzus hatására, az adott frekvenciával oszcilláló m/z értékű ion
kilökődik a csapdából, és a detektorba jut (8.1.5.7.ábra.).
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8.1.5.7.ábra. Az ioncsapda analizátor működési elve

Az ioncsapdákat legegyszerűbb esetben úgy alkalmazzák, hogy az összes iont csapdázzák,
majd növekvő m/z arány szerint engedik ki az ionokat. Megoldható reagens gáz ioncsapdába való
juttatása, így kémiai ionizációra is van lehetőség. Tekintve, hogy az ionveszteség kismértékű, a
kimutatási értékek is nagyon alacsonyak. Hátrányuk, hogy nagyon szűk a dinamikus tartománya és
a reprodukálhatósága is csak átlagos, ami mennyiségi elemzés során nem feltétlenül kielégítő.
Gyakorlatban szinte kivétel nélkül gázkromatográfhoz kapcsolva fordul elő. Analitikai célú
felhasználásra a kvadrupol után a legelterjedtebb.

8.1.5.6. Fourier-transzformációs ion ciklotron rezonancia analizátor (FT-ICR)
Ritkán használt tömegspektrometriás analizátor típus. Tulajdonképpen egy mágneses elven
működő ioncsapdaként lehet felfogni, amellyel a vizsgált ion tömege nagy pontossággal mérhető.
Az ionokat egy szupravezető tekercs által előállított nagyon intenzív mágneses tér közepén található
kis üregbe vezetik be, ahol az ionok ütközések hatására lelassulnak és a pozitív töltéssel rendelkező
falak taszító hatása miatt „csapdába esnek”- körpályára kényszerülnek. A körpálya sugarát az ionok
kinetikus energiája szabja meg. Az ionok a tömegüknek megfelelő frekvenciával fognak keringeni
az üregben, amely frekvencia független lesz az ion sebességétől (

m
eB
). A ciklotron
=
z 2πν

frekvenciával mozgó ionok azonos frekvenciájú RF energiát nyelnek el. Egy RF energia pulzus
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gerjeszti az ionokat a mágneses térben. Az ionok kibocsátják az energiát, amelyet a vevő elektród
fogad. Az energia kibocsátás során nyert jel Fourier transzformációjával tömegspektrumot nyerünk.
A tömegmérést az ionok frekvenciájának mérésével valósítják meg. Az analizátor egyedülálló
sajátsága, hogy az ionok rezonanciafrekvenciája nagyon pontosan megmérhető, anélkül, hogy
elhagynák az analizátort. Így a módszer érzékenysége és felbontása (R > 100000) is rendkívüli.
Felhasználását rendkívül magas ára és a szükséges technikai háttér összetettsége korlátozza.

8.1.5.7. Omegatron
Az ionok konstans erős mágneses térbe jutnak és körpályára kényszerülnek (ciklotron-elv).
A mágneses téren kívül egy nagyfrekvenciás elektromos tér is hat az ionokra, így azok nem
körpályán, hanem spirál alakú pályán fognak mozogni, mivel az elektromos tér minden körülfutás
alkalmával megnöveli a sebességet. A mágneses tér erőssége és a villamos tér rezgésszáma fogja
meghatározni a gyorsuló ionok tömegét, ez lesz a szétválasztás alapja.

8.1.5.8. Tandem tömegspektrometria (MS/MS)
A lágy ionizációs technikák elterjedésével a tömegspektrumok leegyszerűsödtek,
mennyiségi analízis szempontjából könnyebben használhatóvá váltak, viszont a szerkezeti
információk ilyen módon elvesztek. Ezért olyan analizátor típusokat fejlesztettek ki, amelyekben
kettő vagy három tömeganalizátor kapott helyet, ezáltal lehetővé téve az ionok fragmentációjának
vizsgálatát (8.1.5.8.ábra.).
Különböző konstrukciókban fordulnak elő, de mindegyikben közös, hogy az analizátorban
található egy ütközési cella, ahol az ionokat nitrogén vagy argon gázzal ütköztetve, hozzák létre a
fragmentációt (ütközés indukált ionizáció). A tandem tömegspektométerek három különböző
módban működhetnek:
a, az első esetben kiválasztanak egy adott tömeg/töltés hányadossal rendelkező iont, az első
analizátoron csak ez juthat át, majd az ütközési cellában fragmantálódik és a belőle keletkezett
„leány” ionok elválasztását és analízisét a második analizátor fogja elvégezni.
b, ebben az esetben a második analizátort állítják be egy adott tömeg/töltés hányadossal rendelkező
ion vizsgálatára, míg az első analizátor szkennelést végez a teljes tömegtartományon. Ezáltal
azonosítani tudjuk az összes olyan „anya” iont, amelyből a fragmentáció során a második
analizátoron beállított tömeg/töltés hányadossal rendelkező leányion keletkezett – prekurzorok
keresése.
c, mindkét analizátor szinkronizált szkennelést végez, a két analizátor között előre programozott
tömegeltérést állítanak be. Ezen a módon egy adott (töltéssel nem rendelkező, pl. CO, C2H2)
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tömegveszteséggel fragmentálódó ionok detektálhatóak. Tehát az összes prekurzor ion, mely a
fragmentációja során ugyanolyan mértékű tömegcsökkenést szenved detektálhatóvá válik.

8.1.5.8.ábra. Tandem MS/MS tömeganalizátor

8.1.6. A detektor
A tömegspektrometriában alkalmazott detektorok az ionok által hordozott töltések mérésén
alapszanak. Ahhoz, hogy a spektrum mennyiségi kiértékelése elvégezhető legyen fontos, hogy a
detektált ionok száma reprezentálja az összes keletkezett iont, a vizsgált tömegtől függetlenül.
A leggyakrabban alkalmazott detektor típusok:
a, diszkrét dinódás elektronsokszorozó
Az analizátorból kilépő ionok intenzitását ion-elektron átalakítók (SEM, seconder electron
multiplier) segítségével mérik. A nagysebességgel becsapódó elektronok vagy ionok megfelelő
anyagú fémlemezbe csapódva szekunder elektronokat keltenek, amelyek nagyfeszültség (1-2
kV) hatására sokszorozódnak, ezáltal igen kis ionintenzitások is jól mérhetők. A szekunder
elektronok száma függ az elektród anyagától, a sokszorozó teljes erősítése pedig egy dinóda
sokszorozásának a dinódák számán vett hatványa. Az elérhető legnagyobb erősítés kb. 108szoros.

290

b, Channeltron - csatorna-elektronsokszorozó
Az eszköz egy kürt formájú szigetelő kerámiacsőre felpárologtatott nagy ellenállású
félvezetőrétegből áll. A cső két vége közé 2–3 kV feszültséget kapcsolnak. A becsapódó
elektronok itt is szekunder elektronokat váltanak ki, amelyek a channeltron belső falával
ütközve további elektronokat váltanak ki, s ebből származik a szintén 6–7 nagyságrendnyi
erősítés. A channeltronok fő előnye kis méretük, ami a tömegspektrométerek
méretcsökkentés-igényével egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Hátrányuk viszont az,
hogy erősítésük kevésbé karakterisztikus, mint diszkrét dinódás társaiké, így linearitásuk
rosszabb.
c, Microchannel plate (MCP)
Méhsejt szerűen összerendezett microchanneltronokból áll. A fotólemez elektromos
verziójának felel meg. Ez a detektortípus a töltött ionok térbeli elrendeződését is mutatja.

8.1.6.1.ábra. A tömegspektrometriában alkalmazott fő detektor típusok
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8.1.7. Az adatfeldolgozó rendszer
Feladata a detektort elhagyó jelek feldolgozása elektronikus formában számítógép
segítségével. Egyéb spektroszkópiai módszerektől eltérően a tömegspektroszkópiás csúcsokat üres
tartományok választják el, melyek valós fizikai tartalommal nem rendelkeznek. A számítógép igen
komoly segítséget nyújthat a spektrumok értelmezésében, erre a célra az úgynevezett spektrum
könyvtárakat alkalmazzák.

8.2. A tömegspektrum
A tömegspektrumban a vízszintes tengelyen tömeg/töltés (m/z) értékek láthatók atomi
tömegegységben, míg a függőleges tengelyre az ionok relatív gyakorisága kerül. Vonatkoztatási
alapként a spektrumban előforduló legerősebb sávot alkalmazzuk és a többi csúcs intenzitását ennek
százalékában adjuk meg. Előfordulhat, hogy a legintenzívebb csúcs megegyezik a molekula
ioncsúccsal. Amennyiben a molekulák ionizálására fordított energia meghaladja az adott molekula
valamely kötésének kötési energiáját, akkor a kötés felszakadhat. Az így kialakult töredék ionokat
fragmensionoknak nevezzük. A kapott tömegspektrumot tovább bonyolítja, hogy egyes atomoknak
különböző izotópjai lehetnek a mintában és többszörös ionizáció is bekövetkezhet. A
tömegspektrumban a különböző izotópokat tartalmazó ionok önálló csúcsként jelennek meg. Az
8.2.1. ábrán a 93-as (M+1) ill. 94-es (M+2) tömeghez tartozó ionok a toluolban lévő

13

C-

tartalomból származnak. A szerves vegyületekben előforduló elemek (C, H, N, O, Cl, stb.)
alapizotópja egyben a leggyakrabban előforduló izotóp is. A tömegspektrometriás gyakorlatban egy
adott ion tömegét az alapizotópokkal fejezik ki, így a megadott molekulaion-tömeg nem egyezik
meg a vegyészi gyakorlatban ismert molekulatömeggel, hanem annál valamivel kisebb egész szám.
(A periódusos rendszerben egy elem atomtömegét stabil izotópjainak tömege és gyakorisága adja).
Egyes elemek izotópeloszlását mutatja a 8.3.táblázat. Egy vegyület tömegspektrumát is sokféle ion
alkothatja, viszont ezek mennyiségi arányai, azonos ionizációs körülmények mellett állandóak és az
adott vegyületre jellemzőek. A 8.2.1.ábra. a toluol tömegspektrumát mutatja.
A molekulaion tehát A, A+1 és A+2-elemek jelenléte esetén nem egy vonalból áll, hanem a minden
izotóp részt vesz a tömegspektrum kialakításában, tehát az M tömeg/töltéssel rendelkező ion mellett
megjelennek az M+1 és M+2 tömegű ionok is. Az egyes molekulaionok egymáshoz viszonyított
intenzitása pedig megfelel a természetes izotópeloszlásnak.
A-elemeknek nevezzük azokat az elemeket, melyeknek csak egy izotópja létezik (monoizotópos).
Ilyen elemek pl. 19F, 23Na, 31P, 127I, 133Cs.
A+1 elemek, az olyan elemek, melyeknek létezik olyan izotópja, amely 1 tömegegységgel nagyobb
a leggyakoribb izotópnál:

12

C-13C,

14

N-15N. A C atomok számának növekedésével nő a
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valószínűsége annak, hogy

12

C helyett

13

C izotóp lesz jelen a molekulában a természetes

izotóparánynak megfelelően. Abban az esetben, ha n db C atom van a molekulában, akkor 1.08%*n
13

C izotóp van a molekulában, azaz M+1 intenzitása M-hez viszonyítva ennyi.
,

ahol nC a C-atomok száma, IM+1 az M+1-es tömegnél található csúcs intenzitása és IM a
molekulacsúcs

intenzitása.

Pl.

benzolban

IM+1=6,48;

IM=100,

azaz

, vagyis 6 C-atomot tartalmaz a molekula. Ha a molekulában C,
H, N van, akkor az M+1 tömegű izotópcsúcs intenzitását a következő képlettel határozhatjuk meg:

Hasonlóan számolhatunk akkor is, ha O, F, P,Cl, Br, I van jelen (ezeknél az elemeknél nincs, vagy
nagyon kicsi az M+1-es izotóp előfordulása).
A+2 elemek, melyeknek létezik olyan nagy gyakoriságú izotópja, amely 2 tömegegységgel
nagyobb a leggyakoribb izotópnál: 35Cl-37Cl, 79Br-81Br. Jellegzetes M+2 tömegű csúcsok, amelyek
a molekulaionnál és a fragmensionoknál is felismerhetőek.

8.2.1.ábra. A toluol tömegspektruma
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8.3.táblázat. Néhány elem természetes izotópeloszlása az alapizotópra normálva
Elem

A
tömeg

A+1

előfordulás
(%)

tömeg

A+2

előfordulás
(%)

tömeg

előfordulás
(%)

H

1

100

2

0,016

C

12

100

13

1,08

N

14

100

15

0,36

O

16

100

17

0,04

18

0,20

F

19

100

Si

28

100

29

5,1

30

3,4

P

31

100

S

32

100

33

0,80

34

4,4

Cl

35

100

37

32,5

Br

79

100

81

98,0

I

127

100

8.3. A tömegspektrometria fő alkalmazási területei
A tömegspektrometria a szervetlen és szerves anyagok vizsgálatára egyaránt alkalmazható.
Az alkalmazás célja lehet az anyagot alkotó vegyületek azonosítása, molekulaszerkezet
meghatározása, mennyiségi elemzés, izotóparány meghatározása. Széles körben alkalmazzák
szerves kémiában, kőolaj-, gyógyszeriparban, környezetvédelemben, orvosi célokra, geokémiában
és nukleáris laboratóriumokban. Leggyakrabban egyéb analitikai technikákkal kapcsolva
detektorként alkalmazzák (GC-MS, HPLC-MS, (HPLC)-ICP-MS). Kromatográfiás technikákkal
kapcsolva a kromatogrammban jelentkező ismeretlen csúcsok azonosítására is jelentős segítséget
nyújthat,

mivel

az

ionizáció

során

keletkező

fragmentek

molekulaspecifikusak.

A

tömegspektrométer univerzális detektor, nagyon kis kimutatási határok érhetőek el használatakor
(<1 ng/g), egyidejűleg sok komponens meghatározására van lehetőség.

8.3.1. Izotópgyakoriság mérésen alapuló felhasználások
A tömegspektrometriát használják egy anyagban lévő különböző izotópfajták relatív
gyakoriságának meghatározására. A tömegspektrométerek általában nem mérik pontosan az
izotópgyakoriságot, de a gyakoriságváltozásokat igen. A gyakorlatban az ismeretlen mintában mért
gyakoriságarányt a standard mintában mérhetővel hasonlítják össze. Az izotóparány mérés fontos
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lehet a geokémiában, mivel a különböző forrásokból származó anyagokban az izotóparány kis
mértékben eltérhet. Az izotóparány különbség forrásazonosítást tesz lehetővé különböző
szennyezőanyagoknál és minden olyan esetben, ahol valamilyen folyamat izotópeffektusa miatt
megváltozik az adott elem izotóparánya az anyagban. Pl. izotóparány méréssel meg lehet
különböztetni az erjesztéssel előállított etanolt az etilénből gyártottól a deutérium-hidrogén
izotóparányok vizsgálatával.
Izotóp nyomjelzés:
Az izotópok használatával lehetőség nyílik az atomok „jelölésére” (természetes izotóp cseréje az
adott elem másik izotópjára) és ezzel a természetes izotóparány eltolására. Ezzel a módszerrel
lehetőség nyílik reakciómechanizmusok tanulmányozására. A nyomjelzés során van lehetőség
radioaktív izotópok használatára is, ebben az esetben azonban a vizsgálatok elvégzéséhez nem
szükséges tömegspektrométer alkalmazása. (Az izotópos nyomjelzés bevezetése Hevessy György
nevéhez fűződik).
Izotóphígításos elemzés:
A mintában lévő valamely elem, komponens mennyiségi meghatározására alkalmazható módszer.
Csak a mintában található izotóp arányok, az izotóp hígítás utáni arányok és a hozzáadott minta
tömegére van szükség a komponensek mennyiségének meghatározásához. Az izotóphígításos
technikák között számos olyan van, amelyikkel a legkisebb kimutatási határ érhető el.

8.3.2. Pontos molekulatömeg meghatározás
A molekulatömeg a spektrumból gyakran közvetlenül is leolvasható, mivel az általában a
legnagyobb tömegű ioncsúcs a spektrumban. A gyakorlatban azonban ez az eljárás nem mindig
alkalmazható, mivel a vegyületek egy jelentős része nem ad észlelhető intenzitású molekulaiont. A
molekulacsúcs kiválasztását néhány egyszerű empirikus szabály segíti.
Nitrogénszabály:
A molekulaioncsúcs páros tömegszámú, ha a vegyület nem tartalmaz páratlan számú
nitrogénatomot.
Gyökionszabály:
Egyszerű kötéshasadáskor páros tömegszámú molekulaionból páratlan, páratlanból páros
tömegszámú fragmens képződik (ha nitrogénatom(ok) a bomlás során az ionban maradt(ak)).
Abban az esetben, ha nem egyszerű kötéshasadás, hanem átrendeződési reakció történik, akkor az
előző szabály nem alkalmazható, de ezek a reakciók is segítik a spektrum értelmezését, hiszen így
az átrendeződéssel képződő ionok jobban észrevehetőek.
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A legtöbb esetben ez a két szabály biztosítja a molekulaion megfelelő kiválasztását. Amennyiben a
fent említett szabályok alkalmazásával sem egyértelmű a molekulaion kiválasztása, célszerű a
mérést lágyionizációs technika alkalmazásával is elvégezni,mivel ezen technikák esetében sokkal
kisebb a fragmentáció, így a molekulaion könnyebben észlelhetővé válik.

8.3.3. Tömegspektrometria alkalmazása szerkezetvizsgálathoz – a fragmentáció vizsgálata
8.3.3.1. A molekulaszerkezet meghatározása
Elektronokkal történő bombázás hatására az egyes komponensek eltérően fognak
ionizálódni és fragmentálódni. A molekulaszerkezetről a legértékesebb információt a fragmensek
rejtik magukban. A vizsgált molekula egyszerűen veszíthet egy elektront vagy széttöredezhet két
kisebb egységre, egy töltéssel rendelkező és nem rendelkező részecskére, melyek tömegének az
összege megegyezik a kiindulási vegyület tömegével. A molekulaion illetve anyaion akkor
figyelhető meg jelentős intenzitással, ha csak éppen akkora energiájú elektronokkal bombázzuk a
molekulát, amely elegendő az ionizációhoz, de nem elegendő a kötések felszakításához, ez
rendszerint 8-14 eV energiának felel meg szerves vegyületek esetében. Az energiát növelve a

8.3.3.1.ábra. A n-bután és izo-bután tömegspektrumának összehasonlítása
fragmentációs folyamatok is beindulnak. A tömegcsúcsok relatív intenzitása már nem mutat
jelentős változást, ha az ionizációs feszültség meghaladja az 50 eV-ot. A fragmentáció során
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végbemenő folyamatok rendkívül összetettek, egyszerű matematikai módszerekkel nem
modellezhetőek. A spektrumok illetve a fragmentációs folyamatok értelmezésére különböző
szabályok alkalmazásával van lehetőség. Ezeket a szabályokat csak megfelelő körültekintéssel és
nagy gyakorlattal lehet megfelelően használni. A fragmentációs folyamatokat jól szemlélteti, ha a nbután és izo-bután tömegspektrumát összehasonlítjuk. Az egyező összegképlet és molekulatömeg
ellenére jól megfigyelhetőek a két tömegspektrum közötti eltérések (8.3.3.1.ábra.).

8.3.3.2. A fragmentációt meghatározó tényezők
A fragmentáció alapszabályai:
A molekulaion mindig (kivéve, ha a molekula páratlan számú nitrogént tartalmaz) páros
tömegszámmal jellemezhető, M molekulából az ionizáció hatására páratlan elektront tartalmazó
gyök kation keletkezik M+.. A heteroatomot tartalmazó vegyületek esetében az ionizáció
legvalószínűbben a heteroatom nemkötő elektronpárján fog bekövetkezni. Eddig még nem
következik be fragmentáció. Második lépésként a képződött gyök kation fragmensekre fog szétesni,
az összes lehetséges módon. Mivel az egyes fragmentációs folyamatok végbemenetelének más és
más a valószínűsége, így a keletkezett fragmensionoknak különböző lesz az intenzitása. A gyök
kationok (anyaionok) leány ionokká és töltéssel nem rendelkező gyökökké vagy molekulákká
történő bomlását sok tényező befolyásolhatja. A két leggyakoribb eset:
-

páratlan tömegszámú kation (páros számú elektronnal) és töltéssel nem rendelkező gyök

AB +• 
→ A + + B •

keletkezik
-

új gyök kation és semleges molekula keletkezik

AB + • 
→ A +• + B

Azt, hogy a két lehetséges folyamat közül melyik megy végbe, azt a fragmensek ionizációs
energiájának viszonya határozza meg. A Stevenson-szabály értelmében a pozitív töltés mindig azon
a fragmensen marad, amelynek ionizációs energiája alacsonyabb.
A hasadás nagyobb valószínűséggel fog bekövetkezni elágazást tartalmazó szénatomok mellett:
tercier > szekunder > primer
-

kettős kötések esetében a β-helyzetben található szénatom melletti kötés fog hasadni

-

intenzív molekulaionnal rendelkező vegyületek gyakran tartalmaznak gyűrűt és minél
intenzívebb a molekulaion, annál stabilabb a gyűrű

-

gyűrűs vegyületek tömegspektruma általában tartalmaz a gyűrűrendszerre jellemző tömegű
csúcsokat

-

telített gyűrűs vegyületekről az α-szénatomon található oldallánc fog lehasadni
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-

alkil szubsztituált gyűrűs vegyületek esetében a hasadás nagy valószínűséggel β-helyzetben
fog bekövetkezni, ha a gyűrűn az oldallánc mellett kettős kötést tartalmaz

-

a molekulában lévő heteroatom β-helyzetben fog hasítani

-

karbonil csoportot tartalmazó vegyületek ennél a csoportnál fognak hasadni, oly módon,
hogy a pozitív töltés a karbonil csoportot tartalmazó fragmensen marad

Az egyszerű kötéshasadásokkal járó fragmentációs folyamatokon túl az ionok átrendeződhetnek,
miáltal nagyon összetett kötéshasadási mechanizmusok jönnek létre (pl. a McLafferty
átrendeződés).
A klór, bróm, kén és szilícium jelenlétére könnyen lehet következtetni a szokványostól eltérő izotóp
eloszlásuk alapján. E néhány példa szemlélteti, miért bonyolult a tömegspektrum és miért nem
egyszerű feladat a spektrum megfejtése. Mint korábban utaltunk rá ez utóbbiban a számítógépes
értékelés, a spektrumkönyvtárak a módszer használatának fontos kellékei.

8.3.3.3. Minőségi elemzés – vegyületek azonosítása spektrumkönyvtárak segítségével
Számos analitikai módszer esetében a komponensek azonosítását spektrum könyvtárak
segítségével végzik. Erre van lehetőség a tömegspektrometria területén is. A leggyakrabban
alkalmazott spektrumkönyvtár a NIST (National Institute of Standards and Technology)
tömegspektrum könyvtára, melyben mintegy 200000 szerves vegyület elektronütközéses
ionizációval nyert tömegspektruma található meg. Az alkalmazott keresőprogramok a könyvtárban
található legjobb egyezést mutató lehetséges komponenseket választja ki és valószínűség alapján
rendezi sorba ezeket. Ezeket az azonosításokat, csak alapos megfontolás után lehet elfogadni,
hiszen a csaknem 10 millió szerves vegyületnek, csak néhány százalékát foglalja magában a
könyvtár. A könyvtárakon kívül a fragmentációs szabályok alkalmazásával is lehetőség nyílik az
egyes vegyületek azonosítására, de ehhez nagyfokú jártasságra van szükség a tömegspektrum
analízis területén.

8.3.4. Mennyiségi meghatározás
A fragmensekhez tartozó tömegspektrometriás csúcsok éppúgy arányosak a molekulák
koncentrációjával, mint a látható-ultraibolya abszorpciós spektrumsávok a megfelelő kromofórok
koncentrációjával. A módszer mennyiségi analitikai alkalmazása ezért a spektroanalitikai
módszerekhez hasonló módon megfelelő ismert koncentrációjú standardoldatokkal való kalibrálás
segítségével történik. Tehát rendelkezni kell minden egyes vizsgált komponensből tiszta, standard
anyaggal. Az ismert koncentrációjú kalibráló oldatsorozat és a mért ionáramok alapján kapott
csúcsintenzitások

illetve

csúcsterületek

segítségével
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lehet

meghatározni

a

mennyiségi

kiértékeléshez szükséges analitikai függvényt. A vizsgált csúcsokat úgy kell megválasztani, hogy az
intenzitásuk megfelelő legyen, és zavarásoktól mentesek legyenek. A tömegspektrometriás analízis
egyedülálló tulajdonsága, hogy nagyszámú komponens vizsgálatára van lehetőség, anélkül, hogy
szükség lenne frakcionálásra vagy koncentrálásra, az ionizáció során keletkező sokféle fragmens és
a fragmentáció specifikussága következtében lehetőség nyílik az anyagkeverékek elválasztás
nélküli analízisére is. Az elérhető kimutatási határ rendkívül alacsony 10-10-10-14 g.

8.4. Kapcsolt technikák
8.4.1. Kromatográf–tömegspektrométer kapcsolat
Az elválasztástechnikai módszerek segítségével a bonyolult minták komponenseikre
választhatóak szét. Az általánosan alkalmazott kromatográfiás detektorok megmutatják, hogy az
egyes komponensek milyen időpillanatban érkeznek be a detektorba, azonban az adott
komponensről szerkezeti információt nem szolgáltatnak.

A tömegspektrométer, mint detektor

alkalmazásával lehetőség nyílt arra, hogy a mennyiségi kiértékelés mellett az adott komponens
szerkezetéről is információkat szerezzünk, azonosítsuk a komponenst, ami bonyolult analitikai
minták esetében kiemelt jelentőségű lehet. A többféle lehetséges kromatográf–spektrométer
kapcsolat közül a két legelterjedtebb a gázkromatográf–tömegspekrtométer (GC–MS) ill.
folyadékkromatográf–tömegspektrométer kapcsolat (LC–MS). Ezek a műszerek ötvözik magukban
a kromatográfiás módszerek hatékony elválasztási képességét, valamint a tömegspektrométerek
érzékenységét és a tömegspektrumok hordozta szerkezeti információt, így együttesen rendkívül
hatékony analitikai eszközök jöttek létre.
Kezdetben a legnagyobb problémát a készülékek „kapcsolása” jelentette. Míg a
tömegspektrométerek csökkentett nyomáson üzemelnek, addig a gázkromatográfban a légkörinél
magasabb nyomás van. A folyadékkromatográfok esetében pedig a problémát az jelentette, hogy a
mozgó fázis (eluens) folyadék és ebből a fázisból kell gázhalmazállapotú ionokat előállítani, ami
poláris vegyületek esetében könnyebben, apolárisoknál nehezebben megoldható. Utóbbihoz szükség
volt megfelelő ionizációs technikák kialakítására.

8.4.1.1. Gázkromatográf-tömegspektrométer kapcsolat (GC-MS)
A tömegspektrométerrel való összekapcsolásának módja jelentősen függ a kromatográf, az
alkalmazott

kromatográfiás

gázkromatográfok

esetében

oszlop

fajtájától.

bonyolult

feladatot

A

régebben
jelentett

a

használt

töltetes

oszlopos

tömegspektrométerhez

való

csatlakoztatás, mert a nagy áramlási sebesség (10–40 ml/perc) és a nagy oszloptérfogat miatt a
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teljes gázáram nem bocsátható a spektrométerbe. A problémát áramlásosztók (úgynevezett
splitterek) és szeparátorok segítségével valósították meg (8.4.1.1.ábra.). Ezeknek az eszközöknek az
a célja, hogy eltávolítsák a rendszerből a vivőgáz jelentős részét mielőtt a tömegspektrométerbe
jutna, lehetőleg úgy, hogy a mintára nézve minél kisebb legyen a veszteség. A szeparátorok a
vizsgált molekulák és a He vivőgáz diffúziósebesség különbségét használják fel arra, hogy a
tömegspektrométerbe jutó gázáram a minta komponensekre nézve dúsuljon (dúsulás mértéke függ
az alkalmazott szeparátor típustól), míg a vivőgáz koncentrációja csökken.

8.4.1.1.ábra. Szeparátor típusok

A modern kapilláris oszlopok esetében az áramlási sebesség jelentősen kisebb (1–2 mL/perces) és
ekkora áramlási sebességű gáz a modern vákuumtechnikai megoldások mellett már szeparátor
nélkül, közvetlenül a berendezésbe juttatható. Jelenleg a kereskedelemben kapható készülékek
általában elektronütközéses (EI) illetve kémiai ionizációs (CI) ionforrással, kvadrupól tömegszűrő
ill. ioncsapda analizátorral rendelkeznek. Érzékenységük 10–12–10–15 g közötti.
A GC–MS kapcsolat az előnyök mellett néhány hátránnyal is rendelkezik. A termikusan nem stabil
(bomlékony) anyagok nem vizsgálhatóak, és az alkalmazott nagy hőmérséklet miatt gyakran
erősebb fragmentáció figyelhető meg, mint direkt adagolás esetén.
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8.4.1.2. Folyadékkromatográf–tömegspektrométer kapcsolás (LC-MS)
A folyadékkromatográfia, számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik a gázkromatográfiával
szemben. Mivel az elválsztás folyadékfázisban történik nincs szükség arra, hogy a minta illékony
legyen. A készülék jóval alacsonyabb hőmérsékleten (gyakran szobahőmérsékleten) működik, mint
a gázkromatográf, így a minta kisebb hőterhelésnek van kitéve, ezáltal lehetőség nyílik bomlékony
vegyületek (pl. biológiai minták) vizsgálatára is.
A folyadékkromatográffal való kapcsolás legnagyobb problémáját az jelenti, hogy nagy
mennyiségű folyadék gyors elpárologtatását kell megoldani, ami hatalmas térfogatnövekedést
okozna. LC-MS technika esetében szintén gondot jelent, hogy a folyadékkromatográfia esetében
leggyakrabban alkalmazott pufferek (pl. foszfátok) nem illékonyak, így a mozgó fázis
elpárologtatása során kiválnának az eluensből és eltömítenék a készüléket, tehát csak illékony
pufferek használatára van lehetőség.
A ma legelterjedtebb két kapcsolási (ionizációs) módszer esetében az ionizáció atmoszférikus
térben történik, s csak a képződő ionokat juttatjuk a tömegspektrométer vákuumterébe.
Ez a két módszer az electrospray ionizáció (ESI), amely akkor használatos, ha a vizsgált komponens
az alkalmazott poláris oldószerben legalább részben ionokra disszociál, illetve a légköri nyomáson
végzett kémiai ionizáció (APCI), amely kisebb polaritású, ionosan nem disszociáló molekulák
vizsgálatára alkalmazható.

8.4.2. Induktív csatolású plazma – tömegspektrometria (ICP-MS)
Az első kereskedelemben kapható ICP-MS készülékek 1983-ban jelentek meg. A készülék
ötvözi magában az optikai emissziós induktív csatolású spektrométer multielemes képességét és a
kiváló kimutatási határokat, amely megközelíti a grafitkemencés atomabszorpciós spektrometria
esetében mért értékeket. A készülék előnyei, hogy alkalmas sokelemes meghatározásokra, kb. 75
elem kimutatására alkalmas, a kapott spektrumok egyszerűek és kevesebb spektrális zavarás
figyelhető meg az egyéb emissziós módszerekkel összehasonlítva. A készüléktípus hátránya, hogy
magas só koncentrációjú oldatok vizsgálatára nem alkalmas (max. 0,2%-ig alkalmazható), számolni
kell spektrális (pl. többatomos ionok) és ionizációs zavaró hatásokkal. A plazma ebben a készülék
felépítésben az ionforrás szerepét tölti be. A gázkromatográfiához hasonlóan itt is meg kellett oldani
azt a problémát, hogy az ICP légköri nyomáson, míg a tömegspektrométer vákuumban működik. Az
ICP-MS készülékek esetében a kapcsolást egy MS interfész régió révén valósítják meg
(8.4.2.1.ábra.). Az interfész két kis átmérőjű furattal rendelkező kónuszból áll (sampler és skimmer
kónusz). Így a teret nyomás szempontjából három részre oszthatjuk. A sampler kónuszon kívül
légköri nyomás van, a két kónusz között egy köztes tartományt található, ahol a nyomást
vákuumszivattyú segítségével kb. 2,5 mbar nyomáson tartják, majd a skimmer kónusz mögötti
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térrészben található a nagyvákuum tartomány, amelyet turbómolekuláris pumpák segítségével
hoznak létre (p kisebb, mint 5*10-3 Pa). Egyéb tömegspektrometriás detektorral kapcsolt
technikáktól eltérően az ICP-MS csak elemi ionokat detektál, hiszen a plazmában uralkodó 6-8000
K hőmérséklet hatására a mintában lévő molekulák teljes mértékben disszociálódnak
(atomizálódnak) és részben vagy teljesen ionizálódnak.

8.4.2.1.ábra. Az ICP-MS készülék felépítése

Felhasznált és ajánlott irodalom:
Francis Rouessac, Annick Rouessac: Chemical Analysis - Modern Instrumentation Methods and
Techniques, John Wiley & Sons Ltd, England, 2007.
Dinya Zoltán: Szerves Tömegspektrometria, Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.
Újszászy Kálmán, Frigyes Dávid: Tömegspektrometria, ELTE Általános és Szervetlen Kémia
Tanszék, Budapest, 2003.
Záray Gyula szerkesztésében: Az elemanalitika korszerű módszerei, Akadémiai Kiadó, Budapest,
2006.

302

I. AZ ANALÍZIS MÓDSZEREI

9. TERMIKUS ANALÍZIS
Lengyel Attila

Ha az anyagokat melegítjük, nagyobb hőmérsékleten a bennük található vegyületek kémiailag
átalakulnak, amely átalakulás egyrészt tömegváltozással, másrészt hőtartalom változással jár.
Jellemzően a karbonátok, szulfátok CO2-, ill. SO3-leadással oxiddá alakulnak; a nitrátok 02- és NO2felszabadulása közben bomlanak. Természetesen olyan hatása is van a melegítésnek/hevítésnek,
amikor „csak” fázisátalakulás jön létre, amit viszont a hőtartalom változása jelez. Tipikus, hogy a
kristályvizet tartalmazó vegyületek — esetleg több lépésben, különböző hőmérsékleten —
elveszítik kristályvizüket. Az éghető anyagok O2 jelenlétében elégnek vagy annak hiányában
bomlanak. Például a szenek zárt térben, oxigén szegény környezetben hevítve, gázfejlődés közben
bomlanak és koksz marad vissza. Ércek hevítésekor különböző bomlási és oxidációs folyamatok
mennek végbe; termikus viselkedésük nagyban függ a hőmérsékleten kívül a gáz-atmoszférától.
Összességében, melegítés hatására az anyagok kémiai- és/vagy fázis összetétele megváltozik, ennek
a változásnak a követése tudományos és ipari szempontból is egyaránt fontos. A termikus analízis
témakörébe számos módszer tartozik, azokat, amelyek a minta kémiai összetételének vizsgálatára
hívatottak, az alábbi, 9.1. táblázat foglalja össze.
9.1. táblázat
A termikus analízis kémiai összetétel meghatározására
alkalmas módszerei
Vizsgált jellemző

Módszer

Tömegváltozás,

Termogravimetria, TG

tömegváltozási sebesség

Derivatív termogravimetria, DTG

Entalpia-változás, hőáram

Differenciális termoanalízis, DTA
Differenciális pásztázó kalorimetria, DSC

Felszabaduló gázok elemzése

Termogáz-titrimetria, TGT

(KAPCSOLT TECHNIKA)

Fejlődőgáz-detektálás, EGD
Fejlődőgáz-analízis, EGA
Emanációs termoanalízis, ETA

Titrálás

során

felszabaduló Termo-titrimetria

hőmennyiség

303

9.1. Termogravimetria
A termogravimetria módszere azon alapszik, hogy mérjük az anyag tömegváltozását a hőmérséklet
függvényében.
Az analitikai mérleg karjával (2) összekötött mintatartóba/tégelybe (4 és 6) helyezzük a mintát,
amely

mintatartó

elektromos

fűtésű

kemencébe (5) nyúlik (9.1. ábra). A
tégelyt

úgy

hevítik,

hőmérséklete

hogy

időben

a

minta

egyenletesen

növekedjen. A minta hőmérsékletét a
tégely aljában kialakított lyukba (4)
benyúló

termoelemmel

mérik,

a

súlyváltozást automatikusa regisztrálják.
Az ábra egy magyar találmány, a PaulikErdey-féle

derivatográf

működését

mutatja, amely természetesen több mint
egy termomérleg.
9.1. ábra. A Derivatográf elve
A készülék egyidejűleg méri és fotópapíron (3)
regisztrálja az idő függvényében:
a hőmérsékletet (T),
a súlyváltozást (TG: /termogravimetria/),
a súlyváltozás sebességét (DTG: /differenciál
termogravimetria, a TG-görbe deriváltja/),
a

hőtartalom-változás

különbségét

(DTA:

differencia termo analízis).
Az eredeti készülékek un. tükrös galvanométereket
(11) használtak, mert a jelekkel arányos áramot
könnyen tudták mérni, és az árammal arányosan
elforduló tükör a megvilágító lámpa (1) fényét egy
9.2. ábra. Bauxit derivatogramja

résen keresztül a fotópapírra vetítve, az állandó forgó
dobra (3) helyezett fotópapíron folyamatos vonallal

megrajzolta a 4 görbét. A 9.2. ábrán bemutatott derivatogram természetesen már csak kuriózum, a
készülékek fejlesztésével gyakorlatilag minden jel elektronikusan kerül rögzítésre és számítógépes
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megjelenítésre van lehetőség. Mégis, az alapelvek könnyebb megértése miatt ismertetjük az eredeti
megoldást.
A

mérleg

nyelvére

helyezett

tükröt

megvilágítják és a fényt a fotódobra
vetítik. A mérlegkar elmozdulásával, a
fény-jel kirajzolja a TG-görbét. A (8)
tekercsben mozgó vasmag által gerjesztett
áram arányos az elmozdulás sebességével,
vagyis a tömegváltozás sebességével, a
DTG-vel. A (4) tégellyel azonos (7)
tégelyben un. inert anyag (legtöbbször
Al2O3) van elhelyezve, amelyben sem
kémiai sem fázis-átalakulás nem megy

9.3. ábra. Derivatográf gázanalizátorral

végbe. A minta és az inert anyag
hőmérsékletének különbségét mérik, és ezt a jelet (DTA) is regisztrálják Amennyiben a mintában
exoterm reakció játszódik le, a különbség nő, amennyiben endoterm folyamat játszódik le, a
különbség csökken. A DTA görbének az un. alapvonalát ezért meg kell határozni olyan méréssel,
amikor mindkét tégelyben inert anyag van. A hőátadás azonossága miatt, a két tégelyben az anyag
magasságának is megközelítően azonosnak kell lennie.
A 9.3. ábra a gázanalizátorral is kiegészített derivatográf vázlatát mutatja. A jobb felső sarokban
láthatóan a gázt megfelelő oldatokban elnyeletik és automata bürettával titrálják az elnyelt
mennyiséget (TGT, Termo Gáz titrimetria). Az elnyeletést elsősorban savas kémhatású gázok
(savanhidridek) elemzésére használják. Természetesen, egyszerre csak egy gáz elemzésére van
mód, ezért napjainkban a termomérlegeket gázkromatográfokkal (lángionizációs detektorral), FTIRspektrométerrel vagy tömegspektrométerekkel kapcsolják össze. Természetesen ekkor is csak több
csatorna kialakításával lehet az időben változó folyamatokat, több gáz mérésével, nyomon követni.
A 9.2. ábrán bemutatott derivatogramon az látszik, hogy a bauxitban található vegyületek
bomlanak. Minden lépcső bizonyos hőmérséklet intervallumban játszódik le, azonban a csúcs
hőmérséklete jellemző az adott vegyületre. A folyamat kezdetét és végét a TG görbéről csak nagy
bizonytalansággal lehet leolvasni, viszont a DTG görbe érzékenyen mutatja ezeket a pontokat.
Vagyis, a minőségi azonosítást a DTG- vagy DTA-csúcs hőmérsékletével tehetjük meg, a
mennyiségi meghatározáshoz szükséges kezdeti és végpont kijelölést pedig a DTG- vagy DTAgörbéről vetíthetjük a tömegcsökkenés görbére (TG-re), amelyről leolvashatjuk az adott folyamat
során bekövetkezett tömegváltozást.
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A 9.2. ábrán látszik, hogy az első tömegcsökkenés kb. 220 oC-ig tart (csúcs 115 oC), ez a minta
tapadó-nedvesség tartalma. A további DTG-csúcsok és lejátszódó reakciók:
315 oC:

hidrargillit

Al2O3*3H2O→Al2O3+3H2O

550 oC:

bőhmit

Al2O3*H2O→ Al2O3+H2O

795 oC:

kalcit

CaCO3→CaO+CO2.

Látható, hogy a DTG és DTA csúcs kissé eltolódik egymástól pár fokkal. A hővezetés miatt a
mintában és a tégely falában, a termoelemek késleltetve érzékelik a hőmérsékletváltozást.
Ugyancsak jól látszik az ábrán, hogy a hőmérséklet görbén, természetesen, a minta hőtartalom
változása szintén érzékelhető, a lineáris trendnél kisebb hőmérsékletet jelez, mint amennyi a
program szerint várható lenne. Különösen jól érzékelhető ez, ha nagy a hőelvonás az endoterm
folyamat miatt (a DTA-görbén „nagy”, lefelé mutató csúcs van).
A DTA-csúcs helyét a kísérleti körülmények is befolyásolják (a minta mennyisége, tömörítettsége,
a felfűtés sebessége), ezért csak azonos hőmérsékleti körülmények között lehet a DTAcsúcshőmérséklettel jellemezni az egyes anyagokat. A mennyiségi elemzés alapjai a TG- és DTGgörbéken tapasztalható szélsőértékek, töréspontok lehetnek. Természetesen a DTA-görbékkel is
lehet mennyiségi kiértékelést végezni, amennyiben a folyamatot a DTA-csúcs jól jellemzi, például
fázis átalakulás esetén, amint az a 9.2. ábrán 920 oC-nál látszik. Ez az α-Al2O3 átalakulása γ- Al2O3má, amely folyamat tömegváltozással nem jár, ezért se a TG, sem a DTHG görbén nem látszik. A
komponensek mennyisége a DTA-csúcs alatti területtel arányos. A módszer azonban korántsem
olyan pontos, mint a termogravimetriás eljárás. A bauxitok minősítése szempontjából felhozott
példán kívül a termikus elemzési módszerek az ipar más területén is jól használhatók. Hasonlóan
vizsgálható a vörösiszap, nátrolit, kriolit, timföld összetétele. Más termikus viselkedést mutat
pél1dául a természetes kriolit, mást a szintetikus kriolit. Jól vizsgálhatók a kerámia-ipar alapanyai,
az

agyagásványok,

továbbá

ércek,

bányatermékek,

szilikátok

termikus

viselkedése,

bomlástermékeik kémiai és kristály-változásai. A módszerrel néha olyan folyamatok is
vizsgálhatók, melyek más módon nem követhetők, például nagy hőmérsékleten lefolyó redukciós—
oxidációs folyamatok, fázisátalakulások stb. Szenek termogramjaiból a gázosításra, kokszosításra
vonatkozó folyamatokra lehet információt szerezni.
Mennyiségi elemzés céljára tehát a TG-görbe és a DTG csúcs használható. Utóbbin kijelölhető egy
folyamat kezdő és végpontja, amelyet a TG-görbére vetítve megállapítható az adott folyamat során
bekövetkezett tömegváltozás. A reakciót ismerve, a komponens mennyisége számítható. Például, a
9.2. diagramon a hidrargillit bomlásának kezdetéig (210 oC-ig) 17 mg volt a tömegcsökkenés és 142
mg tömegcsökkenés mérhető 425 oC-on, a hidrargillit bomlásának végén. A bemért minta tömege
1220 mg, következésképpen a hidrargillit mennyisége a bauxitban:
(142-17)/(3*18)*(102+3*18)/1220*100=29,6 %,
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a hidrargillit formában lévő Al2O3 mennyisége pedig:
29,6*102/(102+3*18)=19,4 %.

9.2. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)
A differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) esetén a minta és a referenciaanyag egymástól
elválasztott
felfűtés

térben

során

a

van

elhelyezve.

fűtéshez

A

szükséges

teljesítményt mérik. Mind endoterm, mind
exoterm változás esetén a berendezés úgy
biztosítja a minta és a referencia anyag
azonos

hőmérsékletét,

hogy

azonos

mennyiségű hőenergiát bocsát a mintába,
illetve a referencia anyagba. A DSC görbék
kiértékelésekor – a DTA-hoz hasonlóan - a
9.4. ábra. DSC jelek
(polimerek technológiáiban)
csúcs-hőmérsékletek, valamint a csúcsok alakja minőségi, míg a
görbe

alatti

mennyiségi
amelyből

területek
értékelésre

az

nagysága
alkalmas,

átalakulási

entalpia

számolható. A 9.4. ábrán az alapvonalhoz
(0)
9.5. ábra. Műanyag hulladék részlegesen
kristályosodott polimer típusainak azonosítása az
olvadáspont alapján

képest

formákat

kialakuló,
mutatjuk

tipikus
be,

csúcs-

polimerek

előállításával, feldolgozásával kapcsolatban.
Mindazok a folyamatok, amelyek határozott

és diszkrét hőtartalom változással járnak, jól és érzékenyen jelezhetők. A 9.5. ábra
műanyaghulladékok feldolgozásakor nagyon fontos információt nyújt, ugyanis egyetlen vizsgálattal
megmutatható, hogy a kevert hulladék milyen komponensekből áll. Sőt, a csúcs alatti területből a
mennyiség

is

becsülhető.

Mindazonáltal,

a DSC

elsősorban

az

anyag

fizikai-kémiai

tulajdonságainak mérésére, ezekkel a tulajdonságokkal összefüggő folyamatok lefolyásának
vizsgálatára alkalmasak. Vagyis, elsősorban nem analitikai kémiai módszer.
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9.3. Termometriás elemzés
A reakcióhő az egymással reagáló anyagok, ill. a reakciótermékek mennyiségével arányos. A
reakcióhő kaloriméterrel való mérése azonban analitikai célokra körülményes és időigényes.
Megfelelő kísérleti körülmények között a reagáló anyagok mennyiségével, következésképpen az
analit mennyiségével arányos hőmérséklet változás mérhető. Ezért lett a módszer neve:
termometriás elemzés.
Ha M meghatározandó komponens (analit) reagál R reagenssel, az
M + R → W1,termék + W2,termék………..Qm

(9.1)

egyenlet szerinti reakció lejátszódásakor Qm moláris reakcióhő szabadul fel.
Az analit mennyisége (nm: a mólszáma) arányos a hőmérséklet-változással (∆T):
nm*Qm=cp*(∆T)

(9.2)

és a rendszer fajlagos hőkapacitásával (cp)
Ha a (9.2) egyenletet a mintaoldat térfogatával (Vm) osztjuk, akkor az analit moláris koncentrációját
(molaritását) kapjuk:
Mm =

cp
nm
=
(∆T )
V m Vm Q m

(9.3)

A rendszer fajlagos hőkapacitása (cp) a mintaoldat (cm), a reagensoldat (cr) és a berendezés (cb)
fajlagos hőkapacitásából összegzéssel adódik:
cp=cm+cr+cb

(9.4)

A mintaoldat és a reagensoldat hőkapacitása az oldatok fajhőjének (c), fajsúlyának (ρ) és
térfogatának ismeretében számítható:
cr=Vrcrρr,
cm=Vmcmρm.

(9.5)
(9.6)

Ha (9.4)-(9.6)-ot (9.3)-ba helyettesítjük, adódik:

c ρ
c 
V c ρ
M m =  m m + r r r + b  (∆T )
Vm Qm Vm Qm 
 Qm

(85.7)

A kísérleti feltételek megválasztásával (a feltételek biztosításával) a zárójeles kifejezés állandó lehet
(K), következésképpen:
M m = K (∆T )

(9.8)

vagyis az M analit koncentrációja egyenesen arányos a hőmérséket-változással, az arányossági
tényező K,amely minden mérési metódusra meghatározható
A (9.7) egyenletből látszanak a termometriás elemzés feltételei. A zárójeles kifejezés ugyanis csak
akkor állandó, ha :
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a mintoldat és a reagens fajhője, ill. sűrűsége állandó. Ennek biztosítására, a minta
oldásához, feltárásához, előkészítéséhez ugyanolyan minőségű és mennyiségű vegyszereket,
ill., azonos koncentrációjú reagenseket kell használni,
a mintaoldat és a reagens térfogata (Vm, Vr) egy elemzési sorozaton (lehetőleg egy recepten)
belül állandó kell legyen (ehhez a minták koncentrációját kellene úgy beállítani, hogy a
fogyás azonos legyen),
a meghatározás alapját képező reakciók (fő- és mellékreakciók) egyértelműen játszódjanak
le (Qm csak ekkor arányos az analit mennyiségével),
ugyanazt a hőkapacitású edényzetet kell használni (cb ekkor állandó),
a próbaoldat és a reagens hőmérséklete az összeöntés pillanatában azonos kell legyen.
Amint látszik, olyan feltételeket kellene teljesíteni a pontos elemzéshez, amelyet általában nem
tudunk biztosítani. Ezért, bár a módszer cél-módszerként használható (csak azonos típusú (mátrixú),
az analitra közel azonos koncentrációjú mintára), a gyakorlatban nem terjedt el széles körben, mert
az újabb, nagy teljesítményű és jó teljesítmény-jellemzőkkel rendelkező módszerekkel nem tud
versenyezni a termometria.
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II. ANALITIKAI MÓDSZEREK KÜLÖNBÖZŐ SZÍNTŰ ANALITIKAI
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA
10. ELEMI ÉS MOLEKULÁRIS ÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSÁRA
ALKALMAS MÓDSZEREK
Bánhidi Olivér, Lakatos János

Az analitikai kémia az anyag összetételének jellemzését különböző szinteken: elemi, molekuláris és
szerkezeti szinten próbálja meg jellemezni. Az elemi szinten minőségi és mennyiségi alapon
megadja, hogy a minta milyen kémiai elemeket tartalmaz (a Földön stabilisan csak 89 kémiai elem
létezik, így, ha nem magreakciókban előállított mintákat kell, analizálni ezeknek az elemeknek a
meghatározására kell módszerrel rendelkeznünk.) A molekuláris szint arra keresi a választ, hogy a
mintát felépítő elemek, milyen vegyületeket, kristályformákat alakítanak ki a vizsgált anyagban. Itt
a lehetőségek száma igen nagy, mintegy 8,5 millió vegyület ismert. Ezekből kb. 1,5 millió a
szervetlen, a többi szerves. A szerkezet jelentheti a molekulák további rendeződését, például az
aminosavak sorrendjét egy fehérjében, felületi, térbeli eloszlást, csoportosulást (mikrokristályos
homogén eloszlás, zárványos szerkezet), stb. Az analitikai feladat nehézsége a különböző szinteken
eltérő. Egy elemet általában könnyebben meghatározhatunk, mint egy molekulát vagy szerkezetet.
Ezt, ha másért nem, azért is valószínűnek kell ítélnünk, mert az elemzés során az előkészítő
lépésekben nehezebb biztosítani a szerkezet, a molekuláris összetétel állandóságát, mint az elemiét.
Utóbbi ugyanis csak akkor lép fel, ha egyes alkotók elpárologtak vagy kicsapódtak a mintából, vagy
a mintába az előkészítés során szennyező anyagokat vittünk be.

10.1. Elemi összetétel meghatározására alkalmas módszerek
Az analitikai kémia az összetételre vonatkozó információ kielégítésére sok különféle analitikai
módszer segítségével képes. Egy – egy feladat megoldására gyakran több eljárás is rendelkezésre
áll, ilyen esetben többféle szempont figyelembe-vételével kell kiválasztanunk az adott feladat
megoldására optimális módszert.
Az elemanalitikában felmerülő feladatok megoldása során leggyakrabban azt a kérdést kell
megválaszolnunk, hogy a vizsgálandó anyagban milyen elemek, milyen mennyiségben, illetve
koncentrációban vannak jelen. Ha választani kell az egyes módszerek között általában egy
meghatározott szempontrendszernek megfelelően fokozatosan szűkítjük le a választható módszerek
körét, addig, amíg végül egy módszer marad.
A legfontosabb szempontok az alábbiak:
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•

Megfelelő-e a módszer kimutatási határa (vagy dúsításra, hígításra van szükség az
elemzéshez)?

•

Szükséges-e módszerfejlesztés, optimalizálási kísérlet, stb. a módszer alkalmazásához?

•

Kell-e mátrix vagy egyéb zavaró hatással számolni és mennyire bonyolult ezek
kompenzálása, eliminációja?

•

Mekkora a módszer műszerigénye és a műszer használatkor fellépő üzemeltetési költség?

•

Mekkora az előkészítés idő és anyagigénye, milyen a bonyolultsági foka?

•

Mennyi az elemzés időigénye és mennyi az élőmunka ráfordítás, automatizálható-e a mérés?

•

Milyen szintű szakértelmet igényel a mérés és a módszerfejlesztés?

A módszer teljesítményjellemzőit tekintve megállapíthatjuk, hogy általában nem az összes
teljesítményjellemző alapján választunk, hanem egy vagy több, az analitikai probléma sajátosságai
alapján kiemelt fontosságúnak számító jellemzőt veszünk csak figyelembe.
Ha nyomnyi koncentrációban jelenlévő komponensek meghatározása a cél, akkor a kimutatási
képesség elsődleges fontosságú, egyéb követelmények, mint például a pontosság, alárendelt
szerepet játszanak. Ha a meghatározásokra bőven áll rendelkezésre idő, akkor nagyon gyakran
választhatjuk a grafitküvettás atomabszorpciót, hiszen ez nagyon sok elemre vonatkozóan kiváló
kimutatási képességgel rendelkezik. A hosszú elemzési idő mellet komoly hátránya ennek,
módszernek, hogy nagyon sokfajta kémiai zavaró hatással kell általában számolni, ami bizonyos
típusú minták elemzése esetén jelentős módszerfejlesztést is igényelhet. Ha az elemzésre nincs sok
idő, követelmény a nagy mintaátbocsátási képesség, akkor az ICP-t kell előnyben részesíteni, hiszen
ez képes ezeket a követelményeket kielégíteni. Igaz, a kimutatási képessége több esetben is elmarad
a GFAAS mögött, de axiális plazmafigyelésű készüléket és hatékony mintabeviteli eljárást,
nagynyomású hidraulikus porlasztást, vagy ultrahangos porlasztást alkalmazva, a különbség már
gyakran elhanyagolható, sőt van több olyan a műszaki gyakorlatban fontos elem (például Zr, Hf, W,
P), melyik esetében az ICP kimutatási képessége jobb, mint a grafitküvettás technika ugyanilyen
jellemzője.
A szilárd próbás módszerek (OES, XRF) vitathatatlan előnye az egyszerű minta- illetve próbaelőkészítés, amivel jelentős időmegtakarítás érhető el, és általában nagy mintaátbocsátási
képességet is jelent. A szikragerjesztésű optikai emissziós spektrometria ebből a szempontból is
kiemelkedően jól teljesít, amellett hogy kiváló kimutatási képességgel is rendelkezik a legtöbb elem
vonatkozásában. Nagy hátránya hogy csak elektromosan vezető anyagok, fémek, fémötvözetek
elemzésére alkalmas. Az XRF egyik előnye, hogy szilárd halmazállapotú nem vezető, nemfémes
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anyagok meghatározását is lehetővé teszi. Kimutatási képessége azonban elmarad az OES-től, ill. az
ICP-től.
A pontosságot tekintve az XRF kiválóan teljesít, még 90 m/m %-ban jelenlévő főkomponens is
rendkívül jó pontossági jellemzőkkel (kb. 0,5 rel. %) mérhető. Az OES szintén képes eleget tenni
szigorú pontossági követelményeknek, azonban az elemezhető koncentrációtartomány nem
haladhatja meg a 40–45 m/m %-ot. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a módszerek a
kalibrációhoz rendkívüli gondossággal készített és elemzett, a próba sajátosságaival a lehető legjobb
egyezésben lévő, tanúsítvánnyal ellátott hiteles anyagmintákat (CRM-eket) igényelnek.
Az oldatos előkészítést igénylő módszerek valamivel rosszabbul teljesítenek ezen a téren,
bár az induktíven-csatolt plazma spektrometria elérheti az OES pontossági jellemzőit, ha itt is
ugyanolyan bizonylatolt mintával végezzük el a kalibrációt, mint például az OES vagy XRF
esetében.
Az élőmunka igényt tekintve is jelentős különbségek vannak az egyes módszerek között. Az
oldatos módszerek előkészítése általában több élőmunkát, és gondos, precíz munkavégzést,
valamint megfelelő laboratóriumi eszközöket és reagenseket igényel. Ez természetesen növeli az
elemzés költségeit is. A legtöbb élőmunkát a GFAAS igényli. A FAAS egy szekvens módszer,
azonban elég jól automatizálható, jól használható, ha egyszerre sok mintát, egy vagy kevés
komponensre kell elemezni. Viszonylag nagy a mintaátbocsátási jellemzője. Ha azonban egy
mintában több komponenst kell meghatározni, akkor dolgozzunk ICP-vel, lévén az ICP szimultán
rendszerű módszer, az elemzési feladat rövidebb idő alatt és valószínűleg kisebb költséggel lesz
teljesíthető. Az ICP minta-átbocsájtó képessége nagy, összemérhető az OES teljesítményével. Az
élőmunka igénye, az oldatos előkészítés miatt, azonban nagyobb annál.
Nagyon fontos lehet az a szempont is, hogy milyen képzettségű elemző személyzetet
igényelnek az egyes módszerek rutin elemzés és módszerfejlesztés esetén. A rutin elemzéseket
tekintve az OES, az ICP és a FAAS igényli a legkevésbé képzett kezelőszemélyzetet. Az XRF és a
GFAAS kezeléséhez már alaposabb ismeretek, nagyobb analitikai gyakorlat szükséges. A
módszerfejlesztést tekintve a GFAAS igényli a legtöbb, legalaposabb ismeretet és emellett nagy a
kísérleti munka-igénye is. Ugyanakkor, az elfogadható precizitás miatt, a GFAAS megköveteli az
automatikus mintabevitelt is. Az XRF szintén sok speciális ismeretet, a korrekciós, kalibrációs
technikák alkalmazásában való jártasságot igényel. Az ICP esetében a módszerfejlesztés
mérsékelten bonyolult tevékenység, a legtöbb figyelmet általában az elemző vonalak kiválasztására
kell fordítani a színképi zavaró hatások fellépésének megakadályozása érdekében. A FAAS ebből a
szempontból ugyancsak mérsékelt igényeket vet fel, a lángparaméterek gondos tanulmányozása és
az esetleges kémiai zavaró hatások felderítése a módszerfejlesztés legfontosabb feladata.
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A fentieken túlmenően az üzemeltetési, karbantartási költségek is fontosak lehetnek
bizonyos esetekben. A FAAS tekinthető a leggazdaságosabbnak a fenti módszerek között, hiszen
ugyan használ gázokat az elemzés során, de fogyasztása kicsi, a levegőellátás pedig megfelelő
kompresszor segítségével is biztosítható. Viszonylag mérsékeltnek számítanak az XRF üzemeltetési
költségei, hiszen csak a villamos energia-fogyasztást (ami csak a mérések alatt számottevő), a
hűtővízigényt és a számlálógáz beszerzési költségeit kell figyelembe venni. Az OES esetében, főleg
folyamatos üzemeltetés esetén számottevő az argon-fogyasztás (és ún. spektrál-tiszta minőségű
argont igényel). Ennek éves költsége folyamatos üzem esetén akár 2 millió Ft-ot is elérhet (igaz,
ebben az üzemmódban akár 100 000 minta elemzése is megtörténhet évente). Az ICP esetében is az
üzemeltetéshez szükséges argon ára jelenti a legnagyobb tételt. Az ún. „Greenfield” típusú
plazmaégővel (az ARL által szabadalmaztatott ún. „minitorch”-ot kivéve tulajdonképpen a többi
ilyennek tekinthető) rendelkező készülék 8 óra alatt 8–10 m3 nagytisztaságú (99,996 %-os) argont
fogyaszt, ennek ára 25 – 30 000 Ft.
A választható módszerek több-kevesebb párhuzamossággal fedik le azt a koncentráció
tartományt, amelyben a módszerek a mennyi van benne kérdésre a ,,nincs benne,, vagy
99,9999999999 % tisztaságú választ megadják. (Emlékeztetnünk kell arra, hogy a ,,nincs benne,,
válasz nem nullát, hanem mindig az alkalmazott módszer kimutatási határánál kisebb értéket jelent).
A sok kilences pedig azt, hogy analitikai és anyagtudományi értelemben is a 100 % a nullához
hasonlóan csak közelíthető.
Ha főkomponens analízisre van szükségünk, választhatunk a klasszikus módszerek közül is:
a gravimetria több, a titrimetria kevesebb időt igényel. Mint fentebb tárgyaltuk a
röntgenfluoreszcencia egy jól bevált módszer a főkomponens analízisben. Számos elektrokémiai,
spektrofotometriás módszer létezik, amelyik oldatokban képes ionok koncentrációját 10-5-10-6 mol/l
koncentráció tartományig mérni. (A polarográfia ennél kisebbet is tud.) A fémes elemek körében
felmerülő analitikai feladatokat szilárd minták esetében szikrát vagy lézert alkalmazó atomemisszós
spektrométerekkel, totál reflexiós vagy normál röntgen fluoreszcens módszerrel, folyadékban vagy
szilárd anyagban oldás után lángot vagy garfitküvettát, esetleg hidrid képzést alkalmazó
atomabszorpciós spektrometriával, ICP-vel, ill. a legkisebb koncentrációk esetében ICP-MS
módszerrel lehet megoldani. A nemfémes elemek analitikája az esetek zömében megoldható ICPvel,

röntgenfluoreszcenciás

módszerrel,

tömegspektrometriával.

A

szerves

vegyületek

elemösszetételét gyakran a szerves vegyületet felépítő atomokat C, H, N, S, halogének égetéssel
illékony vegyületté (CO2, SO2, stb.) alakítják és a gázanalitikában használatos mérési elveket:
kezdve a gáztérfogat méréstől a tömegspektrometriáig, alkalmazva határozzák meg.
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10.2. Molekuláris összetétel meghatározására alkalmas módszerek
A preparatív szerves kémia adott vegyület előállításának sikerességét, a vegyület tisztaságát
hatékonyan tudja jellemezni az olvadásponttal. Elválasztás után vagy egykomponensű rendszerben
a törésmutató, a forgatóképesség, a hővezetés stb. (lásd a gáz- és a folyadék kromatográfiás
detektálási elveket) felhasználhatók koncentráció meghatározásra szerves molekulákat tartalmazó
rendszerekben. Ismertek vegyület-specifikus reakciók, amelyek gravimetriás vagy titrimetriás, ill.
UV-VIS

spektrofotometriás

mérés

alapjául

szolgálnak

(például

fenol

meghatározás

spektrofotometriásan). Dolgoztak ki módszereket elektrokémiai alapon (lásd például polarográfia),
amelyeket felhasználhatunk szerves anyagok elemzésére. Minőségi analízisre a sávátfedések miatt
kevésbé, de mennyiségi analízisre jó kimutatási határral (10-6 mol/l) használhatjuk az UV-VIS
spektrometriát, a fluoreszcenciás és a kemilumineszcenciás módszereket. Az UV-VIS
spektrometriánál minőségi analízisre lényegesen alkalmasabb az infravörös spektrometria,
mennyiségi elemzésre leggyakrabban a nondiszperzív detektáláson alapulva használatosak nagy
kimutatási képességgel. Általában, összetett rendszerben az IR csak főkomponens analízisre ad
megbízható eredményt. A szerves nyomelem analitika általánosan alkalmazott eszközei a gáz-, a
folyadék-kromatográfia és a tömegspektrometria. Utóbbit a kromatográfia legjobb érzékenységű
detektoraként is alkalmazzák. A mintában nagyon kis koncentrációban jelenlévő és nagyon hasonló
szerkezet mutató anyagok elválasztását és detektálását az un. tandem rendszerekkel: kromatográfia
– tömegspektrometria – tömegspektrometria összekapcsolásával (GC-MS-MS, LC-MS-MS) lehet
megvalósítani.
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II. ANALITIKAI MÓDSZEREK KÜLÖNBÖZŐ SZÍNTŰ ANALITIKAI PROBLÉMÁK
MEGOLDÁSÁRA

11. FELÜLETANALITIKAI ÉS SPECIÁCIÓS MÓDSZEREK
Lakatos János

A felülethez kapcsolódó kérdésekkel több tudományterület foglalkozik. A matematika egy és
kétoldalú felületeket különböztet meg, az építészet elsősorban esztétikai szempontból vizsgálja a
felületeket. Az anyagtudományokban, noha általában az anyagok egész terjedelmükben funkciót
látnak el, a felületüknek sokszor kitüntetett szerep jut. Az anyagok felületét gyakran a tömbfázis
belsejétől eltérő tulajdonságúvá alakítják az élettartam növelése, a funkció tökéletesebb ellátása
érdekében. Gyakran szándékaink ellenére lesznek különbözőek, mert a környezettel érintkezve
elsőként itt mehet végbe kémiai változás, amely vagy szerkezeti okok miatt megáll a felületen, nem
megy tovább ( például oxid réteg az alumínium felületén) vagy tovább halad a szilárd anyag belseje
felé ( például oxid réteg a vas felületén). Az anyag vizsgálatával foglalkozó tudományoknak
képeseknek kell lenni ezeknek a különbségeknek a mennyiségi alapú jellemzésére. Ez az igény a
felületvizsgáló, felületanalitikai módszerek kialakulását és folytonos fejlődését inspirálja.
Magyarországon is több felületanalitikai iskola működik, amelyek meghatározó szerepűek voltak a
hazai ion és elektron spektroszkópiai lehetőségek kialakításában. 1973-ban jött létre az első SIMS
laboratórium, az 1970-es években XPS, ill. Auger-elektron spektroszkópiai laboratóriumot hoztak
létre. Ebből a teljességre nem törekvő felsorolásból is látszik, hogy a tipikusan felületanalitikai
módszerek olyan spektroszkópiai módszerek, amelyek az anyag felületéről, (amely az anyag külső
néhányszor tíz vagy száz nanométer vastagságú rétegét jelenti, 11.1 táblázat), fénykvantummal,
röntgensugárral, ionsugárral vagy plazmával kiszakított, kilökött részecskék energetikai
spektrumából következtethetnek a felület minőségére, kémiai összetételére.
A fentieken túl léteznek és sokat fejlődtek azok a módszerek is, amelyekkel a felületről a szó szoros
értelmében képet formálhatunk. Az atomerő mikroszkópia a pásztázó elektronmikroszkópiánál
kisebb részletét látja az anyagnak, képes a felületen az atomok megjelenítésére.
A felület definíció szerint az anyag egy olyan külső rétege, amelynek összetétele lényegesen
különbözik a tömbfázis összetételétől. Különböző vastagságú felületi rétegeket különböztethetünk
meg. Ezek kívülről befele haladva az alábbiak lehetnek (11. 1. táblázat).
A felületanalitikai feladatot két módon lehet megoldani:
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a) olyan módszert használunk, amely nem tud az anyag belsejébe behatolni, s csak a felületről
szolgáltat információt. Ezt a módszert használhatjuk a tömbfázis analízisére is, miután a
felületi réteget valamilyen módon eltávolítottuk. Ezt az elvet gyakorlatban sokszor akkor is
alkalmazzuk, ha nem kimondottan felületanalitikai módszert használunk a tömbfázis
analízisére, de a felület összetételbeli különbsége zavarólag hathat, például a szikra és
ívgerjesztést használó módszereknél, ahol a szikráztatás vagy íveltetés előtt van mechanikus
felület előkészítés, ill. van un. előszikra, vagy előív, amelyiknek a funkciója a felületi réteg,
(szennyezés) eltávolítása. Az itt választható módszerek elnevezésekben különbséget tesznek
felületanalitikai, ill. felület érzékeny analitikai módszer között.
b) a módszer a tömbfázis analízisre használható analitikai módszer, de olyan mintavételezéssel
társítjuk, amelyik képes a felület rétegenkénti lehámozására. Ezt az elvet alkalmazza
például a katódporlasztásos technika valamilyen atomemissziós detektálással kombinálva,
de tulajdonképpen ilyen jellegű mérést végzünk, akkor is ha amikor az ív és
szikraspektroszkópiában un. leszikrázási görbét veszünk fel.

11.1. táblázat. A felületi rétegek típusai
Réteg elnevezése

A réteg vastagsága,

A rétegben található

nm

atomsorok száma

Atomi réteg

0,1

1

Felület analízis

0,1-1

1-10

Vékony réteg

1-10

10-100

Vastag réteg (tömb)

100

1000

Szabad választásunkat a két lehetőség közül korlátozza az analitikai módszerek kimutatási
határának különbözősége. A felületanalitikai módszerek kisebb mintamennyiséget vizsgálnak, mint
a tömbfázist elemzők, ezért nagyobb kimutatási határral kell rendelkezzenek, ahhoz hogy egy adott
alkotó koncentrációja a felületen is meghatározható legyen.
Ezt az alábbi példával világíthatjuk meg: vegyünk egy analitikai módszert, amelyik abszolút
kimutatási képessége olyan, hogy 1013 db atomot képes detektálni. Tegyük fel, hogy oldat vagy
tömbfázis esetén ennek az atommennyiségnek 1 cm3-ben kell lenni ahhoz, hogy a mérés
elvégezhető legyen. Ekkor a módszer kimutatási határa feltételezve , hogy 1 cm3 mintában kb. 1022
db atom van, a 1013/ 1022 viszonyból adódóan tömbfázis analízisre ppb nagyságrendűnek adódik.
Ha a módszert felületanalízisre használjuk és a legkülső atomsorban kell meghatározni a szennyező
koncentrációját 1 cm2 felületen megvalósított elemzés esetén ez 1015 db atomot jelent. A kimutatási
határ a 1013/ 1015 viszonyból mindössze 1 % lesz. Ez az oka annak, hogy sok tömbfázis elemzésre
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alkalmas módszer nem vagy csak nagyon kedvezőtlen kimutatási határ mellett használható felület
analitikai célra, például az NMR.

A felületanalitikai módszereket csoportosíthatók az alábbi módon:
Részecske-felület kölcsönhatáson alapulók:
o Elektron: SEM-EDS, EPMA, (Auger)
o Ionok: SIMS
Elektromágneses sugárzás-felület kölcsönhatáson alapulók:
o Röntgen XPS, TXRF
o UV: UPS
o Infra: IR spektroszkópia

A felület legkülső atomi rétegéről elsősorban az ionspektroszkópiás módszerek nyújtanak
információt (SIMS, ISS). Az elektronspektroszkópiás módszerek (XPS, AES) hatótávolsága a külső
atomsor alatti néhány rétegre is kiterjed, így segítségükkel arról a néhány atomsornyi (1-10) felületi
rétegről szerezhetünk információt, amelyik a legnagyobb szerepet játssza a felület tulajdonságainak
kialakításában. Vastagabb rétegek vizsgálatára azok a módszerek jöhetnek szóba, amelyek behatoló
képessége a tömbi analízis mélységét közelíti. Ilyen módszerek a pásztázó elektronmikroszkópia
SEM, az elektronsugaras mikroanalízis EDAX, vagy a Rutherford-visszaszórás spektroszkópia
(RBS), amelyik a MeV energiájú hélium ionoknak a minta atomjaival való kölcsönhatásakor
bekövetkező energiavesztést használja összetételi információ szerzésére.

11.1. Fotoelektron spektroszkópia (UPS, XPS(ESCA)):
A fotoelektron spektroszkópia monokromatikus UV vagy röntgen fotonokkal a mintából kiléptetett
fotoelektron (az atom külső elektronjai) energiaspektrumának mérésén alapszik. A spektrumban
jelentkező csúcsokból meghatározható az elektron kötési energiája, aminek alapján minőségi és
mennyiségi, sőt ennek az energiának az atom szomszédaitól való függése miatt,

szerkezeti

információhoz is jutunk. Az azonos atomfajták elektronjainak kötési energiája ugyanis különböző
kötésállapotokban eltérő, néhány eV-nyi különbséget mutat. Az elektron kötési energiájának
eltolódásából következtetni lehet az adott atom oxidációs állapotára, ionizáltságának mértékére. A
fotoelekton spektroszkópia az atomi kötésállapotok vizsgálatának alapvető módszere. Az analízis
Z>2 rendszámtól lehetséges, a mintaigény kicsi. A módszer kimutatási képessége nem tulzottan
nagy 0,1-1 tf %, ez a rendszámmal kedvezőbb irányba változik, de a változás csak egy
nagyságrenden belüli.
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A fotoelektron spektroszkópiához közel álló technika az un. indukált elektronemisszós
spektroszkópia az ionneutarlizációs spektroszkópia (INS), ahol a felületet megfelelő energiájú
ionokkal bombázzák, aminek eredméneképp az ütközési folyamatok hatására a szilárd test
felületérről és azorbeált rétegről más részecskék mellett elektronok is távoznak. A kilépő elektron
energiájának

és szóródásának (szögeloszlásának) mérésével gyakorlatilag a legkülső felületi

rétegről nyerhetünk információt.

11.2. Auger elektron spektroszkópia
Az Aueger elektron spektroszkópia az XPS-el ellentétben nem a külső elektronhéjról távozó, hanem
a belső elektronhéjakon ionizált atomok gerjesztett állapotának megszűnésekor belsőbb héjról
kilépő elektronok energiájának mérését használja fel. A jelenséget 1925- ben Piere Auger fedezte
fel, innen származik a módszer elnevezése. Az Auger elektronok szabad úthossza kicsi, így az
elektron által szolgáltatott jelre csak néhány felületi atomrétegnek van hatása. Ezért a módszer az
XPS-tól kisebb mélységig lát a mintába, a felület legkülső réteginek vizsgálatát teszi lehetővé. A
módszer nagyon érzékeny a felületi szennyezettségre. Ezen az alapon gyakran a felületi tisztaság
jellemzésére használják. Ezen túl gázok adszorpciója, deszorpciója, vékonyrétegek szerkezete,
oxidációs, korroziós folyamatok vizsgálhatók segítségével.

11.3. Szekunder ion tömegspektrometria
A szekunder ion tömegspektrometriában (SIMS) megfelelő energiára gyorsított pozitív ionok és a
felület

kölcsönhatásakor

a

felületből

távozó

pozitív

ionokat

(szekunder

ionok)

tömegspektrométerrel vizsgálják. Az energia megválasztásával a felület, határréteg, ill.
vékonyrétegek elem összetétele vizsgálható. A felületet a mélység irányában lebontó nagyobb
energiájú segéd ion áramokkal mélység szerinti koncentráció profil vehető fel. A módszer a
periódusos rendszer összes elemére lehetővé teszi mind a síkbeli, mind a mélységbeli
elemeloszlások vizsgálatát. A tömegspektometriás detektálás miatt mikroanalitikai módszer.

1.4. Speciális mintavételezésen alapuló módszerek
A SIMS-nél a profilozásnál alkalmazott ionmaratási elvet, vagy ahhoz hasonlót alakalmznak.
Glimm kisülés során a katód üregbe nagy energiájú nemesgáz ionok csapódnak, amelyek
porlasztják a katód anyagát. Síkkatód esetén a felület rétegenként porlasztódik le, egyidejűleg az
elporlasztot anyag elpárolog és glimm kisülésű plazmában gerjesztődve emissziós sugárzása révén
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elemanalitikai információt szolgáltat. A módszer nehézsége, hogy a felület ledolgozási sebessége a
porlasztási folyamatban jelentősen mátrix függő, így az információ távolságfüggésének egzakt
meghatározására külön kísérletek szükségesek, valamint a mért emissziós jelek koncentrációvá
konvertálásához az anyag porlaszthatóságával és mátrixával közel azonos szilárd mintasorozatra
van szükség.
Ezt a megoldást alkalmazza a nagy molekulák tömegspektrometriás vizsgálatában alkalmazott
MALDI (Matrix assisted leser desorption ionization) elven működő mintabevitel.

11.5. Speciációs módszerek
Az ideális analitikai módszerek olyan jelet szolgáltatnak, amelyiknél a jel csak a meghatározandó
komponens koncentrációjának függvénye, azaz I = f(cA), szemben azzal az esettel amikor a
mintában jelenlévő egyéb alkotók, ha csak kis mértékben is, de hatással vannak a jelképzésre: I =
f(cA,cB….cZ). Ezt a körülményt, korábban, mint mátrixhatást tárgyaltuk, ill. figyelembe kellett
vennünk a jel-koncentráció kapcsolatot megteremtő kalibráció módjának megválasztásánál. A
normál analitikai tevékenység szempontjából hátrányos jelenséget felhasználhatjuk analitikai célra,
ugyanis a zavaróhatás a mérendő elem környezetével kialakított kapcsolatára enged következtetni,
az elemet a rendszerben lévő állapotától függően, azaz „speciáltan” biztosítja.
Speciációs módszereknél a felületanallitikai módszerekhez hasonlóan két lehetőség van:
maga a módszer speciációs vagymintázással specializálunk.
a)

Az első lehetőséget a direkt speciáció lehetőségének is tekintik. Ez olyan módszert
jelent, amelyiknek az analitikai jele nemcsak a vizsgált elemtől, hanem az elem
környezetétől

is

függ.

A

molekuláris

összetétel

meghatározásra

használható

spektálanalitikai módszerek ide sorolhatók (IR, NMR, Röntgendiffrakció stb). Ezen
módszereknél a vizsgált komponens elválasztatlanul van környezetében, a speciációt a
környezetfüggő analitikai jel biztosítja. (Egy szemléletes példaként a proton vagy a 13C
NMR spektoszkópia említhető, ahol a módszer alkalmazásakor nincs másról szó, mint
különböző környezetben lévő hidrogén és különböző környezetben lévő szén
meghatározásáról. Ezen módszerek előnye, hogy képesek a tényleges elemkörnyezet
feltárására. Nem kell az előkészítés, minta átalakítás során a vizgált elem állapotát
módosító, speciációját megváltoztató hatásaival számolni. Hátrány azonban az, hogy
ezek a módszerek viszonylag kedvezőtlen kimutatási képességgel rendelkeznek és sok
területen, ahol a speciáció lényeges lenne: környezettudományok, élettudományok a kis
kimutatási igény miatt nem lesznek használhatók. E problémák megoldására alakultak ki
az indirekt speciációs módszerek, amelyek a speciáció másik lehetőségét kínálják.
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b)

Indirekt speciációs módszereknek tekintjük azokat, amelyek valamilyen tulajdonságra
specifikus elválasztást alkalmaznak. A speciációt tehát maga az elválasztás milyensége
fogja biztosítani. Ezt megvalósíthatjuk szakaszosan vagy online rendszerben. A
szakaszos megoldásra egyik már korábban tárgyalt módszer, a különböző erősségű
extraháló szerek sorozatát alkalmazó kivonó eljárások lehet a példa. Ezeknél az
extrakció és valamilyen nagy teljesítőképességű analitikai technika (AAS, ICP, ICPMS) együttes alkalmazására kerül sor. A kivonási eljárás során különbséget tudunk tenni
egy elem adott körülmények között mobilis és nem mobilis formái között, de további
részletesebb speciáció is tehető, attól függően hogyan alakítjuk ki a kivonási
műveletsort. Ennek a technikának nagy jelentősége van a környezeti analitikában az
egyes toxikus elemek várható környezeti kockázatának megítélésénél. A másik indirekt
speciációs csoportban egy nagy teljesítőképességű elválasztó módszert (GC, HPLC, LC)
kapcsolnak valamilyen nagy kimutatási képességű detektor funkciót ellátó analitikai
módszerhez: tömegspektrométerhez, ICP-hez, UV-VIS vagy IR spektrométerhez. A
speciálást ez esetben is maga az elválasztó rendszer végzi. A módszer előnye, hogy a
vizsgálható rendszerek köre a kis kimatási határok miatt jelentősen kibővül, hátrány,
hogy a meghatározandó elem kiemelődik eredeti környezetéből, ezért arról, hogy ez a
művelet módosította-e az elemformákat vagy sem, alapos megfontolás tárgyává kell
tennei, azaz a kapott jelek információ tartalmát körültekintően kell kezelni.

Felhasznált irodalom:
O. Brümmer, J. Heydenreich, K.H. Krebs, H. G. Schneider: Szilárd testek vizsgálat elektronokkal,
ionokkal és röntgensugárzással. Műszaki Kiadó, Budapest, 1984.
Bertóti I., Marosi Gy., Tóth A.: Válogatott fejezetek a műszaki tudományokból. Műegyetemi Kiadó
(1998).
R. Kellener, J.m. Mermet, M.Otto, M. Valcarel, H.M. Widmer: Analytical Chemistry, VII. Surface
and structural analysis. Wiley-VCH, Weinheim (2004).
Záray Gy. (Szerk.): Az elemanalitika korszerű módszerei. Akadémiai Kiadó. Budapest, (2006).
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III. ANALITIKAI MÓDSZEREK ÉS ELVEK KÜLÖNBÖZŐ
MINTATÍPUSOK VIZSGÁLATÁRA
12. GÁZOK ANALITIKÁJA
Lakatos János

Boyle, Mariotte, Gay-Lussac Avogadro gázokkal kapcsolatos törvényeihez Bunsen több gáz
elemzési módszerének leírásával csatlakozik a Gasometrishe methoden c. 1857-ben megjelent
könyvével. Ezeket a módszereket fejlesztették tovább a későbbi kutatók (Winkler, Hempel, Orsat).
Napjainkra ezek a módszerek számos nagy kimutatási képességgel rendelkező műszeres módszerrel
egészültek ki.
Gázelemzési feladatokkal a környezet állapotának: levegő tisztasága, a munkahelyi légtér
megfelelőségének valamint valamely technológiai folyamatban keletkező gáz összetételének
meghatározása kapcsán találkozhatunk.
A gázösszetétel meghatározásra az egyéb analitikai problémák megoldásához hasonlóan
használhatunk kémiai és műszeres (valamilyen fizikai jelenségen) alapuló módszereket.
A kémiai módszerek körébe többek között a gáz adott komponensének szorpcióját követő
tömegváltozás mérésén alapuló gázgravimetriás, az abszorbeáltatott gázzal kémiai reakciót
létrehozva gáztitrimetriás, vagy a reakció eredményeképpen bekövetkező gáztérfogatváltozás
mérésén alapuló gázvolumetrikus, módszerek tartoznak. A műszeres módszerek alapulhatnak
nyomás, hővezetés, elektrokémiai, mágneses tulajdonság, fényemisszió, fényabszorpció, vagy a
szorpciókülönbségen vagy tömegkülönbségen alapuló elválasztás jelenségein.
A gázanalitikai feladatok igen tág koncentráció intervallumban jelentkezhetnek attól függően, hogy
emissziós, immissziós vagy munkahelyi légtér jellegű analitikai feladat megoldására kell
vállalkozni. (Az emisszió, immisszió, munkahelyi légtér környezetanalitikai fogalmak. Az
emissziós koncentráció jelenti adott komponens koncentrációját a kibocsájtás helyén, az immissziós
koncentráció a transzport, a hígulás eredményeként az emissziókból a környezetben kialakult
állapot, a munkahelyi légtér egy speciális immissziós hely, a termelés jól határolt tere, ahol emberek
is tevékenykednek, a szennyezők koncentrációja általában magasabb a környezetnél.) Az emisszós
és az immissziós mérések meghatározandó koncentráció értékei között 3-6 nagyságrend különbség
is lehet, így utóbbi esetben a választható technikák kimutatási határának ez előbbihez képest jóval
kisebbnek kell lenni.
A vizsgálandó rendszer gázok esetében is lehet összetett. Lásd. 12.1.ábra. A legegyszerűbb
eset a gázelegy, amely viselkedhet ideális gázelegyként és reálisként. Ezt szem előtt kell tartanunk,
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amikor az állapotjelzőkkel (P, V, T) számolunk (Sokszor hasznos lehet a számolásoknál, ha
megjegyezzük, hogy ideális gáz egy moljának térfogata normál állapotban (273 K, 1 105 Pa) 22,41
dm3). A gázelegy egyes alkotói lehetnek gőzök (gázról a kritikus hőmérséklet felett, gőzről a
kritikus hőmérséklet alatt beszélünk. Ez utóbbi esetben a komponens koncentrációját az adott
hőmérséklet, mint telített gőznyomást meghatározza, ilyen gázalkotó szobahőmérsékleten a vízgőz).
Ha a gőz kondenzálódhat a gázban folyadék aeroszol jöhet létre, ez a részecskék méretétől függő
stabilitást mutat. E mellett a gázban szilárd anyag is lehet diszpergálva, amit gyakran pornak
neveznek és méretétől függően különböző frakciószámmal PM 10, PM 2,5 jellemzik.

A

gázrendszer milyensége fontos a mintavétel megvalósításánál. Ha azt akarjuk, hogy a gáz diszperz
alkotói ne változzanak, un. izokinetikus (a rendszerrel azonos áramlási karakterű) mintavételt kell
megvalósítanunk. Ellenkező esetben a diszpergált részek kiülepedhetnek, vagy az aggregálódottak
újra diszpergálódnak. A gázok vizsgálata tehát a diszpergált részek mennyiségének és a gáz vagy
gőz állapotban lévő alkotók minőségének, mennyiségének vizsgálatát jelenti.

12.1.ábra. Gáz mint vizsgálandó rendszer
Az egyik leggyakrabban analizált gázminta az élethez nélkülözhetetlen levegő. Természetes
összetételét a 12.1.táblázat tartalmazza. A levegő összetételének leggyakoribb változása az oxigén
és a széndioxid mennyiségének változása. Ez köszönhető a biológiai folyamatoknak, de számos a
szerves anyag égésével összefüggő művelet is előidézheti. A táblázat arra is rávilágít, hogy a levegő
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alkotói jelentősen különböző koncentrációban vannak jelen így nem meglepő, hogy a levegő
komponensek meghatározására annak koncentrációjától függően különböző mérési elveket kell
használnunk.

A

gravimetria,

titrimetria

kis

mennyiségek

a

volumetrikus

módszerek

főkomponensként jelenlévő gázok mennyiségének meghatározására alkalmasak.

12.1.táblázat. A száraz levegő természetes összetétele
Koncentráció,
v/v %
78,1
20,93
0,9325
0,03
0,0018
0,0005
0,0001
0,00005
0,000009

Összetvők
Nitrogén
Oxigén
Argon
Széndioxid
Neon
Hélium
Kripton
Hidrogén
Xenon

Koncentráció,
m/m %
73,51
23,01
1,286
0,04
0,0012
0,00007
0,0003
0,000004
0,00004

Römp: Vegyészeti lexikon, 57 old. Műszaki Kiadó Budapest,1983.

Ha a gázelemzés nem a helyszínen valósul meg mintavételre van szükség. A gáz mintavétel
csoportosítható az alábbiak szerint:
Passzív: a mintát beszívás nélkül gyűjtik (hibaforrásként számításba kell venni, hogy a kis
méretű aeroszol nem válik le, a nagy meg nem jut el a mintavevőig.)
Aktív ( a minta szivattyúzás segítségével jut a mintavevő rendszerbe)
Speciális mintavételek (pl. specifikus a szállóporok légző szervekkel kapcsolatos frakcióira:
inhalable, thoracic, respirable)
A gáz mintavétel technikai megvalósításáról a 12.2.ábra ad áttekintést.
A gázok elemzése megvalósulhat kémiai és műszeres módszerekkel, elsőként a kémiai módszereket
tekintjük át. Ezek egy része egyszerűségénél fogva még ma is használatos, sokszor a műszeres
módszerrel párhuzamosan alkalmazva annak hitelesítésére szolgál.
A gázok elemezésére használt kémiai módszereket a következőképpen csoportosíthatjuk:
•

Adszorpciót követő tömegmérés

•

Adszorpciót követő kémiai reakció a szorpciós csőben

•

Abszorpciót követő titrimetrés mérés

•

Abszorpció vagy adszorpció következtében bekövetkező nyomás
változás mérése

•

Abszorpciót következtében bekövetkező gáztérfogat csökkenés
mérése
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12.2.ábra. Mintavételi lehetőségek gázelemzési céllal

Adszorpciót követő tömegmérés (gáz gravimetria, lásd. gázok nedvesség tartalmának mérése)
A levegő, de más gázok, gázelegyek is kisebb nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak
vízgőzt. A vízgőz parciális nyomása az adott gázban attól függ, hogy milyen a gáz hőmérséklete és
kialakult-e az egyensúlyi telítettség az adott hőmérsékleten. A gőznyomás a hőmérséklettel
exponenciálisan növekszik, így a gáz víztartalma magasabb hőmérsékleten nagyobb. A víztartalom
általában nem kívánatos a technológiai műveletekben, részben, mert hűtésre vagy a gáz
komprimálásakor kondenzálódhat, vagy, mert megkötődhet, reagálhat a műveletben használt
anyagokkal, ezért a gázt felhasználás előtt szárítani szokták. A gázgravimetriás módszereknél a
szárításnál is használható anyagok közül választhatunk a gázban lévő nedvesség vagy a
megkötőanyaggal reagáló komponens pl. CO2 megkötésére. A megkötést követően a megkötött
gázkomponens által előidézett szorbens tömegváltozást mérjük. Előnye ennek a módszernek, hogy
lévén a tömegmérés abszolút módszer, a vizsgálathoz nem szükséges külön elemző görbét
meghatározni.
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12.3.ábra. Vizsgálati elrendezés.(1, 2: szilikagéllel töltött oszlopok., 3: rotaméter (az áramlási
sebességet méri l/h-ban), 4: vákuum szivattyú)
A fenti módszer a gázok víztartalmának mérése egyszerűen megvalósítható, ha műszeres vagy más
kémiai reakción alapuló módszerrel nem rendelkezünk. A módszert gyakran a műszeres módszer
ellenőrzésére is használják.
A szorbenssel töltött különböző anyagok szorpciójára alkalmas csövek szintén ismertek és
használatosak, mint mintavételi eszközök. A szorbeált komponens mennyiségét a csőről
deszorbeáltatás után gázkromatográfiás vagy tömegspektrometriás módszerrel mérik meg.
Lehetséges olyan megoldás, amikor a mintavevő cső a benne létrehozott színreakció révén rögtön
analitikai információt is szolgáltat. Ezt a lehetőséget a következő rész tárgyalja.

Adszorpciót követő kémiai reakció a szorpciós csőben (Drager csövek alkalmazása egyes
gázalkotók mérésére, ilyen elven működik az elszíneződés alapon detektáló alkohol szonda is).
A Drager cső egy 10 cm hosszú 8 mm külső átmérőjű üvegcső, amelyeik olyan színreakciót adó
töltetet tartalmaz, amelyikben a keletkezett színfolt mérete arányos az átszívott gázban lévő a
színreakciót kiváltó komponens koncentrációjával, lásd az 12.4. ábrát.
326

Ha a tesztcsöveknél pontosabb mérésre van szükségünk más nem műszeres vagy műszeres
módszert pl. gázkromatográfiát vagy tömegspektrometriát alkalmazhatunk.

A Drager-csővek,

(mintegy 200 fajta Drager cső létezik) 1000 különböző anyag detektálására biztosítanak gyors
lehetőséget. A Drager csövek tipikus alkalmazása a munkahelyi légterek vizsgálata, gyors
ellenőrzése. E mellett használhatók emisszió mérésre és minőség ellenőrzésre pl. komprimált
levegőnél,

lélegeztető

készülékeknél,

valamint

környezet

szennyezési

problémák

gyors

detektálására. A rendszer mobil, nem igényel nagy beruházást egy levegő szivattyú: kézi vagy
akkus ill. a tesztcső kell a méréshez. Egy cső ára kb. 10 USD. Egy mérésre kész állapotot a
12.4.ábra alsó képe szemléltet.

12.4. ábra. Drager cső használat előtt és használat után. Az elszíneződés jelzi a csövön feltüntetett
koncentrációban mért komponens mennyiségét, ha a leírásnak megfelelő gázmennyiséget szívtunk
át a rendszeren. Az átszívásra régebben kézi, újabban elektromos pumpákat alkalmaznak.
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Abszorpciót követő titrimetriás mérés (gáztitrimetria, lásd. levegő széndioxid tartalmának,
vagy

kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának, technológiai véggáz sósav, halogén

tartalmának meghatározása.
A gáztitrimetriás eljárásokban a gázelegy pontosan mért részletét alkalmas kémszerrel reagáltatjuk.
Két eset lehetséges vagy a keletkezett vegyület mennyiségét, vagy a visszamaradt elreagálatlan
kémszer mennyiségét határozzuk meg.
A gáztitrimetriás eljárást akkor használjuk, ha a meghatározandó gázkomponens mennyisége kicsi.
A gáz elnyeletésekor adódó térfogatváltozás mérésén alapuló (gázvolumetrikus) módszer ebben az
esetben ugyanis pontatlan (1000 ml-es gázbürettánál a 0,1%-ban jelenlévő komponens
elnyelődésekor adódó térfogatcsökkenés 1 ml).
A levegőben a széndioxid 0,03 v/v %-ban van jelen, lásd. 12.1.táblázatot. Az 1 % alatti
mennyiségek mérést kis mennyiségben jelenlévő komponens meghatározási feladatnak tekintjük.
Munkahelyi légterekben ennél nagyobb is lehet. Ez ez akkor adódik, ha a nem megfelelő légcsere
miatt a levegő ,, elhasználódott ,,. A széndioxid tartalom meghatározására műszeres módszerek is
rendelkezésre állnak (pl. nondiszperzív IR) a vizsgálat műszer hiányában egyszerű sav-bázis
titrálással is elvégezhető. A vizsgálat az alábbi reakción alapszik:
Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O
A levegőt Ba(OH)2 oldaton átbuborékoltatva a a lúg egy része elhasználódik, a megmaradt
Ba(OH)2-ot HCl-al visszatitráljuk. Hasonló elven mérhetjük a levegő kémiailag oxidálható szerves
anyag tartalmát, amikor is oxidáló reagenst (pl. kromátot) tartalmazó savas oldaton
átbuborékoltatva a levegő kémiailag oxidálható szerves anyag tartalma kromátot fogyaszt,
(hasonlóan a vizeknél alkalmazott KOI mérésekhez). A megmaradt kromátot redox titrálással
visszamérve (Fe(II) mérőoldatot használva) a levegő szerves anyag tartalma számítható.

12.5.ábra. A mintavétel folyamatábrája. (1) elnyelető oldat, (2) áramlásmérő, (3) szivattyú.
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12.6.ábra. Gáztitrimetriás elvet megvalósító kénmeghatározó készülék

Létezik a gáztitrimetria automatizált változata is. A meghatározandó komponens elnyeletését
követően automata titrátort és potenciometriás, vezetőképességi, fotometriás végpontjelzést
alkalmazva határozzák meg az elnyeletett gázkomponens koncentrációját. A módszert vegyipari
folyamatoknál H2S, merkaptán, SO2 (Riess mószer) meghatározására alkalmazzák.
Abszorpció vagy adszorpció következtében bekövetkező nyomás változás mérése (a levegő
széndioxid tartalmát így is mérhetnénk).
A megkötött gáz

nyomáscsökkenést eredményez egy zárt rendszerben, megfelelően

érzékeny nyomásmérő kell a méréshez. A megkötés nem okozhat számottevő hőmérséklet
változást. Gyakrabban alkalmazzák az abszorpciót követő térfogatváltozás mérését, amit a
következő lehetőségként tárgyalunk.

Abszorpciót következtében bekövetkező gáztérfogat csökkenés mérése (gáz volumetrikus
módszer, lásd füstgázok összetételének mérése,
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Az elvet használja az Orsat készülék a füstgáz széndioxid, oxigén és szénmonoxid
tartalmának meghatározásakor.
Ilyen elven működik az acélok égetés utáni volumetrikus C tartalom meghatározása, az
acélban lévő szén széndioxiddá ég el. Az égetés után kapott CO2-t lúgban elnyeletjük és a
megmaradt gáz térfogatát visszamérjük. ) A készülék fotóját a 12.7.ábra szemlélteti.

12.7.ábra. Volumetrikus gázelemzést alkalmazó széntartalom meghatározó készülék. (Az
acélminta oxigénáramban történő elégetése után, a gázbürettában felfogott gázelegyet az elnyelető
pipettába nyomják, ahol a KOH a CO2-t megköti. A gázt a bürettába visszaszívva mérik a térfogat
különbségét.)

Elnyelető folyadékok az Orsat készülékben:
CO2 elnyeletése: 36 m/m%-os KOH vagy 32 m/m %-os NaOH. A KOH megfelelőbb, mert nem kell
számolni a NaOH esteében megfigyelhető karbonát kiválással. Helyes eredményt csak akkor
várhatunk, ha a CO2-n kívül nincs más s avas jellegű gáz. A lúgos elnyelető ugyanis más savas
jellegű gázt (H2S, HCN, HCl, acetilén etilén-t is elnyel.
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O2 elnyeletésére lúgos pirogallol oldatot használunk.( 1 l vízben 300 g KOH-t oldunk és
ehhez 25 g pirogalluszsavat adunk.) Az oldatot mindig frissen és magában az elnyeletőben célszerű
elkészíteni, hogy ne érintkezhessen a levegővel.
CO elnyeletése ammóniás Cu(I)klorid oldatban történik. (250 g ammónium-kloridot és 200
g Cu(I) kloridot 500 ml vízben oldunk. Az elnyelető pipettát ezzel az oldattal úgy töltjük fel, hogy
1:1 arányban hígitjuk cc. 25 m/m %-os NH4OH oldattal.

12.8.ábra. Orsat készülék sematikus rajza
1. gázbüretta, 2. elnyelető pipetta a CO2 abszorbeáltatására, 3. elnyelető pipetta az O2
abszorbeáltatására, 4. elnyelető pipetta a CO abszorbeáltatására, 5. nívóedény megfelelő
zárófolyadékkal töltve. Helyzetének változtatásával lehetséges a gáz mozgatása büretta és
aelnyelető pipetták között.

A gázokkal végzett kémiai reakciók egyik nyilvánvaló következménye a reakcióhő okozta
felmelegedés, de a kemilumineszcencia esetében fényemisszió bekövetkezése. Ezek is
felhasználhatók analitikai célra. A reakció során keletkezett hőmennyiség mérésekor szelektív
oxidációt kell tudni megvalósítani, amit egyrészt speciális katalizátorokkal ill. a vizsgálandó gáz
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olyan jellegű előkezelésével érnek el, amelyik a zavaró komponenseket eltávolítja. (Létezik olyan
CO meghatározó készülék, amelyik ezt az elvet használva képes a CO meghatározására 0-300 ppm
intervallumban metán és CO2 mellett katalitikus égetést követően). A kemilumineszcenciát
felhasználó ózon és nitrogén-monoxid meghatározása az alábbi reakciókon alapszik:
NO + O3 = NO2 + O2 + hν
A NO az oxigénnel NO2-á alakul, de ez a folyamat lassú, ezért az NO oxigén felesleg mellett
is megjelenik és kimutatható a tüzelőberendezésekben és a diesel autók kipufogó gázaiban. Ez a
reakció elvileg alkalmas a reagáló partner az ózon meghatározására is, de nem ezt hanem egy ennél
intenzívebb fénykibocsájtással járó reakciót az etilén oxidációját használják fel.

Gázok összetételének meghatározása műszeres módszerekkel
Elektrokémiai

és

spektrális

jelenségeket,

valamint

az

elválasztáson

alapuló

gázkromatográfiát és a tömegspektrometriát használhatjuk fel a gázösszetétel vizsgálatokra. A
gázkromatográfiával és a tömegspektrometriával e helyen nem foglalkozunk, mivel mindkét
módszer gáz halmazállapotban valósítva meg az elválasztást alkalmazása csak annyiban
különbözhet az általános alkalmazástól, hogy a mintabevitelt gázhoz kell illeszteni. Néhány gáz
esetében a lehetséges műszeres módszert a 12.2.táblázat szemlélteti.

12.2.táblázat. Műszeres módszerek gázok mennyiségének meghatározására
Mérendő gáz
O2
O3
CO2
CO
NO, NO2
SO2

Műszeres módszer
Paramágnesesség
Potenciometria
UV spektrofotometria
Kemilumineszcencia
IR, nondiszperzív IR
Hővezetőképesség
IR, nondiszperzív IR
UV spektrofotometria
Kemilumineszcencia
UV fluoreszcencia
IR
Konduktometria
Coulometria
Lángemisszó
Gázkromatográfia

Szerves
komponensek (BTX)
Aeroszol, por
β sugárzás abszorpciója
Fényszórás

332

Elektrokémiai érzékelők
A gázelemzés megvalósulhat a gázt adszorbeáló vagy abszorbeáló közeg elektromos
potenciálja vagy vezetőképességének mérésével. A gázt megkötő anyag lehet folyadék és szilárd
anyag.
Folyadék elektrolit: ritkán alkalmaznak abszorbeáló közegként vizet, a folyadék gyakran
elektrolit, amelyben a mérendő anyag nem csak oldódik, hanem az elektrolit

egyik

komponensével reakcióba is lép. Összetett rendszerben speciális elektrolit összetétellel
lehet csak a specifikusságot biztosítani. Ezen az elven gáztól függően néhány ppm-tól 1 v/v
% ig terjedő tartományban lehet gázelemzést megvalósítani pl. H2S, SO2, NH3, CO2 típusú
gázokra.
Szilárd elektrolit: a mérendő gáz diffúziós egyensúlyban van az elektrolittal (azok a típusok
terjedtek el ahol a gáz a mozgékony ionfajtára hat, (oxigén mérők lásd. Λ szonda)).
Az adszorbeáló közeg lehet félvezető. Egyes félvezetők vezetőképessége a bizonyos gázok
jelenlétében megnövekszik. Ennek oka a félvezető felületén adszorbeálódott gáz és a
félvezető között lejátszódó redox reakció. Az SnO2 típusú félvezetők redukáló a Cr2O3
típusuak oxidáló hatásúak. A reakciók általában 100 C fölötti hőmérsékleten mennek végbe.
Ilyen detektorok léteznek hidrogén és szénhidrogének mérésére.

Az ionos vezetés speciális gázanalitikai alkalmazását jelenti a lángionizációs detektálás. Az elvet a
12.9.ábra. szemlélteti.
A lángionizációs detektálás elsősorban szénhidrogének meghatározására alkalmas ugyanis a
hidrogén-oxigén lánghoz képest ezek égésekor jelentős mennyiségben keletkeznek ionok az
égésnél. A detektor nem érzékeny, vízgőzre, kénvegyületekre, széndioxidra, nitrogénre, oxigénre,
nemesgázokra. A módszerrel megvalósítható elemzés bár nem vegyület specifikus nagy
érzékenységű ezért detektorként is hasznosítják. A lángionizációs detektor a gázkromatográfiában
egyike a legáltalánosabban használt detektoroknak.
Az előbbihez hasonló vezetésben beállt változás mérésén alapszik az ionbefogásos és az
elektronbefogásos elven működő készülékek. Az ionbefogás a gáz aeroszol formában lévő
alkotóinak mérését teszi lehetővé. Gázösszetétel vizsgálatra akkor alkalmas, ha a gázt aeroszol
formába hozzuk. Az elektronbefogásos detektálásnál a gáz részecske fog be elektront és emiatt
csökken a vezetőképesség. Az ionbefogásos detektornál alfasugárzó az elektronbefogásosnál béta
(elektron) sugárzó radioaktív izotóp van beépítve a detektor falába. A módszer elvét a 12.10.ábra
mutatja.
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12.9.ábra. A lángionizációs detektálás elve

12.10.ábra. Az ion ill. az elektronbefogásos detektálás elve. (Iondetektálásnál alfa sugárzó
63

elektronbefogásnál béta (elektron) sugárzó Ni izotópot használnak)
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243

Am

Az elektronbefogásos detektornál a vivőgáz nitrogén, az elektronbefogás a halogéneknél jelentős
így ezek meghatározására biztosít a módszer nagy kimutatási képességet. Az elvet felhasználják a
halogénezett gázokat tartalmazó rendszerek

szivárgásmérésére, valamint detektorként

a

kromatográfiában halogénezett szénhidrogének elválasztásakor.
A vezetőképesség mellett az elektródpotenciál a másik gyakran alkalmazott mennyiség az, amelyik
felhasználható gázösszetétel mérésre. Gondoljunk a gázelektródokra (pl. hidrogén gázelektród),
amelyeknek potenciálja a Nernst-egyenlet szerint változik a gáz nyomásával. Az elektródpotenciál
mérést közvetetten az oldat pH változását mérve vagy potenciometriás titrálás indikátoraként is
felhasználhatjuk savas vagy bázikus karakterű gázok mérésére.
Az oldatokban történő mérés mellett ismert a szilárd elektrolitokban történő mérés. Erre példa az O2
meghatározását elektródpotenciál méréssel lehetővé tevő λ szonda, amelyben az elektrolit egy ZrO2
kerámia. (Ilyen berendezés a modern autókban beépítve megtalálható segítendő az optimális levegő
tüzelőanyag arányú üzemelést). A két arany elektród között kialakuló potenciál a belső és a külső
tér O2 koncentrációjától függ (U = konst. lg(PO

minta/

pOlevegő.) A redox folyamat 850 °C-on megy

végbe (12.11.ábra).

12.11. ábra. Elektrokémiai elven működő O2 meghatározó detektor (λ-szonda) felépítése
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Mágneses jelenségek is felhasználhatók a gázösszetétel meghatározására. A O2 paramágneses anyag
lévén a mágneses tér vonzza, így egy gáz oxigén tatalmától függően különböző sebességű áramlásra
késztethető. Az így létrehozott un. mágneses szél az útjába helyezett érzékelőt elfordítva elektromos
jelet szolgáltat. Oxigén tartalom meghatározás ezzel az elvvel 0. 01 tf %-tól fölfele végezhető.
A gázelemzési feladatok további műszeres lehetőségeit az optikai módszerek jelentik. Ezen a
területen az UV sugárzás abszorpciója valamint az IR sugárzás abszorpciójának felhasználásán
alapuló módszerek bírnak nagyobb jelentőséggel, lásd 12.2.táblázat.
Az UV abszorpciós mérésekhez a normál spektrofotometria eszközeit használhatjuk annyi
különbséggel, hogy a folyadék küvettát gáz küvettára cseréljük, 12.12.ábra.

12.12. ábra. Gázok UV abszorpciós méréséhez alkalmazható kísérleti elrendezés

Ha a gázelegy csak kevés komponensből áll, az infravörös spektroszkópia jól alkalmazható mind a
szervetlen gázok, mind a szerves gőzök mennyiségének meghatározására. Sok komponensű
rendszerben az infravörös spektrum abszorpciós sávjai átfedésbe kerülhetnek és
nehézkessé válik.
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az elemzés

Az infravörös spektroszkópiás elemzés kétféleképpen lehetséges. Spektrofotométerrel, ahol a
spektrum felbontásra kerül (diszperzív mód). Ekkor az adott hullámhosszon (hullámszámon) a
vizsgált molekula koncentrációjával arányos fényelnyelést lehet mérni. A kísérleti elrendezés
hasonló az UV abszorpciós méréséhez, de a spektrofotométer elemei a sugárforrástól a detektorig
másak, az infravörös sugárzás kívánalmainak megfelelően.
A CO2 infravörös spektrumát a 12.13.ábra szemlélteti.

12.13.ábra. A széndioxid molekula (CO2) infravörös spektruma
A nondiszperzív infravörös érzékelésnél (NDIR), mint a nevében is szerepel, nem használnak
spektrális felbontást. Az érzékelő a vizsgálandó gázzal van töltve, így ugyanabban a hullámhossz
tartományban abszorbeál mint a mérőcellában lévő gáz. Ha a mérőcellába az érzékelővel azonos
gáz kerül, az infravörös sugárzás egy része a mérőcellában abszorbeálódik. Az abszorpció miatt
kevesebb sugárzás jut el az érzékelőbe. A kisebb abszorpció miatt az érzékelő cella kevésbé
melegszik fel. Ezt a hőmérséklet különbséget megfelelő módon mérve, a mérő cella
gázkoncentrációja meghatározható. A NDIR az egyik leggyakrabban alkalmazott és az egyik
legérzékenyebb detektálási mód a CO2 meghatározásánál. Ilyen detektálási elvet alkalmaznak a
égetéses elven működő teljes szerves szén tartalom (TOC) meghatározására kifejlesztett
készülékekben is. A nondiszperzív IR gázanalízis elvét a 12.14.ábra mutatja be. Több komponens
méréséhez több különböző a mérni kívánt gázzal töltött detektor sorba kapcsolása szükséges. Ezt a
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megoldást alkalmazzák azok a műszerek, amelyek az autók füstgázának CH, CO emisszióját mérik
az un. zöldkártya kiállításához szükséges környezetvédelmi vizsgálat során, (lásd. 12.15.ábra.)
Kis koncentrációban előforduló gázmennyiségek mérésére az elválasztáson alapuló módszerek
alkalmasak. Két ilyen nagy teljesítőképességű módszer van a gázkromatográfia és a
tömegspektrometria, amelyek elvét külön fejezetek tárgyalják így ezeket itt részleteiben nem
tárgyaljuk.
A gázokban kis koncentrációban lévő szennyező anyagokat gyakran még a fenti nagy
teljesítőképességű módszerekkel sem tudjuk egy ésszerűen kezelhető gázminta mennyiségből
meghatározni. Ilyenkor legtöbbször már a mintavételkor a meghatározandó gázkomponenst
adszorbeáltatva dúsítást hajtunk végre. Az erre a célra használható adszorbensekről a 12.3.táblázat
ad áttekintést.

12.14.ábra. A nondiszperzív IR gázanalízis elve
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12.15. ábra. Nondiszperzív IR detektáláson alapuló gázösszetétel

Ha a gázban sok komponenst kell meghatározni és ezek koncentrációja alacsony (ppm, ppb), a
gázkromatográfia a megfelelő módszer. A gázok elválasztásához használt kolonnatölteteket a
12.4.táblázatban hasonlítottuk össze.
A gáztérben lévő illékony szerves vegyületek (VOC) analízisére a 12.5.táblázatban megadott
gázkromatográfiás kolonnák alkalmazhatók. Egy gázelegy elválasztását 5A típusú molekulaszűrőn
a 12.16.ábra mutat be.
A gázkromatográfiás mérésnél detektorként hővezetőképességi vagy tömegspektrometriás detektor
használható. A szerves anyagok meghatározásánál általánosan használt lángionizációs detektor a
szervetlen gázok detektálására nem megfelelő.
A gáztérben nyomokban jelenlévő szerves anyagok kimutatása
rendszerekkel lehetséges (GC-MS, GC-MS-MS).
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nagy teljesítményű analitikai

12.3.táblázat. Adszorbensek a gázokban lévő szennyező anyagok felfogására .
Szorbens
Tenax
(polifenilén-oxid)
Szén
molekula
szita
Aktív szén

Poliuretán hab
Szilikagél
Grafitizált karbon
XAD-2 műgyanta

Alkalmazás
Elúció módja
Apoláros illékony szerves anyagok Termikus deszorpció
(forráspont 40–200 °C).
C2 – C5 szénhidrogének.
Termikus deszorpció
Alacsony és közepes forráspontú
poláros és nem poláros szerves
anyagok.
Poláros és apoláros, közepesen
illékony vegyületek.
Aminok és poláros szerves anyagok
C4 – C12 szénhidrogének,
PCB-k.
Közepesen illékony szerves anyagok,
PAH-ok.

Folyadék extrakció

Folyadék extrakció
Folyadék extrakció
Termikus deszorpció
Folyadék extrakció
Folyadék extrakció

12.4.táblázat. Gázok analíziséhez használt oszlop töltetek és alkalmazhatóságuk
Töltet
Grafitizált korom
Szén molekula szita
Divinil-benzol-etilén-glikol
dimetakrilát kopolimer
Divinil-benzol-akril-nitril
kopolimer
Divinil-benzol polimer
Szilikagél
Difenil-p-fenilén- oxid
Zeolit molekula szita
Aktivált aluminium-oxid

Felhasználhatóság
Oldószerek, alacsony és közepes forráspontú halogénezett
szénhidrogének.
Permanens
gázok,
könnyű
szénhidrogének,
kis
molekulatömegű szerves anyagok.
Permanens gázok, metán, C2 szénhidrogének, víz.
Poláros szerves anyagok.
Könnyű gázok, CO, CO2, acetilén, víz, H2S.
C1-C4 gázok, kén tartalmú gázok, acetátok.
Magas forráspontú alkoholok, diolok, fenolok, klórozott
aromások, ketonok.
Permanens gázok: H2, O2, Ne, Ar, N2, CH4.
C1 - C4 szénhidrogének.
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12.16.ábra. Gázelegy összetételének meghatározása 5A molekulaszűrőn történt elválasztással

12.5.táblázat. Néhány gázkromatográfiás oszlop jellemzője és felhasználása
Az álló fázis összetétele

Polaritás

Felhasználás

Dimetil polisziloxán
5% Difenil- 95 % -dimetilpolisziloxán
20% Difenil- 80 % -dimetilpolisziloxán
35% Difenil, 65 %-dimetilpolisziloxán
14%Cianopropil- 86 %-dimetilpolisziloxán

apoláros
apoláros

oldószerek
illékony szerves, aromások

enyhén poláros

illékony szerves, alkoholok

közepesen poláros

peszticidek, PCB-k, aminok, N
tartalmú peszticidek
peszticidek, PCB-k, alkoholok,
oxigén tartalmú szerves
vegyületek
ftálsav észterek, fenolok

50% Fenil- 50 % metilpolisziloxán
Trifluoro-propil-metil-polioxán

Polietilén glikol
90%Bis-cianopropil- 10 %cianopropil polisziloxán

közepesen poláros

közepesen poláros
szelektív
elektronpár
donorokra
poláros
erősen poláros
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oldószerek,halogénezett
szénhidrogének, ketonok,
alkoholok
savak, aminok, oldószerek, xilol
izomerek
Cis- és transz –dioxin izomerek

Portartalom meghatározása
A levegőben nem csak gáz vagy gőz fázisban lévő alkotók találhatók, hanem lehetnek
folyadék és szilárd aeroszol részecskék. A gázelemzési folyamtoknál ezeket szűréssel el kell
távolítani, így a mintavevő rendszer mindig egy porszűrővel kezdődik. A levegőben lévő
diszpergált szilárd anyagok méret szerinti osztályozását a 12.6.táblázat mutatja be.

12.6.táblázat. Gázokban diszpergált szilárd részecskék típusai
Diszpergált forma

Méret,

Ülepedési sebesség

µm

cm/s

Gőz

< 0,1

0

Füst

0,1- 10

8 10-5 -4 10 -3

Por

10-100

0,3-25

PM 10 (Szállópor)

< 10

PM 2,5

< 2,5

(Respirábilis por)
PM 1

< 1,0

A portartalom legegyszerűbb meghatározása megfelelő pórusméretű szűrőn történő
felfogással lehetséges. Használhatunk cellulóz acetát membránszűrőket vagy üvegszálas szűrőket,
esetleg kvarcszálas szűrőket. A szűrőválasztást ahhoz kell igazítani, hogy a felfogott poron milyen
további analízist tervezünk. A szűrőre felfogott por mennyiségének meghatározására a monitoring
állomásokon nem tömegmérést, hanem β sugárzó izotóp elektron nyalábja intenzitásának
csökkenését használják fel.
A port felfoghatjuk méret szerint frakcionáltan. Erre a célra az impaktorokat
alkalmazhatunk. Az impaktor az irányváltásra kényszerített részecske tehetetlenségét használja ki a
méret szerinti leválasztásnál. Az impaktor fokozatszámaitól függ, hogy hány és milyen
mérettartományokban valósítjuk meg a por összegyűjtését. A leválasztó lemezeken gyűjtött por
tovább elemezhető. Impaktorokkal 0,5-10 µm tartományban végezhetünk frakcionálást.

A gázanalízis környezetanalitikai vonatkozásai
Munkahelyi légtér: ha a tevékenység nem eredményez specifikus gázösszetételt un. klíma
paraméterként az alábbi levegőalkotókat szokás vizsgálni:
CO, NO, NO2, CO2, O2,
Összes CH
Szállópor: PM10, PM 2,5
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Emissziós

monitoring:

az

erőművek,

hulladékégetők,

kőolajfinomítók

emissziós

monitoringjai (CEM monitoring, USA) az alábbi komponenseket az alábbi módszereket alkalmazva
vizsgálja:
NOx kemilumineszcencia
SO2, NH3, UV spektrofotometria
CO, CO2, HCl IR spektroszkópia
O2, ZrO2 elektrokémiai cella
Imissziós városi monitoring

12.7.táblázat. Immissziós városi monitoringban mért komponensek és alkalmazott módszerek
Komponens

Módszer

Egy adott napon
mért érték

NO

kemilumineszcencia

9 ppb

NO2

kemilumineszcencia

12 ppb

NOx

kemilumineszcencia

21 ppb

SO2

UV fluoreszcencia

< kh

CO

IR

0,033

O3

UV spektrometria

41 ppb

BTX, Benzol

GC

0,22 ppb

Toluol

GC

0,3 ppb

o-Xilol

GC

0,06 ppb

m,p-Xilol

GC

0,18 ppb

Etilbenzol

GC

0,16 ppb

Por PM10

Szűrés, β abszorpció

28 µg/m3

12.8.táblázat. Lakott területre vonatkozó immissziós határértékek
Szennyező

Éves,

24 órás

1 órás

µg/m3

µg/m3

µg/m3

SO2

50

125

250

NO2

40

85

100

NOx

100

150

200

CO

3000

5000

10000

O3
Szállópor

110
50

100
343

200

A környezet higiéniás értékelés alapja a 14/2001. (V.9) KÖM-EŰM FVM együttes rendeletben
előírt határérték.
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III. ANALITIKAI MÓDSZEREK ÉS ELVEK KÜLÖNBÖZŐ MINTATÍPUSOK
VIZSGÁLATÁRA

13. FOLYADÉKOK ANALITIKÁJA
Banhidi Olivér, Lakatos János, Lovrity Zita

13.1. Folyadékok szisztematikus elemezése
Lakatos János

A legtöbb folyadékelemzési feladat vizes közegben jelentkezik, célszerű ezért modellként a
vizet választani és a víz vizsgálatával kapcsolatos kérdéseken keresztül bemutatni azokat a
lehetőségeket, amelyekkel a folyadékok analízise megvalósítható.
A víz minőségével szemben támasztott követelmények a felhasználástól függenek. A vizsgálatok is
ehhez igazodnak.
Legszigorúbbak az ivóvíz minőségét szabályozó előírások, itt a legalacsonyabbak a szennyezők,
megengedett értékei és ezt a rendszert kell a legtöbb komponensre vizsgálni. A víztisztasági törvény
a toxikus kémiai anyagok kibocsájtását a felszíni vizekbe 34 ipari kategóriában 130 vegyület
esetében szabályozza. Az ivóvíz törvény 93 féle szennyező köztük a mikrobiológiai és a radioaktív
szennyezők vizsgálatát írja elő.
A víz vizsgálatának rendszerét Weber nyomán a 13.1.1.ábra mutatja be. A vizek
vizsgálatának egy része a helyszínen történik. Ilyenek pl. a hőmérséklet, a pH és gyakran az oldott
gázok mennyiségének meghatározása.
A pH a potenciométerhez kapcsolt kombinált üvegelektród segítségével határozható meg. A
víz pH-ja utalhat bizonyos típusú szennyezésre (savszennyezés, lúgszennyezés, szulfidok oxidációja
okozta savasodás stb.) Emellett a pH ismerete alapvető a víz élővilágának becslésénél is. Ha a víz
pH-ja kisebb, mint 5 akkor biológiai rendszerek nagy része életképtelenné válik. Az élő szervezetek
számára a 6,5 < pH < 8,5 tartomány az optimális. A környezeti vízminták jellemző pH értékeit a
13.1.1.ábra szemlélteti. A víz savtartalma vagy lúgtartalma sav-bázis titrálással határozható meg. A
titráláshoz NaOH vagy HCl mérőoldatot használnak. A titrálások végpontja a savtartalom
meghatározásnál pH: 8.3, a lúgtartalom meghatározásnál pH: 4.3 - nál van. A vízanalitikai
gyakorlatban ezzel a titrálással a vízben a kémhatást befolyásoló ionokat karbonát,
hidrogénkarbonát szokás mérni, és a titrálás eredményét,mint p lúgosság és m lúgosság adják meg.
Az oldott gázok közül az egyik legfontosabb az oldott oxigén mennyisége. Ez jelentősen
függ a hőmérséklettől (0 °C-on 14,6 mg dm-3, 30 °C-on csaknem fele, 8 mg dm-3).
345

13.1.1.ábra. A vizek vizsgálatára alkalmazható vizsgálati séma

Az oldott oxigén nagy mértékben befolyásolja a vizek élővilágát és meghatározza a szerves
anyagok mikrobiológiai lebomlásának módját. Ha van a rendszerben oxigén, az anyagok oxidatív
lebomlása valósulhat meg. Ekkor a szerves anyagból (C, H, N, S) CO2, H2O NO3-, SO42- keletkezik.
Ha nincs oxigén, a mikrobiológiai lebomlás akkor is végbemegy, a bomlástermékek azonban
eltérőek. A szerves anyagból ez esetben CH4, NH3, H2S képződik, (reduktív út). A víz oldott
oxigén tartalmának meghatározása történhet a helyszínen oxigénelektróddal vagy a laboratóriumban
titrálással (Winkler módszer). Utóbbi érdekessége, hogy a mintavételnél a víz oxigén tartalma
MnO2 formában rögzítődik. Az oxigén mennyisége a MnO2 mennyiségének jodometriás
meghatározása után számítható.
A vizek szilárd anyagot két formában, szuszpendálva és oldva tartalmazhatnak. A szuszpendált
anyag meghatározása szűréssel történik. Az alkalmazott szűrő pórusátmérője 0,45 µm.
A szűrt minta bepárlásakor visszamaradt szilárd anyag a víz oldott szilárd anyag tartalma. Mérése
egyszerű tömegmérés. A két különböző forma jelenléte miatt a víz kation és anion összetétele
szempontjából különbséget kell tenni az oldott és vízben lévő teljes mennyiség között. A teljes
mennyiséget feltárás után, az oldott mennyiséget szűrést követően tudjuk meghatározni.
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13.1.2.ábra. A vizek pH tartománya
Az oldott szervetlen anyagok nagy részét Na+, K+, Mg2+, Ca2+ kationok és Cl-, SO42- és oldott
kovasav teszi ki. A fenti ionok koncentrációja a víz típusától függ 13.1.3.ábra.
Ha az oldott sók nagy részben disszociált formában vannak, mennyiségüket az időigényes bepárlás
helyett becsülhetjük a vezetőképesség értékéből. Ez a módszer gyors, a helyszínen is alkalmazható.
Hátránya, hogy a vezetőképesség pontos átszámítása oldott sótartalomra empirikus formulák
segítségével ugyan lehetséges, de csak hasonló karakterű vizekre ad elfogadható eredményt.
A természetes vizek keménységét az oldott több vegyértékű ionok, döntően az alkáliföldfém sók
okozzák. Az oldott alumínium, vas, cink stb. ionok hozzájárulása a keménységhez nem jelentős,
mivel koncentrációjuk az alkáliföldfém ionok mellett elhanyagolható. A keménység meghatározása
komplexometriásan, etilén-diamin-tetraecetsav-val (EDTA), titrálásos módszerrel történik. (A lágy
vizek 50 mg dm-3 CaCO3- nál kevesebb, a kemény vizek 200 mg dm-3 CaCO3-nál több oldott
többértékű kationt tartalmaznak.) A szennyezőként számon tartott fémionok megengedett
koncentrációja a vizekben alacsony, ppm vagy az alatti koncentráció. A kationok meghatározása
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ilyen koncentráció tartományban történhet spektrokémiai és elektrokémiai módszerekkel. A
spektrokémiai módszerek lehetnek molekula és atomspektroszkópiai módszerek. Az UV-látható
fényt alkalmazó spektrofotometria, a fémionokkal képzett színes komplexek fényabszorpcióját
használja fel a vizsgálatra. A módszer egyszerű, de érzékeny a zavaró hatásokra. E miatt, kationok
esetében nem versenyképes az atomspektroszkópiai módszerekkel (AAS, ICP, ICP-MS). A
módszer nagyobb jelentőséggel bír akkor, ha a fémionok között oxidációs állapot szerint is
különbséget kell tenni. Az atomspektroszkópiai módszerek ugyanis érzéketlenek a vizsgált elem
oxidációs állapotára. Néhány példát az UV_VIS spektrometria alkalmazására a 13.1.1.táblázatban
adtunk meg.
Oldatok fémion tartalmának meghatározására ppm és az alatti koncentrációknál két módszer kínál
jó lehetőséget: a lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) és az induktív csatolású plazma
spektroszkópia (ICP). Az első módszer az atomok fényabszorpciójának, a második a gerjesztett
atomok által emittált fény intenzitásának mérésén alapszik. További lényeges különbség a két
módszer között az, hogy az ICP multielemes, az AAS monoelemes. Azaz az ICP-vel egyszerre több
míg az AAS-sel egyszerre csak egy elem vizsgálható. Ha kisebb kimutatási határ szükséges az
elemzési feladat az elektrotermikus atomizálást alkalmazó atomabszorpciós technikával
(ETAAAS), vagy az induktív csatolású plazma tömegspektrometriával (ICP-MS) oldható meg.
Utóbbi módszerek kimutatási határa a ppb alatti koncentráció tartományban van. A kationok
meghatározására alkalmas spektrálanalitikai módszerek kimutatási határának összehasonlításához a
13.1.4.ábra nyújt segítséget.
Több kation meghatározására a pH méréshez hasonló elektrokémiai rendszer ionszelektív
elektródok felhasználásával alkalmazható. Nagyobb jelentősége az elektrokémiai módszereknek
azoknál az ionoknál van, amelyek az előbb tárgyalt atomspektroszkópiai módszerekkel nem
vizsgálhatók (pl. NH4+), vagy, ha folyamatos mérésre van szükség.
A szervetlen anionok meghatározására, a kationokhoz hasonlóan, több módszer kínálkozik. Ha a
koncentráció nagy, a titrimetria (klorid meghatározása argentometriásan), vagy a gravimetria
(szulfát meghatározása BaSO4 csapadék formájában) a megfelelő módszerek .
Alacsony anion koncentrációknál (ppm) az UV-VIS spektrofotometria, az ionszelektív elektródok,
az ion kromatográfia és a kapillár elektroforézis rendelkeznek megfelelő kimutatási határral.
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13.1.3.ábra. Különböző víztípusokban mérhető oldott szilárd anyag tartalom és ennek
ionösszetétele

13.1.1.táblázat. Néhány fémion UV-látható spektrometriás meghatározása
Ion

Reagens

pH

Extrahálószer

Szín

ibolya

Hullámhossz,
nm
540

Kimutatási
határ
mg dm-3
0.05

Cr(VI)

Difenil-

2

-

o-

3.5-

-

vörös

540

0,02

fenantrolin

5.5

Szulfo-

1-4

-

bordó

500

0.04

4-5

kloroform

narancs

500

0,05

karbazid
Fe(II)

Fe(III)

szalicilsav
Hg(II)

A 13.1.1.táblázat

ditizon

néhány anion

spektrofotometriás

meghatározását

foglalja össze.

Az

ionkromatogáfia felépítésében hasonlít a folyadék kromatográfiához, az alkalmazott oszloptól
függően egyaránt alkalmas kationok és anionok elválasztására. A kationokat egy kationcserélő, az
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anionokat egy anioncserélő oszlopon szorbeáltatják. Az eluáló folyadék a szorpció erősége által
meghatározott sorrendben szorítja le az ionokat az oszlopról és időben elkülönítve juttatja el a
detektorhoz. Az ionok koncentrációjának mérése többnyire vezetőképességi detektorral történik. A
folyadékkromatográfiában általánosan alkalmazott UV detektálás csak a nitrit és a nitrát ionok
meghatározásánál használható ( a többi anionnak nincs elnyelése az UV tartományban). Néhány
anion ionkromatográfiás elválasztását a 13.1.5.ábra mutatja be.
A kapilláris elektroforézis ugyancsak egy elválasztáson alapuló módszer. A módszer kationok,
anionok és töltéssel nem rendelkező részecskék vizsgálatára egyaránt alkalmazható. Az
elektroforézisnél kollona helyett egy 50-100 µm kvarc kapillárist alkalmaznak. A kapilláris két
végére kapcsolt 10-30 KV feszültség a részecskéket vándorlásra kényszeríti. A részecskék
vándorlási sebessége közti különbség eredményezi az elválasztást. A detektálást hasonlóan az
ionkromatográfiához vezetőképességi vagy spektrofotometriás detektorral végezhetjük. Egy
standard és egy folyóvíz minta anionjainak elválasztását kapilláris elektroforézissel a 13.1.6.ábra
szemlélteti.
A vizekben a szervetlen anyagokon kívül, kezdve az oldott metántól a biológiai rendszerekig, igen
sokféle szerves anyag fordulhat elő. A vízben lévő szerves anyagok nagyobbik része az élő
szervezet szempontjából nem toxikus, a vízben élő szervezetek számára táplálékul szolgál.

13.1.4.ábra. Atomspekroszkópiai módszerek teljesítőképességének összehasonlítása
ICP-OES: Induktív Csatolású Plazma Optikai Emissziós Spektroszkópia, FAAS: Láng
Atomabszorpciós Spektrometria, TXRF: Total Reflexiós Röntgen Fluoreszcencia, ET-AAS:
Elektrotermikus Atom Abszorpciós Spektrometria, ICP-MS: Induktív Csatolású Plazma
Tömegspektrometria
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13.1.5.ábra. Szervetlen anionok elválasztása ionkromatográffal
-

1: F (22 ppm), 2: Cl- (20 ppm), 3: Br- (63 ppm), 4: NO3-, 5: I- (200ppm), 6:SO42- (100 ppm), 7: MoO4 2- (200ppm), 8:
CrO42-(200ppm)

A kis koncentrációban lévők között azonban soknak jelentős a mérgező, rákkeltő vagy
fejlődési rendellenességet okozó hatása. A vizek teljes szerves anyag tartalmának ismerte
elsősorban azért fontos, mert lebomlásukkor oxigént fogyasztanak. Ezen keresztül jelentősen
befolyásolják a vizek élővilágát. A vizek teljes szerves anyag tartalmának jellemzésére három
mennyiség használatos: a teljes szerves széntartalom (TOC), a kémiai oxigén igény (KOI) és a
biológiai oxigénigény (BOI5). A teljes szerves szén (TOC) definíció szerint jelenti a teljes oldott
(DOC) és nem oldott szerves szén együttes mennyiségét (POC). A teljes oldott szerves szén
mennyisége a teljes szerves szénnek az a része, ami egy 0,45 µm- es szűrőn történt szűrés után az
oldatban marad. A fogalom hasonló az oldott és a nem oldott szilárd anyag fogalmához. A nem
oldott szerves szén (POC) a szűrőn marad vissza. A szerves széntartalmú szennyezők további
osztályozására szolgál az illékony szerves szén (VOC) és a nem illékony szerves szén mennyisége.
Az illékony szerves széntartalom azt a szerves anyag frakciót adja meg amelyik a folyadékból gáz
átbuborékoltatással eltávolítható.
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13.1.6.ábra. Egy standard (A) és egy folyóvíz minta (B) anionjainak elválasztása kapilláris
elektroforézissel.
1:bromid, 2: klorid, 3: szulfát, 4: nitrit, 5: nitrát, 6: fluorid, 7:dihidrogén-foszfát

A mintánkban lehetnek olyan szervetlen vegyületek amelyek szintén tartalmaznak szenet. Ezt a
széntartalmat szervetlen széntartalomnak (IC) nevezzük. A kettő együtt adja meg a teljes
széntartalmat (TC).
IC + TOC = TC

Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a szerves vegyületekhez tartozó szén mennyiségét, a molekulát
el kell roncsolni, széntartalmát egyszerű, mérhető formájú vegyületté kell alakítani.
A TOC meghatározására alkalmas módszerek oxigén áramban való hevítést, ritkábban UV
sugárzással végzett bontást, vizes fázisban végzett kémiai oxidációt, vagy ezek kombinációját
használják a szerves szén széndioxiddá történő átalakításához. (Vizekben, a vizes fázisban végzett
oxidáció két nagyságrenddel érzékenyebb meghatározást tesz lehetővé, mint az égetéses módszer).
A szerves anyagból keletkezett széndioxid mennyiségét pontosan lehet mérni az infravörös sugárzás
abszorpcióval (NDIR analizátor), vagy ha széndioxidot a mérés előtt metánná redukálják a
meghatározásra

a gázkromatográfiában

elterjedten alkalmazott lángionizációs detektor (FID)
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alkalmazható. Ha a CO2 nagyobb mennyiségben keletkezik, elnyeletést és a klasszikus kémiai
titrálást is alkalmazhatjuk. A mérési elveket később a gázok vizsgálatánál ismertetjük.
A teljes szerves széntartalom meghatározására alapvetően kétféle módszer terjedt el. Az egyiknél a
mintát foszforsavval megsavanyítják, majd CO2 mentes gázt buborékoltatnak át az oldaton az
elbontott szervetlen széntartalmú vegyületek eltávolítása céljából.

Sajnos ez utóbbi művelet

eltávolítja az illékony szerves anyagot is, ezért az így kapott eredmény csak akkor jellemzi helyesen
az összes szerves széntartalmat, ha a VOC = 0, egyébként a nem illékony szerves széntartalomnak
felel meg (NPOC, nonpurgeable organic carbon). A másik módszer a teljes széntartalmat határozza
meg először úgy, hogy minden szenet széndioxiddá alakít. Ugyanazon minta egy másik részletét
foszforsavval kezelik, az ekkor keletkező és a rendszerben lévő illékony komponenseket az első
módszerhez hasonlóan indifferens gázzal kihajtják. Az illékony komponensek CO2 tartalmát
közvetlenül, égetés nélkül mérik. A TOC –t a két mérés különbségeként kapják. Itt bár a VOC
szintén eltávozik, a CO2 kihajtásánál, ez nem okoz hibát mert nincs átalakítva CO2-vé. Így az a
szervetlen széntartalom (IC) meghatározásánál nem lesz belemérve az IC értékébe. Sajnos ez a
módszer sem tökéletes. A mintánkban ugyanis lehetnek olyan egyéb szenet tartalmazó ionok,
amelyek nem CO2 formában távoznak el a rendszerből, pl CN-, OCN-, SCN-. Savazáskor ezekből
HCN, HOCN, HSCN keletkezik. Ezek nem abszorbeálnak fényt abban az infravörös hullámhossz
tartományban ahol a CO2 –t mérjük. Nem lesznek belemérve a szervetlen szén (IC) értékébe, így
nem is kerülnek levonásra. Ha ezek az ionok jelen vannak, mennyiségük a teljes szerves
széntartalom (TOC) értékében jelentkezik. A mért TOC ekkor nagyobb a ténylegesnél.
A két módszert (az elsőt kiöblítéses, a másodikat differenciális módszernek szokás nevezni) a
13.1.2.táblázat segítségével hasonlíthatjuk össze.
Ez az összehasonlítás jól példázza, hogy ha változik a széntartalmú komponensek kémiai formája a
vizsgált rendszerben a teljes szerves széntartalom értéke (TOC) eltérő tartalommal bír, félrevezető
lehet a mechanikus összehasonlítás.
A másik gyakran használt paraméter a vizek analízisénél a kémiai oxigén igény (KOI).
Ez azt az oxigén mennyiséget jelenti mg dm-3 koncentrációban kifejezve, ami a mintában lévő
szerves anyag kálium-dikromátos (K2Cr2O7) oxidációjakor elhasználódik. A mintát 150 °C-on
forraljuk 2 órán át, erősen savas kénsavoldatban, ezüst-szulfát katalizátor jelenlétében. Az oxidáció
során a CnHxOyNz összetételű szerves anyag, ha az teljesen oxidálható, az alábbi módon alakul át:
CnHxOyNz + O2 = nCO2 + qH2O + zNH3
A reakcióegyenlet a módszer ellenőrzésére használt kálium-hidogén-ftalát esetében:
C8H5O4K + O2 = 8 CO2 + 2H2O + K+ + OH-
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(1 mmol kálium-hidrogén-ftalát oxidációja 240 mg O2-t igényel. Az 1mmol dm-3 koncentrációjú
kálim-hidrogén-ftalát oldat KOI értéke 240 mg dm-3).

13.1.2.táblázat. A TOC meghatározás módszereinek összehasonlítása. (A táblázat az adott módszer
esetében mért szénformákat adja meg).
Teljes széntartalom a
mintában

Kiöblítéses módszerrel
mért
szerves szén
(TOC)

A differenciális
módszerrel mért szerves
szén
(TOC)

CO32CO2
HCO3OCN-

OCN-

SCN-

SCN-

CN-

CN-

Illékony szerves szén

Illékony szerves szén

(VOC)

(VOC)

Nem illékony szerves Nem illékony szerves Nem illékony szerves
szén

szén

szén

Az oxidáció végén a visszamaradt bikromátot vagy vas(II)-ammónium szulfáttal titrálva, vagy UVVIS spektrofotometriás módszerrel határozhatjuk meg. Vannak olyan szerves molekulák, amelyek
nem oxidálódnak, noha a közeg erősen oxidatív. Egy részük nem azért kerüli el oxidációt mert
kémiailag inert, hanem azért mert illékony és a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása alatt a
gőztérbe távoznak. Emiatt a KOI kisebb a ténylegesnél. Pozitív irányú eltérést okoz néhány
szervetlen komponens oxidációja (szulfid, nitrit, klorid). Ezek miatt a mért KOI nagyobb, mint a
ténylegesen oxidálható szerves anyag tartalom. Legnagyobb gondot a klorid okozza, mivel sokszor
nagy mennyiségben van jelen a vizekben. Zavaró hatásától higany(II)-szulfát (HgSO4)–os
lecsapással szabadulhatunk meg. A 13.1.3.táblázat áttekintés nyújt a szerves és a szervetlen
molekulák viselkedéséről a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározásakor használt kromátos
oxidációnál. A kémiai oxigénigény jól használható paraméter a szennyezés felmérésénél, mert a
vizsgálat gyors, jól reprodukálható és alkalmazható az erősen szennyezett vizek esetében is.
Hátránya, hogy nem ad információt arról, hogy a szennyezés biológiailag lebontható-e és milyen a
lebontás sebessége.
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13.1.3.táblázat. A szerves és a szervetlen molekulák viselkedése a kémiai oxigénigény (KOI)
meghatározása során.
Az oxidáció

Szerves anyag

Szervetlen anyag

mértéke
Teljesen oxidálódik

o-ftálsav, etanol, ecetsav, metilakrilát, kaprolaktám, glükóz,
kitin, 1,4 dioxán, ciklohexanol

Részlegesen
oxidálódik
Alig vagy
oxidálódik

toluol
nem piridin, diklórmetán,
tetraklórmetilén, trimetilamin,
trifluorecetsav, ciklohexán,
lindán

Szulfid-, nitrit-, szulfit-,
tiocianát-, klorid-, vas(II)-,
tioszulfát-ionok, hidrogénperoxid
Kálium-cianid, ditionit
Nitrát-, szulfát-, karbonát-,
foszfát-ionok, ammónia

A biológiailag lebontható szerves szennyezők mennyiségét a biológiai oxigénigény (BOI5) adja
meg. A vizsgálat a baktériumok oxigénfogyasztását méri a szerves anyag aerob lebontása során. A
kísérleti feltételeket úgy állítják be , hogy az ideális legyen a baktériumok számára. (
Átlevegőztetett minta, öt nap reakcióidő, sötét hely, inkubátor hőmérséklet 20 °C, 6.5 < pH < 8.5.)
A tiszta víz BOI5 értéke néhány mg dm-3 . A nagy oxigénfogyasztású szennyvizek BOI5 értéke
elérheti a 1000 mg dm-3 –t ( gyógyszeripari szennyvíz, trágyalé, tejipari szennyvíz, a papíripari
szennyvíz BOI5 értéke 10000 mg dm-3 is lehet).
Ugyanazon szennyvízben mért KOI általában nagyobb, mint a BOI de ez nem törvényszerű.
Lehetnek a vízben ugyanis olyan szerves anyagok, amelyek a mikro-organizmusok által könnyen
lebonthatók, a kémiai hatásnak ellenben ellenállnak. A vízminta teljes szerves széntartalmának
(TOC), a biológiai oxigénigénynek (BOI) és a kémiai oxigénigénynek (KOI) a meghatározásával
jól jellemezhető a szerves anyagok eltávolítását célzó kezelés, akár szennyvízről van szó (lásd a
13.1.4.táblázatot), akár egy kisebb koncentrációban jelenlévő szerves komponens eltávolítása a cél.
A BOI/KOI arány változása azt jelzi, hogy az eredendően nem biodegradálható anyag a kezelés
hatására biológiailag lebonthatóvá alakult át. A vizekben előforduló széntartalmú anyagok
tipizálása: szerves, szervetlen vagy a teljes szerves szén tartalom felbontása oldott és nem oldott,
illó és nem illó komponensekre egy lépés a mélyebb részletezés, a rendszer vegyületspecifikus
leírása irányába. Az összetétel vegyület specifikus jellemzése a molekulák fényabszorpcióját
felhasználó spektroszkópiai módszerekkel, a tömegspektrometria segítségével, a gáz- és a folyadék
kromatográfiával valósítható meg. Ha a vizsgálandó szerves anyag ppb nagyságrendben van a
mintában, a kromatográfiás és a tömegspektrometriás módszereket összekapcsolva alkalmazzák.
Ezen alkalmazásokkal a 13.2 fejezet foglalkozik nagyobb részletességgel.
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13.1.4.táblázat. Néhány vízminta TOC, KOI és BOI értékének összehasonlítása
Víztípus

TOC

KOI

BOI

mg C dm-3

mg O2 dm-3

mg O2 dm-3

Rétegvíz

<2

Felszíni víz

<10

20

2

Szennyvíz

200

700

300

Szennyvíz ülepített

90

400

175

Szennyvíz kezelt

30

90

20

A tömegspektrometria, bár nevében szerepel a spektrometria szó, nem az elektromágneses sugárzást
használja fel. Ionok tömeg/töltés szerinti szétválogatásán és az így kapott ion áramok
meghatározásán alapszik. A szerves anyagok meghatározására azért használható fel, mert a szerves
anyagból az ionizálás során a molekula szerkezetétől függő, a molekulára jellemző fragmentek,
molekulaionok keletkeznek.

Egy vegyület tömegspektrumának bonyolultsága az ionizáláskor

keletkező ionok számától függ.

A vegyületek azonosítását a bomláskor keletkező ionok

segítségével lehet elvégezni.
A

tömegspektrometriát

a

vizek

szennyezőinek

vizsgálatánál

általában

gáz-

vagy

folyadékkromatográfiához kapcsolva alkalmazzák (GC-MS, LC-MS). Erre azért van szükség, mert
a spektrum a sok vegyület miatt nagyon bonyolult. Az elválasztó módszer segítségével nemcsak a
spektrum válik egyszerűbbé, hanem több toxikus vegyület sok egymástól csak kevésbé különböző
izomerje lesz azonosítható.

Egy példát a GC-MS alkalmazására a naftalin klórozott

származékainak meghatározása esetében a 13.1.7.ábra mutat be.
A környezeti mintákban ppb, vagy az alatti koncentrációban lévő szervetlen és szerves
anyagok meghatározására is szükség lehet. Erre az analitikai eszközök magukban általában már
nem képesek. A kimutatási határ további csökkentésének egyik lehetséges módja a kapcsolt
rendszerek

alkalmazása.

A

szervetlen

anyagok

vizsgálatára

az

induktív

csatolású

tömegspektrometria (ICP-MS) a szerves anyagokéra a gázkromatográfia- tömegspektrometria (GCMS) és a folyadékkromatográfia- tömegspektrometria (LC- MS) ill. további MS egységgel kapcsolt
összeállításai vehetők igénybe. Ezek azonban csak viszonylag magas ráfordítással kialakítható
megoldások.
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13.1.7.ábra. Egyszeresen és többszörösen összekapcsolt (tandem) analitikai rendszerek

A többszörösen kapcsolt rendszerek segítségével nyerhető többlet információt a nitroPAH- ok
példán a 13.1.8.ábrán mutatjuk be.
. A GC-MS kromatogramon (a) nem láthatók a nitroPAH-ok csúcsai, mert koncentrációjuk több
nagyságrenddel kisebb, mint a talajból kiextrahált egyéb szerves anyagoké (az intenzitások
különbsége öt nagyságrend). A GC-MS-MS alkalmazásával (b) a felbontást olyan mértékben lehet
növelni, hogy a nagy koncentrációjú szerves mátrix leválasztható, ezért a kromatogram már csak a
nitro-PAH-ok csúcsaiból áll.
Mint bemutattuk a folyadék fázis vizsgálatára alkalmazható módszerek skálája igen széles.
Szélesebb, mint a szilárd vagy a gáz fázis vizsgálatára alkalmas módszereké. Mint analitikai
rendszer a folyadék fázis könnyebben kezelhető mint a szilárd vagy a gáz fázis. Ez az egyik oka
annak, hogy nagyon sok analitikai módszer folyadék fázisú mintát vizsgál.
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13.1.8.ábra. NitroPAH-ok meghatározása talajextraktumban.
(a)GC-MS kromatogram (csak a nagy koncentrációban jelenlévő vegyületek csúcsai láthatók), (b) GC-MS-MS
kromatogram ( a Nitro-PAH-ok csúcsai: 1: 1-nitro-naftalin, 2: 2-nitro-naftalin, 3: 9-nitro-antracén, 4: 3-nitrofenantrén, 5: 2-nitro-fluorén, 6: 3-nitro-fluorantrén, 7: 1-nitro-pirén, 8: 6-nitro krizén.)
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13.2. Elemanaitikai vizsgálatok
Bánhidi Olivér

BEVEZETÉS
Tekintve, hogy a folyadékok halmazállapotuknál fogva magában a műszerfelépítésekben,
vagy a “hagyományos” analitikai eljárások technológiájában is képest lényeges eltérést mutatnak a
szilárd próbákhoz képest, célszerű az elemzésükkel kapcsolatos kérdéseket fejezetben tárgyalni.
A természetben a folyadékokat tartalmazó rendszerek (felszíni-, felszínalatti vizek, stb.)
meghatározó szereppel bírnak a folyamatok kialakulását, lejátszódását illetően. A biológiai
rendszerek folyékony halmazállapotú rendszereknek tekinthetők, ipari folyamataink jelentős része
is a folyadékállapothoz köthető. A folyadékállapotú rendszerek jelentőségének megfelelő
fontossággal bír a hozzájuk kapcsolódó analitikai információ ismerete is A folyadékok gyakran
rendkívül bonyolult, komplex rendszereket képeznek, találhatók bennük oldott és lebegő anyagok,
és szervetlen, szerves komponensek, gázok stb., ezért a hozzájuk kapcsolódó analitikai információ
megszerzéséhez szinte minden típusú analitikai módszer használata szükséges. Kivételes esetektől
eltekintve oldott állapotú komponensek analitikai meghatározásáról lesz szó.

13.2.1. Fémes jellegű komponensek meghatározása
A folyékony halmazállapotú rendszerek túlnyomó része vizes rendszer, azaz a víz az
oldószer bennük. A víz kémiai tulajdonságai sajátosságai döntő módon meghatározzák a vizes
rendszerek sajátosságait. A vízben oldódó szervetlen anyagok túlnyomó része elektrolitikusan
disszociál is, a keletkező fémionok és a vízmolekulák közötti kölcsönhatás következtében a
fémionok hidratált formában vannak jelen az oldatban. A hidratációs kölcsönhatást gyakran tetemes
nagyságú hidratációs energia jellemzi, amelynek komoly hatása lehet az atomspektrometriás
módszerek porlasztásos mintabeviteli eljárásai során lejátszódó folyamatokra. A vizes rendszerek
között meghatározó helyet foglalnak el a felszíni-, és felszín alatti vizek. Ezek között több
jellegzetes összetétellel bíró rendszer is van.
A vizes rendszerek között meghatározó helyet foglalnak el a felszíni-, és felszín alatti vizek.
Ezek között több jellegzetes összetétellel bíró rendszer is van.
A felszíni vizek jelentős része ún. sós víz, a tengerek, óceánok állományát alkotja.
Összetételükre jellemző a viszonylag magas, 35 – 40 g/dm3 koncentrációt kitevő sótartalom. A
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13.2.1.táblázat. A tengervíz átlagos összetétele
Komponens

Koncentráció [g/dm3]

Nátrium-klorid

35,0

Magnézium-klorid

3,8

Magnézium-szulfát

1,6

Kalcium-szulfát

1,2

Kálium-szulfát

0,9

Kalcium-karbonát

0,1

tengervíz átlagos összetétele a 13.2.1.táblázatban van feltüntetve.
A só-összetétel nem mindenütt állandó, a Balti tenger sótartalma alacsonyabb, mert a
beömlő nagy vízhozamú folyók által szállított nagymennyiségű édesvíz felhígítja.
Az édesvíznek nevezzük azt a vizet, amelynek oldott sótartalma nem haladja meg a 0,3 – 0,5
g/dm3 értéket. A természetben a felszíni vizek, a harmat, a köd, az eső, a hó, a jég édes víz.
Jellegzetessége, hogy tartalmaz Na, K, Ca, Mg és esetleg Fe hidrokarbonátokat, kloridokat, esetleg
szulfátokat oldva. A felszíni vizeink a főkomponensek mellett gyakran tartalmaznak szerves és
szervetlen mikroszennyezőket is.
Felszínalatti vizeink fontosabb kationjai megegyeznek a felszíni vizekben felsoroltakkal.
A különféle eredetű vizek mellett bizonyos esetekben fontos szerepet játszanak a szerves
folyadékokat tartalmazó rendszerek is. Ezek természetesen szerves folyadékok elemzésére szolgáló
analitikai módszereket igényel. A legtöbb szerves folyadék a víztől gyökeresen különböző fizikai és
kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint elemezendő minta teljesen eltérő körülményeket teremt,
amihez az analitikai módszernek alkalmazkodnia kell. Az analitikai módszert illetően a legnagyobb
problémát a mintabevitel jelenti. Ez a mintavételtől kezdődően teljesen eltérő jellegű problémákat
okoz attól függően, hogy a mintabevitel lángba, vagy a plazmába irányul, eltérő problémákat vet
fel.

13.2.2. A fémes komponensek meghatározására alkalmas analitikai módszerek
A vizekben jelenlévő fémes komponensek meghatározására több módszer is alkalmas. Ezek
egy része klasszikus analitikai-, és elektroanalitikai módszer. A rutin analitika gyakorlatban
azonban többnyire az atomspektrometriás analitikai módszerek terjedtek el, elsősorban azért mert
teljesítményjellemzőik kielégítik az elemzésekkel kapcsolatos követelményeket, többnyire egyszerű
mintaelőkészítést igényelnek és multielemes képességüknek köszönhetően egyazon előkészítési
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módszer alkalmazásával sok komponens határozható meg. Az alábbiakban a fémes-, valamint
néhány nemfémes komponens atomspektrometriás módszerekkel történő meghatározásának
sajátosságait fogjuk tárgyalni. Ennek során bemutatjuk milyen komponensek meghatározása
lehetséges az adott technika alkalmazásával, milyen teljesítményjellemzőkkel rendelkezik az eljárás
és milyen területen alkalmazható.

13.2.2.1. Lángfotometria alkalmazása folyadékok vizsgálatára
A lángfotometria nemcsak az első atomspektrometriás módszer, de igazi oldatos eljárásnak
is tekinthető. Amint azt a korábbi fejezetekben már tárgyaltuk, hátránya, hogy viszonylag kevés
számú elem meghatározására alkalmas. Előnye hogy egyszerű készülék, szerény teljesítményű
optikai rendszer szükséges az alkalmazásához. Ma már önálló lángspektrométert nem gyártanak,
ugyanis a legtöbb lángatomabszorpciós készülék rendelkezik ún. lángemissziós üzemmóddal, azaz
egy

kapcsoló

elfordításával,

vagy

egy

egérkattintással

lángspektrométerré

alakítható.

Lángemisszióban elsősorban az alkáli- és néhány alkáliföldfém mérhető jó kimutatási képességgel
(Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba). Ezen elemek egy része állandó alkotórésze a különféle vizes
rendszereknek, ezért meghatározásuk, rendszeres mérésük nagyon fontos. A mérhető komponensek
között az Na, K, Rb, Cs, Sr esetében jelentős ionizációs zavarással kell számolni, ezért a mérendő
mintákhoz és a kalibráló oldatokhoz is lantán-kloridot kell adni mentesítő reagensként. A kalibráló
oldatoknak tartalmazniuk kell ugyanazokat a főkomponenseket, amelyek a mintában jelen vannak.
A kalcium esetén a lángban CaOH sávok jelennek meg, amely további zavaró hatást jelent,
kiküszöbölése a láng redukáló jellegének növelésével érhető el. A fentebb felsorolt elemek jó
kimutatási képességgel mérhetők. Ezeken az elemeken kívül lángspektrometriával mérhetünk még
több olyan elemet is, amelyek emissziós vonala a látható, vagy a láthatóhoz közeleső ultraibolya
tartományba esik. Ily elem pl. az Ag, Cu, Cr, Mn, Ni. Ezek általában mérsékelten jó kimutatási
képességgel mérhetők, de ha nem túl alacsony koncentrációban vannak jelen, kielégítő
pontossággal határozhatók meg különféle vizes oldatokban. Bár a magasabb lánghőmérsékletet
biztosító különleges lángok alkalmazása során jobb kimutatási képesség érhető el, a rutin analitikai
gyakorlatban szinte kizárólag a levegő - propán, levegő – bután, levegő –acetilén és dinitrogénoxid
–acetilén lángokat alkalmazzuk.
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13.2.2.2. Lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) alkalmazása folyadékok vizsgálatára
A lángspektrometriával összehasonlítva az FAAS sokkal több elem meghatározását teszi
lehetővé, mára alapvető analitikai technikává vált, az atomabszorpciós spektrométerek pedig az
analitikai laboratóriumok standard készülékeinek tekinthetők. A FAAS egyik nagyon kedvező
tulajdonsága a multielemes elemzési képessége, azaz egy mintából egy előkészítési eljárást
alkalmazva nagyon sok elem határozható meg. Folyadék állapotú minták esetén az előkészítés
általában rendkívül egyszerű lehet, többnyire a minta szükség szerinti hígításából és esetleg
valamilyen spektroszkópiai puffer hozzáadásából állhat. Azokban az esetekben ahol a módszer
kimutatási képessége elegendő a feladat megoldásához, a FAAS alkalmazása rendkívül praktikus
lehet. Példaként a később tárgyalandó galvanizáló-oldatok elemzését kívánjuk megemlíteni.

13.2.2.2.1. Különféle vizes oldatok elemzése FAAS-el
A különféle felszíni és felszínalatti vizek elemzésénél a FAAS-el nemcsak az ún.
makroionok (Na, K,Ca, Mg, Fe, Mn), hanem sok mikroszennyező (Cu, Zn, Cd, Al, Cr) is
meghatározható. Ha egy, vagy több komponens koncentrációja túl alacsony a módszer kimutatási
képességéhez, viszonylag egyszerű dúsítási eljárások állnak rendelkezésre, pl. ammóniumpirrolidin-ditio-karbamát – metil-izo-butil-keton (APDC – MIBK) extrakciós eljárás, amellyel a kb.
egy nagyságrenddel alacsonyabb koncentráció is mérhető ezekből az elemekből. Az APDC egyik
előnyös tulajdonsága, hogy sok, kb. 30 fémionnal képez szerves oldószerekbe extrahálható
komplexeket. A dúsítással egybekötött extrakció könnyen kivitelezhető. 250 cm3 vizsgálandó
vízmintához adjunk 5 cm3 10 g/dm3-es vizes APDC-t majd a pH-ját állítsuk ecetsavval vagy
nátrium-karbonáttal pH=5 értékre. Ez a legtöbb fémion számára megfelelő érték mind a
komplexképződéshez, mind pedig az extrakcióhoz.. Az As, Mo, Tl és W esetén pH=3-at célszerű
beállítani. A króm és a molibdén esetében az extrakciót megelőzően melegítsük fel azoldatot 80 oC.ra. Az oldatot vigyük át egy 500 cm3-es választótölcsérbe, adjunk hozzá 20 cm3 metil-izobutilketont egy percig rázzuk erőteljesen, majd a fázisok szétválása után a szerves fázist egy üveg
mérőlombikba eresszük le és ismételjük meg az extrakciót 5cm3 MIBK hozzáadásával. Az
extrakció megismétlése egy újabb adag extrahálószerrel, nagymértékben növeli annak
hatékonyságát, a teljes lépés hatékonysága a megoszlási hányados négyzetével lesz arányos. A
spektrométerbe a szerves fázis közvetlenül beporlasztható.
A vizes minták mérése előtt a vizsgálandó vízminta kémhatását állandó értékre, pl. 1 m/v %
HNO3 tartalomra kell beállítani nagytisztaságú salétromsav segítségével, - természetesen a kalibráló
oldatokét is, - és ezt kell beporlasztani a spektrométerbe. Ha valamelyik alkotó koncentrációja túl
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nagy a kalibráló oldatok koncentrációjához képes, a mintát desztillált vízzel hígítjuk,
salétromsavval savanyítjuk mérés előtt.
Ásványvizek elemzése során az oldott gázokat célszerű eltávolítani a mérés előtt, hogy a
gázbuborékok ne rontsák le a porlasztás egyenletességét.
Szennyvizek esetében a vizekre leírtak szerint kell eljárni, azzal a kiegészítéssel, hogy a
minták lebegőanyag-tartalmát előzetes szűréssel el kell távolítani.
Tengervíz elemzése során a nagy só-koncentráció miatt a rövidebb hullámhosszakon
megnövekedett szórt fény-intenzitással kell számolni, ezért célszerű háttérkorrekció alkalmazásával
végezni a méréseket.
A FAAS nagy múltra tekinthet vissza a galvanizáló oldatok vizsgálata ellenőrzése területén.
Segítségével meghatározható mind a főalkatrészek, mind a szennyezők koncentrációja, az
öblítővizek szennyezőanyag-tartalma, valamint az elmenő vizek elemzésével a szennyvíztisztító
berendezés hatékonysága is vizsgálható. A főalkotórészek meghatározásához a mintákat jelentősen,
- akár 1000-szeresen is, - meg kell hígítani. A méréseket általában a gyengébb kimutatási
képességgel jellemezhető vonalakon, esetleg égő-elfordítással végezzük. A szennyező és egyéb kis
koncentrációban lévő komponensek mérése során a kalibráló oldatoknak tartalmazniuk kell a
főkomponenseket is lehetőleg a mintával egyező koncentrációban.
Tiszta gyümölcslevek jól elemezhetők, ha a mintát előzetesen kb. 5-szörösre hígítjuk, - azért
hogy kiküszöböljük a jelenlévő cukrok viszkozitására való hatását, - és sósavval megsavanyítjuk a
hígított oldatot. Vas esetében még így is tapasztalható zavaró hatás, ez azonban kevés foszforsav
hozzáadásával megszüntethető, mert a foszforsav a vassal egy komplexet képez, melynek
atomizációját már nem zavarja a többi komponens.
Klinikai vizsgálatokat illetően a vérszérum és a vizelet vizsgálata rendkívül jelentős
területnek számít, ezekben rutinszerűen kalciumot, magnéziumot, nátriumot, káliumot, rezet, vasat
és cinket, esetleg ólmot határoznak meg. A vér-, illetve vérszérum vizsgálatánál egyik legnagyobb
zavaró hatást a minta fehérjetartalma okozza. Vannak fémek, pl. a Ca melyekkel a fehérje olyan
erős kötést létesít, amely még a levegő acetilén láng hőmérsékletén is stabil marad, erős zavaró
hatást okozva. A fehérjék zavaró hatását vagy a minta hígításával, vagy pedig fehérjementesítéssel
lehet megszüntetni. A fehérjementesítés során triklór-ecetsavat adunk a mintához, ez megbontja a
fém-fehérje kötést, a fehérje centrifugálással elválasztható az elemezendő oldattól.
Ha valamelyik mérendő nehézfém koncentrációja olyan kicsi, hogy a FAAS kimutatási
képessége nem elégséges a meghatározáshoz, alkalmazható az APDC – MIBK dúsítással
egybekapcsolt extrakció, a fentebb leírtakhoz hasonlómódon.
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13.2.2.2.2. Szerves folyadékok elemzése FAAS-el
Szerves folyadékok elemzése már részben szóba került az APDC-MIBK extrakciós eljárás
ismertetése során. A szerves anyagok nagy része éghető, azaz a lángba jutva elég. Vannak azonban
olyan szerves folyadékok is, - pl. a halogénezett szénhidrogének, - amelyek a lángba jutva kioltják
azt. A szerves folyadékok többsége bár elég a lángban, bejuttatásuk esetén azonban többféle
specifikus hatással is számolni kell. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy megváltoztatják a láng
jellegét, megnövelik a redukáló hatású gyökök mennyiségét a lángban. Ennek hatására a láng
redukáló jellege növekszik, olyan mintha megnövelnénk a bevitt acetilén mennyiségét. Ez a legtöbb
esetben kedvező, főleg levegő-acetilén láng esetében.
A szerves folyadékok sok tulajdonsága, - felületi feszültség, belső súrlódás, stb. – jelentősen
eltér a víz, illetve a vizes oldatok jellemzőitől, ennek eredményeként jelentősen megváltozhatnak a
porlasztás jellemzői, például a lángba bevitt komponens, oldószer mennyisége. Hogy ezek a
változások milyen mértékűek ez az adott szerves folyadéktól függ,
Az extrahálás analitikai alkalmazásának szakirodalmából kiválasztható az adott feladatra
legalkalmasabbnak ítélhető extraháló szer. Az extrakciós eljárásokban gyakran használják még az
izobutil-acetátot,

az

izoamilalkoholt,

a

metil-amil-ketont,

xilolokat,

kerozint.

Ezek

problémamentesen beporlaszthatók az atomabszorpciós spektrométerbe.
A szerves folyadékok vizsgálatához kapcsolódik a különböző típusú kőolajtermékek
vizsgálata is. Nyersolaj esetén finomítás, vagy katalitikus krakkolás előtt célszerű meghatározni a
feldolgozandó nyersanyag Ni, Cu, Fe, Na és V-tartalmát mert ezek katalizátormérgek és
leronthatják a technológiai folyamatok hatékonyságát. Nagy-értékű speciális belső égésű motorok,
kompresszorok motorolajában a berendezések kopásának következtében megjelennek bizonyos
fémek. Ezek koncentrációit meghatározva megbecsülhető a berendezések élettartama, az információ
segítségével megelőző intézkedések tehetők, elkerülve ilyen módon a váratlan leállásokból,
meghibásodásokból származó károkat.
A kőolajtermékek mintabevitelénél általában a vizsgálandó minta nagy belső súrlódási
együtthatója jelenthet problémát. Ez egyszerűen megoldható a mérendő minta megfelelő oldószerrel
történő meghígításával. Hígítószerként többfajta oldószert, - n-heptánt, dioxánt, p-xilolt, izopropilalkoholt, lakkbenzint, metil-izobutil-ketont használnak. Többnyire 10-szeres hígításban kerülnek a
minták mérésre. A kalibráció szerves fémvegyületek segítségével történik. Kopásból származó
komponensek mérésénél a kopásból eredő fém-tartalom kolloid állapotban van (szemcsék mérete
0,1 – 1 µm), a magas lánghőmérséklet hatására ezek a fémszemcsék általában teljesen
atomizálódnak, és így a mérés pontos értéket szolgáltat. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy
vannak a mintában olyan méretű szemcsék is, amelyek csak részben atomizálódnak az adott
körülmények között, szárazhamvasztással, - illékony mérendő komponens esetén nedves
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roncsolással, - majd ezt követően a maradék savas oldásával biztosítjuk hogy meghatározandó
fémek tejes mennyisége oldatba menjen, és a vizes oldatot megelemezve megkapjuk a valós
értékeket.

13.2.3. Folyadékok elemzése ICP spektrometriával
Az induktív-csatolt plazma spektrometria multielemes elemzése képessége, a kiváló
kimutatási képesség, a meghatározások széles analitikai munkatartománya miatt az ICP ideális
módszernek tűnik folyadékok elemanalitikai vizsgálatára. A ma gyártott készülékek túlnyomó része
már a vákuum-ultraibolya tartományban is képes méréseket végezni, ezért több, kis
koncentrációban jelenlévő nemfémes elem is mérhető, például foszfor, kén, jód, de sok esetben a
klór és a bróm is. Az atomabszorpciós módszerekkel összehasonlítva az ICP több elem
meghatározását teszi lehetővé szélesebb koncentrációtartományban és az sokkal kevesebb kémiai
zavaró hatással kell számolni a mérések során. Ezen túlmenően az ICP mintaátbocsátási képessége
is felülmúlja az AAS módszereket. A kimutatási képességet illetően a(z) FAAS-el egyértelműen
jobb értékekkel rendelkezik, a GFAAS-el összehasonlítva az elemek egy részénél (pl. Zn, Cd, Pb,
Cu, Mn) a GFAAS, más elemeknél (pl. Ba, Sr, Ti, Ta, W, P, Zr) az ICP rendelkezik alacsonyabb
kimutatási határral, és van sok olyan elem is, amelyekre nagyjából egyforma kimutatási képességgel
rendelkezik a két módszer.

13.2.3.1. Különféle vizek, vizes oldatok elemzése ICP-spektrometriával
Az ICP egyik fontos alkalmazási területe a különféle felszíni és felszínalatti vizek
vizsgálata. Mivel meghatározások analitika munkatartománya meglehetősen széles, és ugyanazt az
alkotót mérhetjük egyszerre egy intenzívebb és egy kevésbé intenzív vonalon is, mind a nagyobb
koncentrációban jelenlévő alkotók, mind pedig a nyomnyi mennyiségben előforduló elemek
mérhetők ugyanabból a mintából. Axiális plazmafigyelésű készülék alkalmazása esetén az elérhető
kimutatási képesség általában nem igényli dúsítás alkalmazását, még a legrosszabb mintabeviteli
hatásokkal jellemezhető pneumatikus porlasztóval történő mintabevitelnél sem. Kémiai zavaró
hatásokkal általában nem kell számolni, színképi zavaró hatás azonban előfordulhat, még kis
koncentrációban jelenlévő alkotók esetén is. Ha például a kadmium koncentrációját a 228,802 nmes atomvonalon kívánjuk meghatározni, nagyobb koncentrációban (5 – 25 mg/dm3) jelenlévő arzén
fejt ki zavaró hatást, azáltal hogy a 228,812 nm-es vonala részben átlapolódik a kadmium
vonalával. A zavaró hatás elkerülhető, ha a kadmium mérésére egy másik érzékeny vonalat
választunk, pl. a 214,439 nm-es vonalat. Ugyancsak számolnunk kell vonalátlapolásból származó
zavaró hatással, ha a foszfort a szokásos 178,282 nm-es vonalon akarjuk mérni és jód is van jelen a
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vízben, ekkor ugyanis a jód 178,4 nm-es vonala zavarja a foszfor meghatározását. A megoldást az
jelenti, ha a foszfort a 177.49 nm-es vonalon mérjük. Felszíni vizek vizsgálatánál a minták
beporlasztása előtt a lebegőanyagokat szűréssel el kell távolítani és a mintákat célszerű
megsavanyítani. A savanyítást végezhetjük a szűrés előtt, - ekkor számolni kell azzal, hogy a
lebegőanyag fémhidroxidokból álló része feloldódik, - és a szűrés után is, ekkor csak a már
eredetileg is oldott fémtartalmat tudjuk meghatározni a mérés során.
Tengervíz vizsgálata során a kb. 35 – 40 g/dm3-es összes sótartalom miatt az ún. argon
nedvesítő használata szükséges pneumatikus porlasztással történő mintabevitelnél. A magas
sótartalmú oldat a porlasztó kapillárisának végén a nyomáscsökkenés miatt olyan mértékben
bepárlódik, mielőtt a folyadékcsepp leszakadna, hogy a porlasztó kapillárisának falán kiválik a
szilárd só. Ezt követően a porlasztás, és ezzel együtt a jel is drasztikus mértékben lecsökken. Az
argon nedvesítő egy desztillált vízzel töltött edény, amelyben a porlasztóhoz menő argon gázáramot
egy üveg-fritten keresztül vezetjük be. A vízzel érintkező argon telítődik vízgőzzel, ez majd
megakadályozza, hogy a bepárlódás miatt kiváljon a só a kapilláris oldalára. Megfelelő
vonalkiválasztással a minta hígítása nélkül mérhetjük mind a főkomponenseket, mind pedig a
nyomelemeket. A kalibrációt célszerűen többszörös standard addícióval kell végrehajtani, vagy
pedig mátrix-illesztett kalibráló oldatsorozattal.
Ásványvizek, felszínalatti vizek vizsgálata során célszerű a mérés előtt gáztalanítani a
mintákat, hogy az esetlegesen felszabaduló gázbuborékok ne tegyék egyenetlenné a porlasztást.
Vér-, vérszérum és vizelet vizsgálatára is rendkívül előnyösen alkalmazható az ICP
spektrometria. Vizelet vizsgálata során, a mintát desztillált vízzel kell meghígítani, ha a sótartalom
túl nagynak bizonyul. Vér, vérszérum vizsgálata során a mintához felületaktív anyagot (pl. Trioton
405) adunk a megfelelő porlasztási tulajdonságok biztosítása érdekében. Az atomabszorpciónál
említett kémiai zavaró hatás ICP alkalmazása esetén nem tapasztalható, - a plazma magas
hőmérsékletén már megszűnik a fém-fehérje kötés, ezért általában fehérjementesítésre sincs
szükség. Mindazonáltal a fehérje jelenléte a mintában befolyásolja a mintabevitel jellemzőit, ezért a
kalibrációt célszerű standard addíciós módszerrel végezni.
A

galvanizáló

oldatok

vizsgálatával

kapcsolatban

a

legnagyobb

eltérés

a

lángatomabszorpciónál leírtakhoz képest, hogy általában sokkal kisebb mértékben, vagy egyáltalán
nem is szükséges a mintaoldatok hígítása, megfelelő vonal kiválasztásával elérhető hogy a minden
mérendő elem egyszerre, egy oldatból határozható meg. A jó kimutatási képesség miatt pedig nincs
szükség dúsításra az elmenő szennyvizekben lévő komponensek vizsgálata esetén.
Amint azt már tárgyaltuk az ICP kimutatási képessége elegendő a legtöbb felmerülő
analitikai feladat megoldására még a legrosszabb hatásfokkal jellemezhető mintabeviteli eljárás, a
pneumatikus porlasztás használata esetén is, - különösen igaz ez az axiális plazmafigyelésű
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készülékekre, - mindazonáltal előfordulhat olyan eset, hogy jobb alacsonyabb kimutatási határ
szükséges a kérdéses komponens meghatározásához. Ilyenkor két lehetőség van a probléma
megoldására, az egyik jobb mintabeviteli hatásfokkal rendelkező rendszer alkalmazása. Ilyen lehet
a deszolvatációval összekapcsolt ultrahangos porlasztó, vagy nagynyomású hidraulikus porlasztó. A
kimutatási képesség az előbbi segítségével kb. fél-, illetve egy nagyságrenddel, míg az utóbbi
esetében akár 2 nagyságrenddel is javulhat. Az alkalmazást illetően az ultrahangos porlasztó az
elterjedtebb. Az ultrahangos porlasztó problémamentesen alkalmazható a különféle eredetű felszíni
vizek, tengervíz, vizelet vizsgálatánál. Az ilyen típusú minták közvetlenül, hígítás nélkül
beporlasztatók az ultrahangos porlasztóval, így a kimutatási képesség a fentebb leírt mértékben
javulhat.
A másik lehetőség, valamilyen oldószer-extrakciós eljárás alkalmazása, melyet részletesen
tárgyaltunk az atomabszorpciós eljárásoknál- Az ICP esetében azonban a szerves oldószerek
közvetlen beporlasztása a plazmába több problémát is felvet. Ezt a kérdést részletesen tárgyaljuk az
alábbiakban.

13 2.3.2. Szerves folyadékok elemzése ICP spektrometriával
Az induktív-csatolt plazma spektrometria alkalmazása során is felmerülnek olyan analitikai
feladatok, melyek során szerves folyadékokban lévő alkotók koncentrációját kell meghatározni.
Erre legegyszerűbbnek a szerves folyadéknak közvetlenül a plazmába történő beporlasztása látszik.
A szerves folyadékok azonban jelentősen megváltoztatják a porlasztási folyamat (cseppképződés)
jellemzőit, és hatással vannak a plazmára is. Az egyik nagyon kellemetlen hatás az, hogy a
plazmaégőben szén rakódik le a legbelső injektor, valamint a plazmagáz és a hűtőgáz áramát
elválasztó cső felületére, jelentősen megváltoztatva ezzel az áramlási viszonyokat, végül pedig
kioltja a plazmát.
A szerves folyadékok egy része illékony, és ez túlnyomás kialakulásához vezet a
ködkamrában. A túlnyomás miatt a plazma instabillá válik, lobogni kezd. Ez a hatás megfelelő
deszolvatáló egység, vagy hűtött ködkamra alkalmazásával küszöbölhető ki. A szénlerakódás
megelőzésére egy megfelelő berendezés (pl. a Varian Inc. AGM-1 készüléke) segítségével kis
mennyiségű oxigént juttatunk a plazmába, ennek hatására megszűnik a szénlerakódás.
Illékony szerves oldószerek alkalmazásához tehát hűtött ködkamra, vagy deszolvatáló
egység, valamint a plazmába történő oxigénbeadagolás szükséges. Amennyiben ezek teljesülnek,
szerves folyadékokkal is biztonságosan üzemel a plazma és alkalmas különféle analitikai feladatok
megoldására. Az alkalmazásnál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a szerves anyagok a
plazmában változatos átalakulásokon mennek át, molekula-ionok, szabad gyökök képződnek, az
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ezekre jellemző sávok megjelennek a színképben, azaz bonyolult háttérrel kell számolni az
elemzések során.
Az elemezendő minták lehetnek szerves oldószeres extraktumok, melyek a dúsítási faktor
mértékének megfelelően javíthatják a kimutatási képességet, illetve kőolajtermékek mintái is
elemezhetők hasonlóan az atomabszorpciónál leírtakhoz. Nyersolaj, kenőolaj, gázolaj esetén a
mintát 10-szeresére hígítjuk egy megfelelő oldószerrel (MIBK, kerozin, lakkbenzin, stb.) hogy a
beporlasztandó oldat viszkozitása megfelelő legyen a porlasztáshoz. Mivel a kimutatási határok
nagyjából megegyeznek a vizes közegre jellemző értékekkel, az eljárás nyomelemzésre is
használható a 10-szeresre hígítás ellenére is.
Az AAS-hez képest újlehetőség a kéntartalom meghatározása. Az ICP alkalmas a kén
mérésére is, így a beporlasztott, - 10-szeres hígítású gázolaj, vagy kenőolaj-minta kéntartalma
meghatározható. A kalibráció olajban feloldott szerves kénvegyület használatával történhet.
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13.3. Kromatográfiás módszerek a vízanalitikában
Lovrity Zita

Földünk felszínének megközelítőleg három negyed részét borítja víz, vízkészletünk 97, 3%a az óceánokban, 2,1%-a a jéghegyekben, 0,6%-a a felszíni vizekben, 0,015%-a a tavakban,
folyókban és 0,001%-a az atmoszférában található. A víz állandó körforgásban van, és ebből a
körforgásból az emberiségnek kb. 9000 km3 hasznosítható víz jut. A hasznosítható víz egy részét
alkotja az ivóvíz, másik része pedig különböző ipari, mezőgazdasági felhasználásra kerül. A
vízanalitikának mind az ivóvíz, mind az egyéb emberi felhasználásra kerülő, valamint ipari vizek,
szennyvizek minősítésében van fontos szerepe.
A vízanalitikai vizsgálatok célja, hogy a különböző típusú vizek kvalitatív és kvantitatív
összetételét, esetleg ezek időbeli változását is meghatározza. Ehhez megfelelő teljesítőképességű
elválasztási, dúsítási és azonosítási módszereket kell alkalmazni.
A számos létező módszer mellett a kromatográfiának elsősorban a vizekben előforduló
szerves komponensek kimutatásában van kiemelkedő szerepe, de az ionkromatográfia segítségével
szervetlen anionok is meghatározhatók.
A környezetanalitikai vizsgálatoknak is fontos szerepe van a különböző típusú vizek
összetételének meghatározásában. Mivel a víz jó oldószere a legkülönfélébb anyagoknak, az emberi
tevékenység által keletkezett szennyező anyagok szállítása és eloszlásának kialakulása
szempontjából is kiemelkedő szerepet játszik. Napjainkban egyre fontosabb szerepet kapnak a
vizekben található gyógyszermaradványok, gyulladáscsökkentők kimutatása és meghatározása,
melyek kromatográfiás módszerek segítségével végezhetőek el.

13.3.1. Gázkromatográfia alkalmazása a vizek analitikájában
A

gázkromatográfiának

elsősorban

a

víz

szerves

szennyezőinek

meghatározása

szempontjából van jelentős szerepe a vízanalitikában. A felszíni vizek, különösen a folyók vizének
szennyeződései azonosíthatók ezzel a módszerrel. Ilyenek például az üzemanyag és kenőanyag
eredetű szennyeződések, az aromás, a halogéntartalmú aromás, a fenol típusú komponensek, a
műanyaglágyítók és a különböző mosószerekből származó felületaktív anyagok.
A mintázandó vízminta igen változatos eredetű lehet, például talajvíz, állóvíz, ivóvíz, ipari
szennyvíz, kommunális szennyvíz, csapadékvíz stb. Ezek más mintavételi megoldásokat és más
dúsítási eljárásokat igényelnek. A felszíni vizekbe bekerülő 1000-2000 szerves vegyület nagy része
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különböző eljárásokkal gáz halmazállapotúvá alakítható, melyek aztán gázkromatográfiás
módszerrel azonosíthatóak. Az illó alkotók méréséhez a megfelelő analitikai megoldást az on-line
GC, valamint a GC-MS jelenti. Figyelembe kell azonban venni, hogy ezek a komponensek ppb
nagyságrendben fordulnak elő, ezért a megfelelő dúsítási eljárások elengedhetetlenek a mérések
során.

Illó alkotók kinyerése
Az illó alkotók kinyerése ún. gázextrakciós módszerrel történik, melynek során a vízzel
érintkező gáztérbe kerülnek a vízben oldott illó alkotók. A gázkromatográfiában erre a célra a
gőztéranalízist és a kihajtásos dúsítást alkalmazzák.

Gőztéranalízis
A gőztéranalízisnek két fő megoldása van, a sztatikus és a dinamikus gőztéranalízis. A
sztatikus gőztéranalízis során a folyadékminta és a gázfázis (levegő) között zárt rendszerben véges
idő alatt egyensúly alakul ki. A gőzfázisból ezután véges térfogatot adagolnak a gázkromatográfba.

13.3.1.ábra. A gőztéranalízises mintaelőkészítés alapja. A kondenzált és a gázfázis között
egyensúly alakul ki (T=áll.) és a gőztér egy kis részletét adagolják a gázkromatográfra

Minden olyan hatás, ami csökkenti a mátrix felé való megoszlást növeli a Henry-állandót,
ezáltal növeli a gőztérben a töménységet. Így a kromatográfiás mérés érzékenysége nő.
A sztatikus gőztéranalízis manuális módon és automatizáltan egyaránt megoldható. Mindkét
megoldás három lépésből tevődik össze. Az első a termosztálás az egyensúly beállásáig, a második
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a nyomás alá helyezés (vagy nyomáskiegyenlítés), a harmadik lépés pedig a mintabemérés a
gázkromatográfba. A minta gőzterét csak egyszer lehet kromatografálni, mivel mintavételkor
megváltozik a gőzösszetétel, az újabb gáz-folyadék egyensúly kialakulása már nem az eredeti
folyadék összetételhez rendelhető.
A dinamikus gőztéranalízis során egy gázáram folyamatosan öblíti a gőzteret, ezáltal a
folyadék-gőz rendszerben újabb és újabb egyensúlyok alakulnak ki, így a minta illékony alkotói a
gőztérbe kerülnek.
A sztatikus és a dinamikus gőztéranalízis közötti átmenetet a többfokozatú gőztéranalízis
jelenti (MHS: multiple headspace). A módszer elve az alábbi ábrán látható.

13.3.2.ábra. A többfokozatú gőztéranalízis (MHS)
a) termosztálás után mérés; b) a gőztér lefúvatása; c) újbóli termosztálás utáni mérés;
d) újbóli gőztér lefúvatás; e) újbóli termosztálás utáni mérés

Az egyes összetevőkre Ai kromatográfiás csúcsterületek határozhatók meg az egyensúly
beállása után. A mérést követően a gőzteret a külső légtérrel kötik össze. Ekkor a belső zárt térből,
amelynek nyomását előzőleg a kapilláris kolonna bemenő nyomására növelik, a kipárolgott
összetevők nagy része a szabadba jut. Az újbóli termosztáláskor kialakuló egyensúlyi viszonyoknál
már kisebb lesz a gőztéri (gáztér) töménység, emiatt az egyes összetevőkre kisebb lesz a görbe alatti
terület. Ha ezeket a lépéseket – egyensúlyba hozás, mérés, lefúvatás – sokszor megismétlik, akkor
az összetevők koncentrációja a kimutatási határ alá csökken. Feltételezve, hogy a kimutatási határ
sokkal kisebb, mint az eredeti töménység, akkor az összes meghatározandó összetevőt eltávolították
a mintából. Felírható tehát:
371

Σmi=m1+m2+...+mn
Ahol Σmi = a kondenzált fázisban lévő összes minta összetevő tömege; m1, m2, mn = az egyes
lépésekben a gőztérbe kijutó tömegek. Valamint
ΣAi=A1+A2+...+An
ΣAi=aiΣmi
Σmi=ΣAi/ai
Ahol ΣAi = az össztömeghez tartozó görbe alatti területek; A1, A2, An = az egyes lépésekben mért
területek; ai = kromatográfiásan mért érzékenységi tényező (faktor). Mivel gyakorlati szempontból
az összes mérendő összetevő kikerült a kondenzált mintából, így a mátrix-hatás elvileg
kiküszöbölhető. A mérés végeredménye analóg a dinamikus gőztér analízisével.

A kihajtásos dúsítás során a gázáramot átbuborékoltatják a folyadékon. A gázáram telíti a
folyadékot, ezáltal csökken az illékony komponensek folyadékbeli oldhatósága. A gázáram mind a
dinamikus gőztéranalízis, mind a kihajtásos dúsítás után felhígítja a kihajtott illékony
komponenseket, ezért kifagyasztással vagy adszorpcióval koncentrálják a folyadékból nyert
illékony komponenseket. Leggyakrabban az adszorpciós dúsítást alkalmazzák Az adszorbensen
összegyűlt mintát oldószeres vagy termikus deszorpcióval lehet visszanyerni.

13.3.3.ábra. a) Dinamikus gőztéranalízis; b) Kihajtásos dúsítás

A kevésbé illékony, de még gázkromatografálható alkotók kinyerését folyadékból folyadékfolyadék extrakció és szilárd fázisú extrakció (SPE: solid phase extraction) útján valósítják meg.
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A folyadék-folyadék extrakció során az extrahálandó folyadékot egy vele nem elegyedő, de a
minta komponenseit jól oldó másik folyadékkal intenzíven érintkeztetik, majd a két nem elegyedő
folyadékot egymástól elkülönítik.
Vízminták szerves alkotóinak kinyerése során nagyon fontos a megfelelő oldószer
kiválasztása. Apoláris alkotók kinyerése esetén apoláris, poláris alkotók esetén poláris
extrahálószert kell alkalmazni. Apoláris extrahálószerként leggyakrabban normál hexánt
alkalmaznak. Polárisabb alkotók (például fenol) kinyerése esetén a hexánhoz benzolt is kevernek.
Néhány esetben származékot állítanak elő a minta komponenséből, majd azt extrahálják. Ebben az
esetben fontos, hogy a származék is gázkromatografálható legyen. Pl. formaldehidet
meghatározásánál is szokták alkalmazni ezt a módszert.
A nem illó alkotók folyadékból való kinyerésére a szilárd fázisú extrakciót használják.
Ebben az esetben folyadékból szilárd anyaggal való kölcsönhatás révén vonják ki az alkotókat. Ez a
szilárd anyag lehet adszorbens (alumínium-oxid, szilikagél, polimer stb.), módosított szilikagél, és
ioncserélő sajátságú folyadékkromatográfiás töltet.
A szilárd fázisú extrakciónak számos előnye van, mivel a zavaró mátrixkomponenseket
eltávolítja, a kívánt anyagokat dúsítja (100-5000-szeresére), gyors, kényelmes, gazdaságos és
egyszerű.

13.3.4.ábra. Szilárd fázisú extrakciónál alkalmazott töltetes oszlopok

A szilárd fázisú extrakció lépései a mintaelőkészítés (1), oszlop kondicionálás (2) és egyensúly
kialakulása az SPE oszlopon (3), mintaadagolás (4), egyéb komponensek elválasztása (5), a
vizsgált komponens elválasztása (6).
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13.3.5.ábra. Szilárd fázisú extrakció lépései

Kis koncentrációjú komponensek mennyiségi meghatározásához a nagy hibalehetőségek
miatt főként kalibrációs módszert szokás használni. Néhány kritikus alkotó egyedi mérését azonban
belső standard módszerrel célszerű elvégezni.

A vizsgálandó vízminták eredetüket tekintve igen változatos képet mutatnak. A természetes
és ipari vizekben számos komponens előfordulhat különböző nagyságrendben. A felszíni vizekkel
összehasonlítva az ipari vizek többféle, nagyobb mennyiségben lévő szennyező anyagot
tartalmazhatnak, melyek kromatográfiás úton azonosíthatók. Természetesen az adott technológiától
függ, hogy milyen komponensek fordulhatnak elő ezekben a mintákban.
Az alábbi minta egy olefin gyár technológiai vízrendszeréből származik, amelyből a
beoldódott szénhidrogének meghatározása volt a feladat.
Minta-előkészítés:
Mintatartó 2 ml-es, teflonbevonatú szeptummal és kupakkal lezárva; 0,8 g vízminta + 0,4 g
nátrium-szulfát. Ezt követően ultrahangos fürdőben rázatás 30 sec.
Mérési körülmények:
Készülék: HP 5700A, lángionizációs (FID) detektálással.
Oszlop: 4,5 m x 4,0 mm HP Chromosorb W NAW 60-80 mesh, 20 % OV 101 + 0,1 % Carbowax
1500
Vívőgáz: Nitrogén, 40 ml/min
Oszlop hőmérséklet: 120 °C 16 min, 16 °C/min 250 °C, 250 °C 8 min
Elpárologtató hőmérséklet: 200 °C
Detektor hőmérséklet: 250 °C
Adatgyűjtés, kiértékelés: ChemStation Agilent szoftver.
Gőztér (HS) körülmények:
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Injektálás 0,5 ml mintatérfogat, manuális gázfecskendővel.

13.3.6.ábra. Ipari víz szénhidrogén tartalma

13.3.2. Folyadékkromatográfia alkalmazása a vizek analitikájában
A folyadékkromatográfia széles körben alkalmazott módszer vizek vizsgálatára.
Folyadékkromatográfiásan vízoldható, nem illékony és detektálható komponensek azonosíthatók.
Nagyon sok, főleg szerves vegyület felel meg a fent említett feltételeknek. Alapvetően két nagy
csoportba sorolhatók a vizekből folyadékkromatográfiásan meghatározható vegyületek: a szerves
vegyületek, melyek száma nagy; valamint a szervetlen anionok egymás melletti meghatározása,
amit ionkromatográfiával végeznek el.
Az, hogy milyen típusú komponenst akarunk meghatározni vizekből folyadékkromatográfiás
módszerrel, mindig függ a minta származási helyétől. Környezeti vízmintákból (felszíni vagy
talajvíz) növényvédőszerek, műtrágya maradványok, PAH-k (naftalin, antracén, fenantrén, stb.),
olajszennyeződések stb. határozhatók meg.
Napjainkban előtérbe kerültek a természetes vizekben található gyógyszermaradványok,
hormonok vizsgálatai is. Ebben az esetben a mérést megnehezíti, hogy ezek a vegyületek kis
koncentrációban (ppb nagyságrend) fordulnak elő vizeinkben, de megfelelő dúsítási eljárással (pl.
szilárd fázisú extrakció, lásd előző fejezet) a keresett vegyület már kromatográfiásan
meghatározható.
Az ipari vízminták is számos, folyadékkromatográfiásan meghatározható komponenst
tartalmazhatnak, ezek minőségét és mennyiségét az alkalmazott technológia határozza meg. Például
olefingyár technológiai vízrendszerében található fenol folyadékkromatográfiás módszerrel
egyszerűen meghatározható.
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13.3.7.ábra. Olefingyár technológiai vízrendszerében található fenol és fenol származékok

Minta-előkészítés:
Szűrés 0,45 µm pórusátmérőjű cellulóz fecskendőszűrőn keresztül; 1,0 ml vízminta + 10 µl 60 %-os
ecetsav. Ezt követően ultrahangos fürdőben rázatás 30 sec.
Mérési körülmények:
Készülék: HPLC HP 1050
Oszlop: HP Spherisorb ODS2, 5 µm, 4,0 x 250 mm
Eluens: A: 80% 0,005 mol/dm3 kálium-dihidrogénfoszfát pH=4,5
B: 15% acetonitril
C: 5% metanol
Oszloptermosztát hőmérséklete: 30 C
Áramlási sebesség: 1,0 ml/min
Minta térfogata: 20 µl
Detektor: UV VWD, hullámhossz: 280 nm
Adatfeldolgozás: LC ChemStation szoftver

Gyakori feladat, hogy környezeti mintákból (felszíni vagy talajvizek) szervetlen anionokat
kell meghatározni folyadékkromatográfiásan. Ennek egyik lehetséges módszere az anion
kromatográfiás rendszer alkalmazása.
A

legtöbb

szervetlen

aniont

nem

lehet

detektálni

UV

detektorral.

Ezért

a

koncentrációváltozás követésére az UV fényt abszorbeáló ftalát iont tartalmazó mobil fázist
alkalmaznak. A ftalát ion jelenléte miatt a mozgó fázis magas háttér UV jelet ad, ami arányos a
mobil fázis ftalát koncentrációjával. Ez az ellenion állandó koncentrációban van jelen a mozgó
fázisban, ennek egy része az állófázis felületén megkötődik. Amikor az eluens áramba bekerülnek a
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mintából származó szervetlen anionok, kilökik az állófázis felületéről a ftalát iont. Ezáltal annak
mennyisége megnő a mozgó fázisban, az UV abszorbancia növekedni fog, elsőként pozitív csúcsot
kapunk a kromatogramon. Amint elhagyják a minta anionjai az oszlopot, a ftalát koncentráció
lecsökken a mozgó fázisban, mivel ezek az ionok az állófázishoz kötődnek vissza. Az UV
abszorbancia lecsökken, a szervetlen anion minőségétől függően különböző retenciós idővel negatív
csúcsok jelennek meg a kromatogramon. Az így kapott kromatogram a kiértékelő szoftver
segítségével invertálható, ezáltal kiértékelhető lesz.

13.3.8.ábra. Az anion kromatográfiás rendszer működési mechanizmusa

Az alábbi kromatogramon egy ásványvíz szervetlen anion tartalma látható:
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13.3.9.ábra. Ásványvíz szervetlen anion tartalma
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Dr. Fekete Jenő: Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata (Edison House Kft., 2006)
Dr. Balla József: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai (Edison House Kft., 2006)
Kellner R.: Analytical Chemistry (WILEY-WCH Verlag GmbH, 1998)
Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai (Tankönyvkiadó, 1992)
Papp Sándor, Rolf Kümmel: Környezeti kémia (Tankönyvkiadó, 1992)
Fekete Jenő, Ritz Ferenc Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai
alkalmazása; Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 70. sz. oldal
HP Anion Chromatography System, User Guide (Hewlett-Packard, 1991)
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III. ANALITIKAI MÓDSZEREK ÉS ELVEK KÜLÖNBÖZŐ MINTATÍPUSOK
VIZSGÁLATÁRA

14. SZILÁRD ANYAGOK ANALITIKÁJA
Bánhidi Olivér, Lakatos János

14.1. A szilárd anyagok vizsgálatának szisztematikus rendszere
Lakatos János

Szilárd minták többféle forrásból származhatnak: a levegőből, a vízből, a talajból, de
jelenthetnek biológiai rendszert, növényt, állatot. A szilárd anyagok vizsgálatának egy lehetséges
szisztematikus rendszerét Weber nyomán a 14.1.1.ábrán ismertettük.
A szilárd minta a folyadék vagy gáz mintához viszonyítva sokkal inhomogénebb, ezért a
minta megosztása, az elemzésre szánt részlet kivétele összetettebb feladat, mint a másik két
halmazállapotú rendszernél. A reprezentatív szilárd minta előállításához a szabványos
mintakisebbítési módszereket kell alkalmaznunk, sok esetben a minta aprításával, őrlésével
kombinálva.
A szilárd anyag vizsgálata csak részben történik szilárd fázisban. Mint azt a 14.1.1.ábra szemlélteti
a szilárd mintából egyes vizsgálatokhoz szerves vagy vizes extraktumokat, kivonatokat készítünk és
ezeket a folyadékmintákat elemezzük. A szilárd minta hevítésekor a minta egyes komponensei
gázok keletkezése közben termikusan bomlanak vagy oxidálódnak. Ezek vizsgálatára gázanalitikai
módszereket használhatunk. A gázok és a folyadékok vizsgálatára alkalmas elveket módszereket az
előző fejezetekben ismertettük. E fejezetben a ténylegesen szilárd fázisú vizsgáló módszereket és
azokat a minta előkészítési eljárásokat tárgyaljuk amelyek a szilárd fázisból gáz vagy folyadék
halmazállapotú mintát eredményeznek.
A szilárd minta átalakítása attól függ, milyen komponenseket kívánunk a mintában
meghatározni. A hamvasztás vagy feltárás, majd az ezt követő oldás olyan mintát eredményez
amelyből az elemi összetételt lehet vizsgálni. A vízzel vagy vizes oldatokkal készített kivonatok a
mobilizálható ionok, poláros vegyületek mennyiségének meghatározása alkalmasak. A szerves
oldószeres extrakcióval kapott oldatból az apoláros (többnyire szerves) vegyületek határozhatók
meg. A szilárd anyaggal végzett vizsgálatok egy része egyszerű gravimetriás vizsgálat
(nedvességtartalom, az izzítási veszteség meghatározása).
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14.1.1.ábra. Szilárd anyagok vizsgálatának egy lehetséges szisztematikus vizsgálati

rendszere

Hasonló jellegű vizsgálattal találkozunk a kivonatok és a folyadék minták elemzésénél
(összes oldott és oldhatatlan anyag meghatározása (összes száraz maradék), bepárlási maradék,
oldhatatlan anyag tartalom stb.).
A szilárd anyagokra többféle nedvességtartalom meghatározási módszert dolgoztak ki. A
legegyszerűbb és csaknem mindenütt alkalmazható módszer a 105 °C-on súlyállandóságig történő
szárítás. Általában vizsgálati eredményeinket is

erre az alapra vonatkoztatjuk, akkor is ha a

vizsgálatot nem szárított mintán végezzük. (A minta több komponensének mennyisége (pl. illékony
szerves anyag (VOC)) vagy fázisállapota (pl. a kivonószerekkel kioldható anyagok) jelentősen
változhat a szárítás során, ezért ezeket a vizsgálatokat a minta eredeti állapotából kiindulva
végezzük.)
Az izzítási veszteség meghatározása 750 vagy 900 °C-on történik. (Esetenként az izzítási
veszteség meghatározásakor súlynövekedés is felléphet, ha a minta sok szulfidot, vas(II)-öt vagy
elemi állapotú fémet tartalmaz.) Izzításkor főleg víz és széndioxid távozik a mintából. A víz a sók
kristályvizének, az erősen kötött szerkezeti víznek, a szerves anyagok égésekor keletkező víznek a
kilépéséből ered. A CO2 a szerves anyagok égéséből, a karbonát ásványok bomlásából származik.
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Az izzítási veszteség nagysága a fentiek mennyiségére enged következtetni. A hevítés hatására
bekövetkező súlyváltozást a termogravimetriával folyamatosan is követhetjük.

A derivatográfia

egy olyan termoanalitikai módszer amely a mintában végbemenő bomlási, oxidációs folyamatok
okozta tömegváltozáson túl információt szolgáltat a folyamat exoterm vagy endoterm jellegéről is.
Tömegspektrometriával, gázkromatográfiával összekapcsolva a

minta égésének ill. termikus

bomlásának részletei, az alacsonyabb hőmérsékletű szakaszban a deszorpció útján távozó
komponensek határozhatók meg .
Ha a szilárd anyag szerves vagy döntően szerves vegyületekből áll, hasznos lehet az elemi
összetétel ismerete (C, H, N, O, S tartalom). Erre a célra automata elemanalizátorok állnak
rendelkezésre. A CHNS (szén-hidrogén-nitrogén-kén) analizátor a mintát oxigén áramban elégeti és
az elemi összetevőket katalizátorok segítségével CO2, H2O, N2, SO2 formába átalakítva méri.
Mérésre általában elválasztás után a gázkromatográfiában is alkalmazott hővezetőképességi
gázdetektálás alkalmazzák. Az oxigén tartalmat a tömeg különbségből számítják. Ha más elem pl.
foszfor, vagy szervetlen anyag is van a mintában, azt az oxigén tartalom számításánál figyelembe
kell venni.
A hamu a mintában lévő szervetlen anyagot a termikus átalakulás utáni állapotában
tartalmazza. A hamutartalomból következtethetünk a szervetlen anyag mennyiségére. Bár bizonyos
anyagtípusokra (pl. szenek) léteznek empirikus formulák, amelyek lehetővé teszik a szervetlen
anyag tartalom számítását, a szervetlen anyag tényleges mennyiségét az eredeti kristályforma
megőrzése mellett csak az alacsony hőmérsékletű hamvasztáskor kaphatjuk meg, erre speciális
készülékek állnak rendelkezésre.
A hamvasztás mintaelőkészítési módszerként is használatos. A cél ekkor a minta szerves anyag
tartalmának eltávolítása. Az alkalmazható hőmérséklet attól függ, hogy milyen elemeket akarunk a
mintából meghatározni. Több illékony elem esetében (Hg, Cd, Zn ) már a 600 °C os hamvasztás is
veszteséget okoz. A 900 °C -on előállított hamu csak a nem illékony elemek analízisére használható
vizsgálati mintaként.
A szervetlen minták elemi összetételének meghatározására szilárd fázisban legelterjedtebben a
röntgen fluoreszcens spektroszkópiát (XRF) alkalmazzák. A módszer mind fő, mind nyomokban
jelenlévő komponensek meghatározásához használható. A főkomponens analízishez alkalmazott
előkészítés során 0,5 – 1 g mintát lítium-boráttal megömlesztenek és egy üveg diszket készítenek
belőle. A nyomelemzést általában préselt mintákon végzik. Néhány nyomelem ppm alatti
tartományban is vizsgálható. Az újabb generációs röntgen fluoreszcens spektrométerek lehetőséget
adnak a kis rendszámú elemek meghatározására is (Be, F) mintegy 0,2 tömeg % koncentráció
határig. Az alternatív módszer, az induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia (ICPAES) kevésbé jó a főkomponensekre, ugyanis érzékenysége folytán nagy hígítást kell alkalmazni.
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Az ICP-AES alapvetően oldatos technika. A szilárd anyagot feltárás után, a kapott oldatot a
készülékbe porlasztva lehet elemezni. A szilárd minta közvetlen vizsgálata akkor lehetséges, ha
speciális mintabeviteli eljárást alkalmazunk, pl. lézeres vagy elektrotermikus elpárologtatást.
Az elemi összetétel ismeretén túl szükség lehet a minta fázisösszetételének meghatározására
is. A röntgen diffrakció (XRD) egy standard módszer erre a célra, lásd. 14.2. ábra. A portechnikás
XRD finomra örölt (d≈ 5 µm ) mintát igényel. A felvétel elkészítése általában időigényes mivel,
0,02 – 0,03 ° -os lépésenként történik. A mérési idő lépésenként 6 – 8 s. A 2 θ szögtartományt
átfogó spektrum felvétele 10 – 20 órát vesz igénybe. A modernebb berendezések számítógépes
könyvtárral vannak felszerelve. A fázisok azonosítása (minőségi elemzés)

ezen könyvtár

felhasználásával végezhető.
A módszerrel meghatározható a fázisok mennyisége is (Rietveld módszer), ill tanulmányozható a
különböző kezeléseket kísérő fázisátalakulás. A 14.1.3.ábra egy szorbens hőkezeléskor bekövetkező
fázisátalakulását szemlélteti. Kedvező esetben a főkomponensek fázisaránya néhány tized százalék
pontossággal adható meg. A kis koncentrációban lévő komponenseknél a relatív standard deviáció
10 % körül van.

14.1.2. ábra. Vízmintában szuszpendált szilárd anyag röntgendiffrakciós spektruma. (Felső görbe d>
0.45 µm frakció, alsó görbe0.2µm> d > 300kDa frakció. K: kaolinit, Q: kvarc, C: karbonát, SH: mintatartó)
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Ha nemcsak a szilárd minta egészére vonatkoztatva, hanem adott fázisokon belül vagy egyes
szemcséknél merül fel az elemi összetétel meghatározásának igénye, az elektron mikroszonda
(EPMA) vagy a pásztázó elektron mikroszkóp röntgen fluoreszcenciás detektálását lehet erre e célra
alkalmazni. Kedvező esetben a még 100 ppm koncentrációban lévő komponens is kimutatható. Öt
százalék körüli pontosság érhető el a fő komponensekre és 30 % az alacsony koncentrációban jelen
lévő összetevőkre. A teljes multielemes analízis

2-10 percet vesz igénybe , de a vizsgálat

időtartama nagy mértékben függ a kimutatási határtól és a kis koncentrációk mérésénél igényelt
pontosságtól, 14.1.4. ábra.
A főkomponens analízisen kívül a nyomelemzés is lehetséges kis szemcséken. A lézer
elpárologtatásos induktív csatolású plazma tömegspektrometria (LA-ICP-MS) lehetőséget ad arra,
hogy a nyomelem

térbeli eloszlását a mintában 10 µm

felbontásban meghatározzuk ppb

koncentráció nagyságrendben. Egy optikai mikroszkóppal kiválasztható a vizsgálandó részlet. A
felületre fókuszált lézer ng mennyiségű anyagot párologtat el, miközben egy néhány µm mély
krátert hoz létre az anyagon. A keletkezett aeroszolt argon gázzal az induktíve csatolt plazmába
öblítik, ahol az elpárolog és ionizálódik. Az ionok mennyiségét egy kvadrupól tömegspektrométer
méri.

14.1.3.ábra. Amorf fázisok átalakulásának kimutatása XRD segítségével
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14.1.4.ábra. Vassal doppolt karbongyöngyről készült PEM felvétel és a mikroszondás spekrtum (a
spektrum 20 x 15 µm nagyságú felületen lett felvéve a képen négyzettel megjelölt részen)

A meghatározás nagy térbeli felbontását a kis felületre fókuszálható lézer (UV lézer 5 µm),
a nagy kimutatási képességet a tömegspektrométer biztosítja.

Hasonló kapcsolt technikákkal,

amelyeknek egyik eleme valamilyen elválasztó rendszer (gáz vagy folyadékkromatográf) nemcsak
nagy térbeli felbontás, hanem vegyület típus szerinti felbontás is elérhető.
A molekuláris összetétel meghatározása a röntgendiffrakció mellett az infravörös spektroszkópiával
is lehetséges. A molekulák rezgési és rotációs átmeneteit felhasználó módszer egyaránt alkalmas
szervetlen (kvarc, azbeszt) és szerves vegyületek meghatározására. Az infravörös spektroszkópiát
reflexiós

üzemmódban

kimutatására,

gyakran

főkomponens

alkalmazzák

meghatározásra

szorbensek

felületén

alkalmazva

jól

képződő

használható

vegyületek
műanyagok

beazonosítására. Az infravörös spektrometria érzékenysége elmarad a kromatográfiás és a
tömegspektrometriás módszerekétől. Akkor alkalmazható előnyösen, ha vizsgált anyag a mintában
%-os nagyságrendben található.
A szilárd anyagokat mint, arra korábban már utaltunk, csak részben vizsgáljuk szilárd
fázisban. A minta átalakításának több oka lehet: az adott komponens vizsgálatára alkalmas
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analitikai módszer nem tudja kezelni a szilárd fázist, vagy a kimutatási határ kicsi, zavarnak az
egyéb jelenlévő anyagok, dúsításra, elválasztásra van szükség. A minta átalakítási technikákat
hívjuk segítségül akkor is, ha a mintában lévő anyagnak csak egy részéről, az adott erősségű
oldószerrel mobilizálható részről akarunk információt szerezni.
Az utóbbi esetet kivéve egy minta tömbfázisbeli összetételének jellemzéséhez olyan minta
átalakításra van szükség, amely képes a kérdéses komponens vagy a minta teljes egészét a kívánt
folyadék- vagy gáz fázisba átalakítani. Az átalakítást követően alkalmazott módszerekkel nyert
információ nem különbözik, nem különbözhet a szilárd fázis közvetlen elemzésekor kapottól. A
kivonó eljárás alkalmazásával a vizsgált komponensnek csak azon mennyisége válik ismertté,
amelyik mobilizálódott a kivonószer hatására. A kivonószer összetételétől függ, hogy az mit
modellez, s mennyire alkalmas az adott vizsgálat a valóság jellemezésére.
A teljes oldásra, feltárásra többféle reagenst választhatunk. A szervetlen és a szerves anyagok
oldása alapvetően eltér egymástól. A szervetlen komponensek oldatba vitelénél ha a sósavas,
salétromsavas vagy királyvizes oldás nem jár sikerrel, különböző feltárásokat alkalmazhatunk. A
szilikátos anyagok feltárása történhet hidrogén fluoriddal, alkalikus vagy lítium metaborátos
ömlesztéssel. Bázikus karakterű anyagok savas karakterű feltáró szerrel tárhatók fel. Esetenként
csak az oxidatív feltárással lehet a mintát oldhatóvá alakítani. A feltárási mód kiválasztásánál
figyelembe kell venni azt, hogy melyek a meghatározandó elemek. A vizsgálható elemek
szempontjából a feltárási módok ugyanis különböznek. A nátrium-karbonátos feltárásból nem
mérhető a nátrium, a hidrogén-fluoridosból a szilícium, a lítium-metaborátosból a lítium és a bór. A
nagy szerves anyag tartalmú mintákat az oldás, a feltárás előtt általában elhamvasztjuk, vagy
roncsolásos oldást alkalmazunk. A hamvasztás hőmérséklete, mint arra korábban már utaltunk,
kritikus az illékony elemek vizsgálatakor. A mikrohullámú technika a szilárd anyagok
oldatbavitelénél is jelentős fejlődést eredményezett. A roncsolásos oldási technikát a nyomás
növeléssel kombinálva, olyan berendezések állnak rendelkezésre, amelyek a szilárd anyagok
oldatbavitelét gyorsan, kevés sav, feltáró anyag felhasználásával, csaknem automatizáltan képesek
elvégezni. Néhány mikrohullámú feltárást alkalmazó EPA módszer a 14.1.1.táblázatban van
feltüntetve. Az előbb tárgyalt oldási, feltárási módszerek a minta teljes elemtartalmát oldhatóvá
alakítják. A minta teljes elemtartalma azonban általában nem azonos a környezet szempontjából
veszélyt jelentő mennyiséggel, így a vizsgálatoknak ez a típusa nem jellemzi megfelelően a minta
toxicitását. (Lásd az ún. befoglaló eljárásokat, ahol a toxikus elem a mintában marad csak olyan
formába kerül amelyik már nem mobilis, így nem jelent veszélyt a környezetre). Szükség van tehát
olyan módszerekre, amelyek a mintában levő elemtartalomnak csak a környezetre veszélyt jelentő,
a környezetben is mobilizálódó fizikai, kémiai formában lévő részét mérik.
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14.1.1.táblázat. Mikrohullámú feltárások a 3015, 3051, 3052 US EPA módszerekben
Módszer

Minta

Meny-

Reagensek

Mikrohullámú

A vizsgálható

program

elemek

2.5 ml HNO3 és
2.5
ml HCl (FAAS
és ICP) vagy 5
ml
HNO3 (FAAS,
GFAAS, ICP és
ICP-MS)
10 ml HNO3

Felfűtés 160 °Cra 10 perc alatt és
hőntartás további
10 percig 165 –
170 °C között

Al, Sb, As, Ba,
Be, Cd, Ca, Cr,
Co, Cu, Fe, Pb,
Mg, Mn, Mo,
Ni, K, Se, Na,
V, Zn

Felfűtés 175 °Cra 5 perc alatt és
hőntartás további
10 percig 170 –
180 °Cközött

9 ml HNO3 és 3
ml
HF.
Alternatív
savelegy HCl,
H2O2 és H2O

Felfűtés 180 °Cra 10 perc alatt és
hőntartás további
10 percig 175 –
185 °C
között

Al, Sb, As, B,
Ba, Be, Cd, Ca,
, Ca, Cr, Co, Cu,
Fe, Pb, Mg, Mn,
Hg, Mo, Ni, K,
Se, Ag, Na, Sr,
V, Zn
Al, Sb, As, B,
Ba, Be, Cd, Ca,
, Ca, Cr, Co, Cu,
Fe, Pb, Mg, Mn,
Hg, Mo, Ni, K,
Se, Ag, Na, Sr,
Tl, V, Zn

nyiség

3015

Víz
és 45 ml
vizes
kivonat

3051

Üledékek,
0.5 g
iszapok,
talaj, és olaj

3052

Szilicium
0.5-1
tartalmú
g
anyagok és
szerves
anyagok

A környezetet jól modellező kioldási technika megtalálása nem egyszerű feladat. Ebből ered, hogy
sok közelítés létezik. Közös vonásuk, hogy több lépéses extrakciót alkalmaznak növekvő erősségű
extrahálószerrel. Különbség a lépések számában van.
A nagyobb lépésszámú kivonó eljárás a vizsgált elem több különböző előfordulási módját képes
megkülönböztetni. A kisebb lépésszámú több előfordulási módot egybe mér (pl. a később tárgyalt
módszernél a vízoldható, az ioncserélhető és a savoldható együtt jelentkezik). A királyvizes oldást
tekintik az összes kioldható anyagot mobilizáló lépésnek.
A királyvizes feltárással általában nem vihető oldatba a szilárd minta összes komponense. A
megmaradt anyagot feltárással lehet oldatba vinni (HF, LiBO2). Ezt követően a szilikátokhoz kötött
elem tartalom határozható meg. Az eljárás részleteit az Európai Szabványügyi Hivatal (BRC)
üledékekre javasolt négy lépéses eljárásán keresztül mutatjuk be.
Az extrakciós sorozat maradékból még királyvízzel oldható ki fémion. Ha az anyag szilikátokat
tartalmaz a királyvíz nem képes ezeket feloldani. Mint arra már korábban utaltunk salétromsav–
hidrogén-fluorid rendszerrel ezek is oldatba vihetők. Ez utóbbi lépés már azokat az ionokat is
kioldja amelyeknek a mobilizációja a természetben nem következik be (kivéve a mállás esetét). A
hidrogén-fluoridos oldásnak csak a teljes elemösszetétel megismerése szempontjából van
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jelentősége. Egy üledék standard minta

négy lépéses extrakciójának eredményét a 14.1.5.ábra

mutatja be.
Egy komplett extrakciós vizsgálat sorozat kb. két hetet vesz igénybe.
gyakran alkalmazzuk, mert

részletes információval szolgál

az

Bár időigényes, mégis

elemek, a toxikus fémionok

forrásáról, biológiai felvehetőségéről, mobilizálhatóságáról.

14.1.2.táblázat. Négy lépéses kivonó eljárás környezeti minták vizsgálatára
Extrakciós léReagens, koncentráció, pH
pés
1
Ecetsav (0.11 mol dm-3) pH: 2.85
2

3

4

Mobilizált ion típusa

Vízoldható, savoldható (karbonát),
ioncserélhető
(mol A redukálható fázisokhoz kötött
(vas, mangán stb. oxidok)

Hidroxil–ammónium-klorid
dm-3)
pH:2
Hidrogén-peroxid (9.8 mol dm-3) + Oxidálható
fázisokhoz
kötött
ammónium-acetát (1 mol dm-3 ), (szerves anyag, szulfidok stb.)
pH:2
Királyvíz (3HCl + 1 HNO3) vagy
Maradék, az előzőekkel nem
(HNO3- HF elegy)
oldható
(Szilikátokhoz kötött HF oldás)

A szerves anyagok vizsgáló módszerei néhány esettől eltekintve (lásd a szilárd mintás
infravörös spektroszkópiát) a szerves anyagok kivonását igénylik. Erre sokszor azért is szükség van,
mert a koncentráció szilárd fázisban nagyon alacsony. A kivonás egyben dúsítást is jelent (a dúsítás
egy-két nagyságrendnyi, 250 g talajból a szerves anyag 1-10 ml extraktumba megy át.)
A szerves anyagok kivonásának módszereit a szilárd mintákból az illékonyság sorrendjében
tekintjük. Az illékony szerves anyagokat (forráspont < 200°C ) valójában nem folyadék fázisba,
hanem gáz fázisba viszik az ún. purge and trap módszerrel.

A purge and trap módszer

alkalmazásakor a szilárd anyagot vízben szuszpendálják majd héliumot buborékoltatnak át rajta. A
hélium által kiöblített gőzök egy csapdában gyűlnek össze, ahonnan melegítéssel a vizsgáló
rendszerbe pl. gázkromatográfba juttatják és elemzik. A módszert a folyadékokban lévő illékony
szerves anyagok vizsgálatára dolgozták ki, de alkalmazható a talajoknál, más szilárd anyagoknál is.
Utóbbiaknál a kiöblítés hatékonyságát célszerű ellenőrizni olyan vegyülettel, amely a
mintában nem található (pl. deuterált benzol). Jó kiöblítési hatásfoknak számít, ha az indikátor
vegyületre a 70 % -os visszanyerést elérjük. A purge and trap módszer pontosabb és precízebb,
mint a többi az illékony szerves anyag (VOC) meghatározásra alkalmazható módszer (head-space,
szilárd fázisú mikroextrakció). A közepesen illékony szerves anyagok (PAH-ok, PCB-k és
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növényvédőszerek) erősebben kötődnek a szilárd fázishoz, ezek kivonására oldószeres extrakciót
alkalmazunk.

14.1.5.ábra. A fémionok mennyiségének megoszlása egy üledékben a kötődés típusa szerint (A 4.
lépés HF-os oldás volt így a 100 % a mintában lévő teljes elemtartalomnak felel meg.)

A fenti vegyületeket legegyszerűbben úgy vonhatjuk ki a szilárd anyagból, hogy a mintát
hexánnal vagy petroléterrel összerázzuk, majd néhány órás állás után a fázisokat elválasztjuk.
Gyorsítja a kivonást az ultrahangos kezelés. Az előbbinél hatékonyabb az ún. Soxhlet extrakció
(extrakciós idő 8-10 óra). Leggyorsabb kivonás a szuperkritikus széndioxid extrakcióval érhető el.
Az extrakciós idő olaj típusú szennyezők szuperkritikus extrakciójakor 10-30 perc. A hexán és a
könnyű petróleum származékok nem elegyednek a vízzel, emulzió képeződhet. Ezen kívül a víz
meggátolja az oldószer behatolását a pórusokba. Ha a fenti oldószereket vizet tartalmazó minta
extrahálásához akarjuk használni, a mintához szárítószert kell adni (MgCl2H2O, Na2SO4). Lehet az
oldószer polaritását is változtatni pl. aceton hozzáadásával vagy vízzel teljesen elegyedő oldószerrel
is végezhető az extrakció (acetonitril). Az oldószernek jól kell oldani a szerves anyagokat,
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szennyezéstől mentesnek kell lennie és a vizsgálatot nem zavarhatja. A poláris oldószer jelenléte az
extraktumban hátrányosan befolyásolja a kromatográfiás elválasztást, ezért a mérés előtt a poláros
oldószerrel, oldószereleggyel készült kivonatot apolárossá kell alakítani. Ugyancsak szükség lehet
előzetes elválasztásra, a zavaró komponensek eltávolítására. Az oldószercsere és a tisztítás céljából
az extraktumot egy szilikagél oszlopra viszik, ahonnan apoláros oldószerrel, petroléterrel eluálják.
A vizsgálat alapkészüléke a gázkromatográf, megfelelő detektorral.
A kivont szerves komponensek minőségi és mennyiségi vizsgálata a főkomponens analízis
koncentráció tartományában elvégezhető az infravörös spektroszkópia segítségével is. A
vizsgálathoz az olaj vagy olajszármazék extrakcióját azonban a korábbiaktól eltérően, olyan
oldószerrel kell végezni, amelyik nem okoz spektrális zavaróhatást (pl. olaj tartalom
meghatározásnál valamilyen klórozott CH-t használnak kivonószerként és a szárított extraktum (a
szárítószer MgCl2 H2O) szénhidrogén tartalmát a 3200-2700 cm-1 hullámszám tartományban
található C-H sáv abszorpciójának mérése alapján lehet meghatározni).
A hulladékok, a szennyező anyagok környezeti veszélyességének minősítése egy részleges
extrakciós vizsgálaton alapszik. A módszer angol neve ,,Toxicity Characteristics of Leaching
Procedure,, (TCLP extrakció). A TCLP extrakció során nagyon híg szuszpenziót készítenek (a
szilárd anyag tartalom kisebb mint 0.5 %), majd a szilárd anyagot 0. 6 µm –es szűrőn kiszűrik. A
szűrletet szervetlen és szerves komponensekre analizálják. Ha az extraktumban adott komponens
koncentrációja nagyobb a megengedettnél, az anyag mint veszélyes hulladék kezelendő és nem
rakható le közönséges hulladéklerakóban. A 14.1.3.táblázat néhány szennyező határértékét adja
meg a TCLP extraktumban. Az analitikai módszert ezen határértékekhez igazodóan kell
megválasztani.

14.1.3. táblázat. Néhány szennyező határértéke a TCLP extraktumban
Fémek

Arzén
Bárium
Kadmium
Króm
Higany
Ólom

Határérték
mg/l
5
100
1
5
0,2
5

Növényvédőszerek

Chlordane
Endrin
Lindán
2,4,5-TP (silvex)
Heptaklór
Metoxiklór

Határérték
mg/l
0.03
0.003
0.06
0.14
0.001
1.4

Szerves anyagok

Benzol
Kloroform
Krezol
Pentaklórfenol
Triklóretilén
Vinil klorid

Határérték
mg/l
0.07
0.07
10
3.6
0.07
0.05

A szilárd anyagban lévő szerves anyagok egy csoportja gáz vagy gőz fázisúvá alakítható. A
gáz vagy gőz formává alakítás lehet egyszerű elpárologtatás, pirolízis vagy elégetés. Főleg a
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környezeti mintáknál pl. a talaj illékony szerves anyag tartalmának (VOC) gőz formává alakítása és
meghatározása purge and trap módszerrel már egy korábban ismertetett példa arra, hogyan
vizsgálhatók a szilárd mintában lévő szerves anyagok gáz formájúvá alakítva. A minta
melegítésekor

nemcsak

a

minta

elpárolgásából,

bomlásából,

pirolizációjából,

égéséből

származhatnak gőz formába került vegyületek, hanem a szilárd anyagon szorbeált vegyületek
deszorbeálódnak. Ezeket ugyancsak eredményesen vizsgálhatjuk gázanalitikai módszerekkel (IR,
GC, GC-MS, MS).
A hevítés hatására végbement oxidációt és a felszabaduló gázok elemzését felhasználhatjuk a
mintában lévő szerves anyag elemi összetételének (C, H, N, S tartalom) meghatározására. A minta
elégetésén és a keletkezett gáz elemzésén alapszik a szilárd anyagok teljes szerves széntartalmának
meghatározása (TOC). Ezeket a módszereket a folyadékok és a gázok vizsgálatával foglalkozó
fejezetekben ismertettük.
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14.2. Fémes anyagok elemzése
Bánhidi Olivér

Ipari nyersanyagaink, az ipar termékek, az energiahordozók, a keletkező melléktermékek, a
környezetünkben előforduló anyagok jelentős része szilárd halmazállapotú, elemzésük meghatározó
fontosságú nemcsak tudományos, hanem gazdasági szempontból is.

14.2.1. Fémes anyagok elemzése
A szilárd anyagok csoportján belül a fémek, - részben hasonlóságuk, az emberi
társadalomban betöltött szerepük következtében jellegzetes csoportot alkotnak, sok hasonlóság
fedezhető fel a fémes rendszerek elemzésére alkalmazott analitikai módszerek között. Az eljárások
attól függően, hogy az elemezendő mintát hogyan hozzák elemzésre alkalmas állapotba, - azaz
milyen minta-előkészítést alkalmaznak, - 2 csoportba oszthatók. Az elsőbe azok a módszerek
tartoznak, amelyek az analitikai információt a szilárd halmazállapotú a fémes mintából nyerik. A
második csoportba tartozó módszerek folyadék állapotú mintát igényelnek, ehhez a fémet,
fémötvözetet oldatba kell vinni.
14.2.1.1. Fémes minták elemzése szilárd halmazállapotban
A fémelemzésre használatos módszerek között két olyan gyakorta használt módszer van,
amely szilárd állapotú mintát igényel: az ív-, illetve szikragerjesztést alkalmazó optikai emissziós
spektrometria (OES), és a röntgenfluoreszcens spektrometria (XRF). Mindkét eljárás olyan mintát
(próbát) igényel, amely egy oldalán meghatározott nagyságú, meghatározott finomságú felülettel
rendelkezik. Ilyen minta legtöbbször könnyen kivehető az elemezendő anyagból megfelelő
szerszám segítségével.

14.2.1.1.1. Fémek, fémötvözetek elemzése ív-, illetve szikragerjesztést alkalmazó optikai
emissziós spektrometriával
14.2.1.1.1.1. Tipikus alkalmazási területek
Az optikai emissziós spektrometria

előnyös

tulajdonságai,

-

gyorsasága,

nagy

mintaátbocsátási képessége, szimultán multielemes jellege, kiváló teljesítményjellemzői, - miatt
szinte ideális módszer a különféle fémek, fémötvözetek elemzésére. Alkalmazásának két nagy
területe van. Egyrészt kiterjedten alkalmazzák a metallurgiai iparban a fémek, fémötvözetek
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gyártása során. Az előnyös tulajdonságok közül itt rendkívül fontos a módszer gyorsasága, és nagy
mintaátbocsátási képessége, ez teszi lehetővé, hogy a gyártás során az összetételt folyamatosan
ellenőrizzék, és szükség szerint módosítsák. A fentieken túlmenően az ilyen feladatot ellátó
készülékekre rendkívül nagy terhelés hárul, a metallurgiai egység üzemmenetétől függően
folyamatosan, - napi 24 órában, - üzemelnek akár fél éven át a következő karbantartásig. Nagyon
fontos a készülékek megfelelő színvonalú karbantartása. Az analitikai módszer és az elemző
berendezés úgymond a technológiai rendszer része, hiszen az általa szolgáltatott információ
alapvető fontosságú, nélküle – legalábbis a kor színvonalán, - nem történhet gyártás. A
berendezések megbízható működésére alapozva emberi felügyelettel, de emberi munkát nem
igénylő robotizált készülékek működnek úgynevezett „konténer” laboratóriumokban. Az elemzések
megbízhatóságát számítógépes folyamatos ellenőrzés biztosítja a spektrométer laboratóriumokban.
A másik nagyon fontos alkalmazási terület a késztermékek összetételének meghatározása.
Mind a fémelőállító egységek, mind pedig a felhasználók végeznek ilyen tevékenységet. Az
ellenőrzésre jellemző, hogy általában bőven van idő az elemzés végrehajtására, azonban a
pontossággal kapcsolatos követelmények, ha lehet, még szigorúbbak, hiszen a terméktétel
minősítése az elemzési eredmény alapján történik.
Sajátos alkalmazási területnek tekinthetők a helyszíni vizsgálatok. Anyagkeveredés esetén
általában a felhasználás helyszín szét kell válogatni az összekeveredett tételt. Elfordulhat olyan eset
is, amikor egy beépített elemről (pl. egy tartó, vagy konzol, stb.) kell megállapítani, hogy milyen
típusú ötvözetből készült és nincs lehetőség arra, hogy megfelelő mintát vegyenek az anyagból.
Ilyenkor is helyszíni vizsgálatot kell végezni. Az ilyen típusú elemzésekkel kapcsolatban általában
kisebbek a pontossági követelmények, legtöbb esetben csak az anyagminőség közelítő pontosságú
megállapítása a feladat. Ezen a területen általános a hordozható készülékek használata.

14.2.1.1.1.2. Az OES spektrométerek gerjesztőivel kapcsolatos követelmények
Ahhoz hogy hosszabb távon is jól reprodukálható, magas pontossági igényeket kielégítő
eredményeket

kaphassunk,

a

megfelelő

készülék-konstrukció

mellett

az

elemzési

követelményeknek megfelelő feltételek biztosítása is szükséges.
A készülékek teljesítményjellemzőit nagymértékben meghatározza a gerjesztő elektronikus
konstrukciója, illetve építésének színvonala. Laboratóriumi készülékeknél ma már általánosnak
mondható a kis-, illetve középfeszültségű szikragerjesztő, és argon atmoszférában történő gerjesztés
használata. Az egyes alkotók eltérő párolgási sajátosságaiból fakadó mátrix hatások nagy része
jelentősen csökkenthető nagyobb gerjesztési frekvencia, - 400 Hz, illetve 1000 Hz alkalmazásával.
Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű energia álljon a szikrakisülés rendelkezésére. Mivel az
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energia a kondenzátorokban halmozódik fel, ezért megfelelő kapacitású (20 – 50 µF) kondenzátorblokkra van szükség. Ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elégséges, megnövekszik a
mátrixhatások iránti érzékenység, romlik a mátrix összetétel változásával kapcsolatos tolarencia.
Acél esetében például, bár változatlanul vas alapanyagról van szó, más kalibráció szükséges, ha
magas a Cr tartalom (10 – 30 %). Ennek oka részben a plazmában, részben a minta szikráztatott
felületén lejátszódó folyamatokban van.

14.2.1.1.1.3. Az optikai rendszerek fontosabb jellemzői és a vonalak kiválasztásának szempontjai
Az optikai rendszereket illetően a rutin készülékeknél kizárólag a szimultán multielemes
elemzést lehetővé tévő Rowland-körös felépítést alkalmaznak 1800 – 3600 vonás/mm-es homorú
ráccsal. A megfelelő felbontó-képesség csak megfelelően nagy méretekkel biztosítható. A nagy
méretek miatt a hőmérsékletváltozás okozta méretváltozás jelentős vonal-eltolódást okozhat. Ez
megfelelő összetételű, - nagyon kis hő-tágulási együtthatóval rendelkező szerkezeti anyag és
állandó hőmérséklet biztosítását teszi szükségessé- Az állandó hőmérsékletet úgy érik el, hogy az
optikai rendszer hőmérsékletét egy fűtő-egység és egy termosztát segítségével a környezeti
hőmérsékletnél magasabb értékre állítják be.
Az optikai rendszer felépítése korlátozott számú, - általában max. 40 db. - színképvonal
egyidejű mérését teszi lehetővé, melyeket már a készülék tervezési szakaszában ki kell választani.
A vonalak kiválasztása az analitikai feladat, - milyen típusú ötvözeteket, valamint ezekben milyen
elemeket kell majd meghatározni a berendezéssel, - függvényében történik meg. Figyelembe kell
venni a lehetséges színképi zavaró hatásokat, a mérendő elemek várható koncentráció-tartományát
és maguknak a fotoelektronsokszorozóknak a fizikai méreteit is. Szikragerjesztés alkalmazása
esetén az ionvonalakat általában előnyben részesítjük az atomvonalakkal szemben. Általában egy
készülék csak egyfajta ötvözettípus (pl. acélok és vasötvözetek, rézötvözetek, stb.) elemzését teszi
lehetővé. Előfordulhat olyan eset, hogy vonalszegény mátrix esetén két ötvözet-csoport (pl. réz-, és
alumíniumötvözetek) elemzésére is képes a spektrométer, de ez a ritkább. A kiválasztott vonalnak
elég érzékenynek kell lennie ahhoz, hogy a meghatározandó elem analitikai munkatartományának
alsó határán még megfelelő pontosságú intenzitásmérést tegyen lehetővé és ugyancsak jól mérhető
legyen a felső határnak megfelelő koncentrációhoz tartozó intenzitás. Megtörténhet, hogy a
mérendő elem koncentráció-tartománya olyan széles, hogy nem találunk olyan vonalat a
színképben, amely lehetővé tenné a meghatározásokat teljes koncentráció-tartományban. Ilyen eset
fordulhat elő acéloknál, pl. a Cr-nél vagy az Ni-nél. Ezek szennyezőként jellemzően 0,01 m/m %ban vannak jelen, ötvözőként pedig akár 30 m/m % is lehet a koncentrációjuk. Nagyon nehéz olyan
vonalat találni, amely azon túlmenően, hogy kielégíti a zavaró hatásokra vonatkozó és a detektor
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fizikai méreteiből adódó követelményeket, lehetővé teszi az elemzést a kb. 3 és fél nagyságrendet
átfogó koncentráció-tartományban. A probléma úgy oldható meg, hogy ezekre az elemekre a
mérendő koncentráció-tartományt két részre bontjuk, és 2 vonalat választunk ki, az érzékenyebbet
használjuk az alsó (pl. 0,01 – 5 m/m %), a kevésbé érzékenyt pedig a felső (3 – 30 m/m %)
tartományban. Ha van olyan színképvonal a kiválasztott vonalak között, amely a vákuumultraibolya színképtartományba esik, az optikai rendszerből el kell távolítani a levegőt, mert elnyeli
az ebbe a tartományba eső fényt. Az eltávolítás történhet vákuum-szivattyú segítségével, vagy
megfelelő öblítő gáz, pl. nitrogén, argon alkalmazásával.
Az elméleti ismeretek tárgyalása során említettük, hogy a mérendő elemek meghatározása
belső standard módszerrel, ún. relatív intenzitások segítségével történik. Ezért a vonalkiválasztás
során ki kell választani az ún. referencia-vonalat, melynek intenzitásával elosztva a meghatározandó
elem mért intenzitását kapjuk annak relatív intenzitását.. Ez legtöbbször, a legnagyobb
mennyiségben jelenlévő főkomponens, - acélok esetében a vas, alumíniumötvözeteknél az
alumínium, - egyik vonala. A referencia-elem koncentrációja nem célszerű hogy 50 m/m %-nál
kisebb legyen. A referencia vonalnak mentesnek kell lenni színképi zavaró hatásoktól, célszerű, ha
az alkalmazott színképtartomány középső részén helyezkedik, el és ion-, és atomvonalaknál
egyaránt alkalmazhatónak kell lennie, szükség esetén a feltételek kielégítése érdekében meg kell
változtatni a referencia színképvonalat.

14.2.1.1.1.4. A spektrométer elhelyezésével kapcsolatos fontosabb követelmények
A spektrométer elhelyezésére szolgáló laboratórium lehetőleg por-, és rezgésmentes helyen
legyen. A modern készülékek már nem igénylik a helység teljes klimatizációját, de ügyelni kell
arra, hogy a laboratórium fűthető, szellőztethető legyen, és ne legyen kitéve szélsőséges
hőmérsékletváltozásoknak. A vonatkozó előírások betartásával biztosítani kell az üzemeltetéshez
szükséges gázok tárolását, elhelyezését is. Lehetőleg el kell kerülni, hogy a gázok nagyon hosszú
vezetéken keresztül jutnak el a készülékbe. Ilyen esetben ugyanis ha elszennyeződik a rendszer (pl.
nem megfelelő minőségű gázpalack csatlakoztatása következtében), az elszennyeződés csak
nehezen, sokszor huzamosabb idő után szüntethető csak meg. Az OES készülékek általában jelentős
mennyiségű elektromos energiát használnak el a működésük során, ezért megfelelő teljesítményű
elektromos csatlakozásokkal kell biztosítani a szükséges energiát.
A vizsgálandó tételből kivett minta további előkészítést igényel az elemzés előtt. Ez az
előkészítés általában egyszerű folyamat, de célszerű a spektrométer elhelyezésére szolgáló
helyiségtől elkülönített, megfelelően kialakított „műhelyben” végezni.
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14.2.1.1.1.5. A készülékek üzemeltetésével, kapcsolatos követelmények
Az alkalmazási terület részben meghatározza a berendezések üzemeltetését is: folytonos
üzemmenet esetén a készülékek állandóan be vannak kapcsolva, ami egyrészt komoly igénybevételt
jelent pl. az elektronikai részegységekre vonatkozóan, másrészt előnyös is abból a szempontból,
hogy a készülék egységei egy ún. kvázi-stacionárius állapotban vannak, pl. az egységek
hőtermelésére és hő-leadására vonatkozóan. Ennek következtében minden a hőmérséklettől függő
paraméter értéke állandósult, a gáz-, az öblítő és vákuumrendszerek stabilizálódtak, és a rendszerjellemzők állandósultak, illetve csak csekély mértékben változnak. Mindezek hatása jelentkezik a
mérések időbeli stabilitásában is, általában az ilyen rendszerek gyakorlatilag trendmentesek, vagy
csak kismértékű időbeli trend figyelhető meg a mért jelekben. Ez az elemzések szempontjából
szinte ideális állapotnak tekinthető.
Ettől teljesen eltérő a késztermékek vizsgálatára használt, illetve helyszíni vizsgálatok során
alkalmazott berendezések üzemmódja, amely gyakorlatilag szakaszos üzemmódnak tekinthető, azaz
a készüléket időnként bekapcsolják, megfelelő előkészületek után elemeznek vele, majd
kikapcsolják. Laboratóriumi készülékek esetében ez a kikapcsolás általában nem teljes, az optikai
rendszer hőmérsékleti stabilizációjáért felelős egységet, valamint a vákuum-, illetve inert gázt
használó öblítő rendszert csak nagyon hosszú, - egy hónapot meghaladó, - üzemszünet esetén
célszerű kikapcsolni. A vákuumrendszerek esetében a rövid idejű üzemszünettel jellemzett (pl.
hétvégi munkaszünet) periodikus üzemmenet kifejezetten káros, - a tömítések rendkívül rosszul
tolerálják az ismétlődő fellevegőztetést és kis nyomásra történő le-vákuumozást, az eredmény pedig
már akár egy félév után jelentkezhet túl magas vákuum érték formájában. Ha a vákuumvonalakon
történő mérést az optikai rendszer inert gázzal való öblítésével tesszük lehetővé, az öblítés, - igaz
kisebb térfogatárammal, - folyamatos üzemszünetek alatt is.
Az elektronikai egységek általában probléma nélkül elviselik az ilyen módot, igaz ez a
gázellátó rendszerekre is, azonban nem szabad elfelejtkezni arról, hogy pl. a gerjesztő-tér
argonöblítésének elindítása után csak akkor lehet mérni a készülékkel, ha már teljesen átöblítődött a
rendszer. Erről a minta felületén kialakult szikrafolt szemrevételezésével kell meggyőződni. Ha a
folt felületén látszik, hogy egyenletesen átolvadt a minta anyaga, vasötvözeteknél jól láthatók a
karbon szemcsék is, akkor már elemzésre alkalmas állapotban van a készülék.
Az argon palack cseréjénél ügyelni kell arra, hogy a csatlakozás tömített legyen, - ez
nemcsak argon veszteséget jelent, hanem ahol az argon elszökik, ott bejuthat a levegő is! Pár mérést
elvégezve ugyancsak vizuális megfigyeléssel kell értékelni a szikrafolt felületét. Ha bármi
rendellenességet tapasztalunk a szikrafoltot illetően, le kell cserélni a palackot, nagy
valószínűséggel szennyezett lehet.
Az üzemeltetéshez csak a készülék gyártója által előírt minőségű gázokat szabad alkalmazni!
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Vannak készülékek, amelyeken egy ún. státusz alrendszer folyamatosan méri a legfontosabb
rendszerjellemzőket, és ha bármelyik mért paraméter kinn van az előírt tartományból, a vezérlőszámítógép szoftverén keresztül figyelmezteti az elemzést végző operátort és naplózza is az
eseményt. Ez nemcsak az éppen előállt eseményt tekintve hasznos, hanem, a naplózás lehetővé teszi
a hosszabb távon jelentkező, elhúzódó, nehezen felismerhető trendek azonosítását és az egyenletes,
jól reprodukálható eredmények biztosítását.
A laboratóriumi készülékek üzemeltetésénél időnként ellenőrizni kell, illetve szükség esetén
módosítani kell az optikai rendszer belépő résének optimális állását. Az ellenőrzést és a szükség
szerinti módosítást a „profilozás” néven ismert eljárással kell elvégezni. Ennek során a rés
pozíciójának függvényében mérjük egy kiválasztott vonal, - célszerűen a referencia vonal, intenzitását, majd egy számítógépes program interpolációval meghatározza a rés optimális
pozícióját, ezt beállítva a további munkára alkalmas. Újonnan telepített spektrométernél a
profilozást heti gyakorisággal, később havonta, illetve negyedévente tanácsos elvégezni.
A

megfelelő

pontosság

biztosítása

gondos

kalibrációt

kíván.

A

munkagörbék

meghatározását ugyanolyan körülmények (előkészítés, analitikai program, stb.) között végezni,
mint a minták elemzését, lehetőleg minél több, tanúsítvánnyal ellátott hiteles anyagminta (CRM –
Certified Reference Material) felhasználásával.
A készülékgyártók általában csak valamilyen szűkített kalibrációt készítenek, amely nem
alkalmas minden analitikai program pontosságellenőrzésére, azonban ha a vevő igényli, megfelelő
díjazás ellenében az általuk fejlesztett analitikai programokhoz átfogó kalibrációt készítenek.
A spektrométerek használata során kisebb változások lépnek fel, pl. a kimutatási képességet,
illetve a szórt fény nagyságát illetően. Ezek hatására kismértékben romlik az elemzések pontossága,
- tulajdonképpen azért, mert a körülmények már nem (teljesen) azonosak azokkal, amelyek között a
kalibráció történt. Ezek a kismértékű változások korrigálhatók a rekalibráció segítségével, melyet
folyamatosan üzemelő spektrométereknél naponta, szakaszosan üzemeltetett berendezés esetén
minden alkalommal el kell végezni, amikor elemzünk a készülékkel.

14.2.1.1.1.6. Az elemzendő minták mérés előtti előkészítése
Nagyon fontos, hogy a mérendő minta rendelkezzen egy olyan nagyságú sík felülettel,
amely lefedi a gerjesztő-állvány részének tekintett munkaasztal közepén lévő nyílást. A nyílást
lefedő felületet és a felülettől meghatározott távolságban lévő ellenelektród, - ami legtöbbször
nagytisztaságú volfrám, - között jön létre az analitikai információt biztosító szikrakisülés. A felület
közepesen érdes, oxid-, és zsírnyomoktól (ujjlenyomat) mentes legyen. A túl sima felületen
nehezebben jön létre a kisülés, a túl durva felület pedig párolgási rendellenességekhez vezet. Ilyen
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minőségű felület könnyen biztosítható közepesen finom, - 40-es, 60-as finomságú, - csiszolópapírral
történő gépi csiszolással. Általában korongos csiszológépeket alkalmazunk erre a célra. A csiszolás
során ügyelni kell arra, hogy a minta (próbatest) ne melegedjen fel nagyon, mert ez
megváltoztathatja a felületi rétegek alkotóinak részarányát., és arra is gondot kell fordítani, hogy ne
szennyeződjön el a felület, - részben azáltal, hogy megfogjuk ujjainkkal. A csiszolást végző kolléga
viseljen megfelelő tisztaságú védőkesztyűt, vagy cérnakesztyűt! A felületi szennyezés másik forrása
lehet maga a csiszoló papír. A különféle fémek-, vagy ötvözetek előkészítése során ne ugyanazt a
korongot használjuk. Elszennyeződés felléphet még azonos ötvözetek esetén is, erősen ötvözött
acélok (gyorsacél, saválló acél, stb.) csiszolása után új korongot kell feltenni, ha ezt követően
ötvözetlen illetve gyengén ötvözött acélok előkészítése történik.
Puha fémek és ötvözetek esetén célszerű esztergálással biztosítani a megfelelő minőségű
felületet. Helyszíni vizsgálatok esetén gyakran nincs mód csiszolás alkalmazására, ilyenkor
köszörüléssel is kialakítható a kívánt felület.

14.2.1.1.1.7 . Acélok és vasötvözetek elemzése
A fémes ötvözeteknek az összetételt és a tulajdonságokat tekintve a legnagyobb és
legváltozatosabb csoportját képezik a különféle vasötvözetek és acélok. A mérendő elemek
koncentrációtartománya ötvözettípustól függően a szennyező-, illetve a nyomelemekre jellemző
0,001 m/m %-tól egészen 35 – 38 m/m %-ig terjed. Az elemek között a minősítés szempontjából
kiemelkedő fontosságúnak tekinthető a C, Mn, Si, S és P, ezeket alapelemeknek nevezzük.
Leggyakoribb ötvöző elemek a Cr, Ni, Mo, V, Ti, Al., W, Co. A Nb, Ta, Ca, Sb mikroötvözőként
van jelen általában. A Cu, Pb, As, Sn, Zr, Zn leggyakrabban nemkívánatos szennyezőnek számít,
bár vannak ötvözetek melyekben pl. a réz is ötvöző. Különleges ötvöző lehet a Bi, Mg, az
egyébként mindig jelenlévő S is lehet ötvöző. Az acélok és vasötvözetekben legnagyobb
fontossággal a karbon-tartalom (C) ismerete bír. A főkomponens vasat mérjük, azonban az
összetételben értékét általában nem adjuk meg.
Az acélok, öntöttvasak elemzésekor néhány esetben felléphetnek színképi zavaró hatások is,
ezeket figyelembe kell venni A legérzékenyebb ólomvonal pl. a 220,35 nm-es ionvonal, azonban
ezzel részben átlapol a vas egy kisintenzitású vonala. A 216,66 nm-es vonalat szintén zavarja a vas
és az alumínium, hasonlóképpen a 283,305 nm-es vonal is zavart, egyedül a viszonylag a 405,782
nm-es vonal mentes a színképi zavaró hatásoktól. A molibdén az alumíniumnak szinte minden
érzékeny vonalát (308,215 nm; 309,27 nm; 394,4 nm; 396,152 nm) zavarja, egyedül a vákuum
ultraibolya-tartományban található 167,08 nm-es vonal mentes a molibdén zavarásától.
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Egy adott ötvözettípusban a főkomponens vas és a jelenlévőlévő ötvöző-elemek hatására
kialakuló

szövetszerkezet

döntően

meghatározza a párolgási

sajátosságokat.

Ez

pedig

meghatározza, hogy milyen körülmények között, azaz milyen paraméterekkel jellemezhető
szikrakisüléssel történjen a gerjesztés. A legtöbb készülék esetében meg lehet választani (egy
tartományon belül) hogy milyen kapacitás és induktivitás értékek, milyen munkafeszültség, milyen
gyújtási szög jellemezze a kisülést. Általában a kisülés előtt egy rövid ideig átöblítjük argonnal a
gerjesztő teret, majd elindul az ún. előszikra. Ez általában nagyobb energiájú, keményebb kisülés,
célja hogy biztosítsa a szikrázási felület megolvadását, homogenizálását az ezt követő ún.
főperiódus, vagy integrálási periódus számára. Az utóbbiban a kisülés energiája már kisebb, és
ebben a periódusban történik a mérés. Azért hogy a detektorokat az előperiódus kibocsátott
nagyintenzitású fény ne „vakítsa” el (azaz ne vigye telítésbe a fotoelektronsokszorozókat) egy
„shutter”-nak nevezett kis éket ejtünk a fényútba, és ezért ebben a periódusban nem jut fény az
optikai rendszerbe. A főperiódus alatt egy relé segítségével nyitva tartjuk a shuttert, azaz a fény
most akadálytalanul bejut az optikai egységbe. Az előre megválasztott integrációs idő letelte után a
kisülés leáll, az integrálás befejeződik. Az előszikra, valamint a főperiódus során alkalmazandó
kondenzátor-, induktivitás-, munkafeszültség-, és gyújtási szögértékek, valamint az egyes szakaszok
időtartamai egy-egy jellegzetes paraméter-együttest képeznek. Az analitikai program fejlesztése
során minden ötvözettípushoz kísérleti úton meg kell találni az optimális jelet biztosító paraméteregyüttest. A gyártók egy része, - megfelelő díjazás ellenében saját maga is ajánl előre kifejlesztett
analitikai programokat az egyes ötvözettípusok vizsgálatára.
Azok az ötvözetek, amelyek szövetszerkezete homogén, megfelelő paramétereket választva
jól leszikráznak, stabil, reprodukálható intenzitásértékeket produkálnak. Az inhomogén,
zárványokkal rendelkező szerkezet ezzel ellentétes hatású. Ha az inhomogenitás, illetve a
zárványosság kismértékű, az előperiódus során a zárványok „kiégnek”, az ömledék homogén
szerkezetűvé válik, és a káros hatás nem tapasztalható. Nagymértékű inhomogenitás, illetve sok
zárvány jelenléte esetén (pl. a sok MnS zárványt tartalmazó, úgynevezett automata acélok elemzése
során) az előperiódus már nem képes kiküszöbölni ezek hatását, és az intenzitás érték időben nem
stabil, sőt a szikrafolt képe is változik. Ilyen esetben, - ellentétben a szokásos gyakorlattal, miszerint
egy területen csak egyszer csak egyszer szikráztatunk, - ugyanarra a foltra többször szikráztatunk
egészen addig, amíg stabil intenzitásértékeket nem kapunk, és mért értéknek ezt a stabil értéket
fogadjuk el. Ebből a szempontból a szürkenyersvas, illetve a gömbgrafitos öntvények ugyancsak
problémás típusokat jelentenek.
A mérések megismételhetősége és pontossága általában nagyon jó a legtöbb elem esetében.
Ebből a szempontból a karbon és kén jelenthet bizonyos esetekben kivételt, éppen az
inhomogenitások és a zárványok hatása miatt. A kén esetében részben a nagyon kis koncentrációk
398

(~ 0,001 – 0,002 m/m %) megbízható mérése, illetve a sok MnS zárvánnyal rendelkező magas
kéntartalmú (0,2 – 0,4 m/m %) automata acélok elemzése jelenthet kihívást. A karbon esetében
szintén a nagyon alacsony (0,01 – 0,03 m/m %), illetve az öntött vasakra jellemző magas (2,5 – 3,5
m/m %) tartományban gyengébbek a pontossági adatok.

14.2.1.1.1.8. Rézötvözetek elemzése
A rézötvözetek csoportjába szintén sok egymáshoz képest rendkívüli mértékben eltérő
összetétellel jellemezhető ötvözet található. A kétalkotós ötvözetek között a sárgaréz és a különféle
típusú bronzok (ónbronz, ólombronz, stb). tekinthetők nagyon fontosnak. A sárgarezekben a réz
mennyisége jellemzően meghaladja a cink-tartalmat, ennek ellenére a réz értékét adják meg
pontosan, - és ennek alapján történik az ötvözet minőségi besorolása, - a cinkre pedig csak mint a
100 % és az összes komponens koncentrációjának különbségeként adódó maradékként utalnak. A
sárgarezek réztartalma 48 – 70 m/m %, cinktartalma 25 – 50 m/m % tartományban található. Az
egyes minőségekre vonatkozó előírásokban a réztartalom 2 – 4 m/m %-ban változhat, ezért a
gondos minta-előkészítés és elemzés alapvető fontosságú a megfelelő elemzési pontosság
eléréséhez.
A többkomponensű ötvözetek csoportjába az alumíniumbronz, a különféle vörös-ötvözetek
és a réz-nikkel ötvözetek tartoznak.
Külön minőségi csoportot jelentenek a nagytisztaságú rézminőségek. Elemzésük igazi
nyomelemzési feladat, az OES jó kimutatási képessége, és a segítségével elérhető kiváló elemzési
pontosság

következtében

azonban

könnyedén

teljesíti

az

elemzésükkel

kapcsolatos

követelményeket.
A leggyakrabban mért elemek rézötvözetekben: Cu, Zn, Sn, Pb, Fe, Al, Mn, Ni, Sb, As, Bi,
Cd, Ag, P, S, Si, Co, Cr, Be, Te, Se. A rézötvözetek jellemző sajátossága hogy a szokásos
főkomponensek, és a főbb ötvözők színképe vonalban viszonylag szegény, ezért a vonalátlapolásból
származó színképi zavaró hatások száma a vasötvözetekhez képest jóval kevesebb, de azért itt is
számolni kell előfordulásukkal. Vonalátlapolásból származó hatás tipikus példája a Bi 223,06 nm-es
és a réz 223,004 nm-es vonalainak kölcsönös zavarása. Emiatt rézötvözetekben nem használható ez
az érzékeny bizmut-vonal, helyette a viszonylag érzéketlen 306,77 nm-es vonalat használjuk a Bi
meghatározására.
A rézötvözetek keménysége általában elmarad az acélokra, vasötvözetekre jellemző
értékeknél, ezért csiszolva kenődnek a csiszoló papíron vagy vásznon, így általában a csiszolás
helyett az esztergálás alkalmazását javasolják a felület-előkészítés során.
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14.2.1.1.1.9. Alumíniumötvözetek elemzése
Az alumínium a színképek vonalgazdagsága szempontjából sokkal közelebb áll a rézhez,
mint a vashoz, ezért a színképi zavaró hatásokat illetően az alumíniumötvözetek a rézötvözetekhez
állnak közelebb. Az egyetlen jelentős színképi zavaró hatás az ólmot érinti, az alumínium az ólom
mindhárom érzékeny vonalát (220,353nm; 216,99 nm; és 283,305 nm) zavarja, ezért az acélokhoz
hasonlóan csak a 405,782 nm-es ólomvonal használható elemzésre.
Az alumíniumötvözetek között vannak kemények, ezek csiszolással készíthetők elő, míg a
puhább típusok előkészítésére az esztergálást ajánlják. A leggyakrabban vizsgált anyagcsoportok
között megtaláljuk a kohóalumíniumot, a nagytisztaságú alumíniumot és a különféle
alumíniumötvözeteket (Al-Mg-, Al-Si-, Al-Si-Cu-, Al-Zn-ötvözetek). A leggyakrabban mért
elemek: Si, Cu, Fe, Mg, Zn, Be, Ti, Cr, Mn, Ni, B, Na, Sb, Pb, Sn, V, Ga, Zr.
Alumíniumötvözetek elemzése során mindenképpen ügyelni kell arra a tényre hogy a kivett
próba egyik felületén, illetve a felületéhez közeli rétegben a szennyezők szegregáció révén
feldúsulhatnak.

14.2.1.1.2. Fémek, fémötvözetek elemzése röntgenfluoreszcens spektrometriával
A röntgenfluoreszcens spektrometria (XRF) igazi multielemes analitikai módszer, kiváló
teljesítményjellemzői miatt nagyon jól használható többek között fémek, fémötvözetek elemzésére
is.

14.2.1.1.2.1. Tipikus alkalmazási területek
Az XRF berendezések nagyrészt a fizikai korlátok miatt, nem igazán alkalmasak szimultán
elemzésre, mert az egyszerre mérhető elemek száma, - a mérőrendszerek jelentős helyigénye miatt,
- nem túl nagy (7 – 10). Ezért a fém-előállítási technológiákban gyártásközi ellenőrzésre történő
alkalmazásuk nem tipikus. A fémek, fémötvözetek vizsgálatával kapcsolatosan elsősorban a
különféle termékek összetételének ellenőrzése tekinthető a legfontosabb alkalmazási területüknek.
Ezen a területen az OES-hez hasonlóan szigorú pontossági követelményeket kell kielégíteni, ezért
ilyen célra szinte kizárólag hullámhossz-diszperzív optikával rendelkező készülékeket alkalmaznak.
Mivel általában viszonylag sok elemet kell mérni, szekvens, goniométerre épülő optikai rendszer
található a berendezések zömében. Előfordul olyan szimultán – szekvens konstrukció is, amelyben
legfontosabb elemek mérése fix vonalakon valósul meg, a többi elem pedig a goniométer
segítségével szekvens módban határozható meg. Az üzemeltetésük tulajdonképpen szakaszosnak
tekinthető, de a legfontosabb alapegységek, - pl. a röntgencső fűtését biztosító rendszer, a
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vákuumrendszer, - folyamatosan üzemelnek. Erre azért van szükség, mert az optikai rendszernek az
a jó, ha már beállt egy stacionárius állapot, a röntgencsövet pedig nem szabad huzamosabb ideig
fűtés nélküli állapotban tartani, minimum egy készenléti fűtést biztosítani kell, ellenkező esetben a
cső élettartama jelentősen lerövidül.
Egy másik, egy kicsit kevésbé jelentős terület a helyszíni elemzések területe, ahol kizárólag
energia-diszperzív készülékeket (már csak a méretük és a teljesítményigényük miatt is)
alkalmaznak. A helyszíni elemzésekkel kapcsolatos pontossági igények általában kisebbek, fő cél
az azonosítás, illetve ismeretlen ötvözet esetén az ötvözettípus, valamint a főbb ötvöző
komponensek azonosítása és koncentrációjuk közelítő jellegű megadása.

14.2.1.1.2.2 A laboratóriumi készülékek legfontosabb jellemzői
A laboratóriumi készülékek elsősorban az összetétel pontos meghatározására szolgálnak,
ezért velük, illetve a segítségükkel realizált analitikai módszerekkel szemben szigorú
követelményeket támasztunk a fontosabb teljesítményjellemzőket illetően. Az energia-diszperzív
rendszerű berendezések sok előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, a számunkra fontos
teljesítményjellemzőket illetően azonban elmaradnak a hullámhossz-diszperzív elven működő
rendszerek mögött. Ez az oka annak, hogy a legtöbb elemző laboratóriumban laboratóriumi
készülékként hullámhossz-diszperzív berendezést használnak. Mivel egy standard XRF berendezés
már kielégítő kimutatási képességgel képes mérni a nátrium és az urán közötti elemeket, a legtöbb
fémötvözet elemzésére alkalmasak. A színképi zavaró hatásokat megfelelő vonal megválasztásával,
valamint a feszültség-diszkriminátorok helyes beállításával ki lehet küszöbölni. A hagyományos
hullámhossz-diszperzív rendszerek kimutatási képessége nem túl jó, ezért 0,01 m/m %-nál
lényegesen kisebb koncentrációban jelenlévő komponens mérésére nem célszerű használni őket.
Nagyon előnyös tulajdonságuk viszont, hogy széles koncentrációtartományban képesek mérni a
meghatározandó elemeket, jól megválasztott korrekciók, gondosan végrehajtott kalibráció esetén
akár 90 – 95 m/m %-ban jelenlévő komponenst is képesek mérni 0,2 - 0,5 rel. % pontossággal.
Az optimális mérési feltételek biztosítása érdekében célszerű, ha mind gáz-ionizációs-, mind
pedig szilárdtest detektorral rendelkeznek. Ugyanezt a célt szolgálja, hogy az alkalmazott
röntgencső fűtőáramát és az alkalmazott nagyfeszültséget minél szélesebb tartományban (30 – 70
kV, 10 – 60 mA) lehessen megválasztani. Fontos hogy a berendezés hatékony hűtést lehetővé tevő,
automatikus szabályozású hűtőrendszerrel, a nagyfeszültségű tápegység pedig megfelelő túlterhelés
elleni védelemmel rendelkezzen. Figyelembe-véve a sugárzás élettanim hatását, a készülék
munkavédelmi szempontból legyen biztonságosan felépítve.
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A készülék lehetőleg zaj, rezgésektől, hőingadozásoktól mentes helyiségben kerüljön
elhelyezésre. Itt is célszerű a minták előkészítését külön helyiségben végezni.
Mielőtt analitikai célú méréseket végeznénk a készülékkel, meg kell határozni a goniométer
kiindulási pozícióját (ez az ún. zéró pozíció). Ezt általában a megfelelő program elindítása után a
készülék önállóan elvégzi. Ha a goniométer mechanikai pozíciója nincs megfelelően beállítva, vagy
meghibásodik a goniométer vezérlő-, illetve léptető elektronikája, a készülék nem tudja
végrehajtani a zéró pozíció meghatározását, és ennek következtében mérések sem végezhetők.

14.2.1.1.2.3 Fémek, fémötvözetek elemzése XRF-el
Az elemezendő fémek, fémötvözetek előkészítése ugyanúgy történik, mint az OES esetében.
Mivel az XRF érzékenysége nem kielégítő az alacsony rendszámú elemek esetében, ha a
vizsgálandó fém, illetve ötvözet tartalmaz ilyen elemet (pl. berilliumbronz esetén Be), ezt más
analitikai módszerrel célszerű meghatározni. Az elérhető elemzési pontosság alapvetően két
tényező függvénye. Az egyik a kalibráció. Ezt ugyanolyan gondosan, tanúsítvánnyal ellátott hiteles
anyagminták használatával kell elvégezni mint az OES esetében. A másik, a mátrixhatások alapos
elemzésén alapuló, megfelelően megválasztott elemközi korrekció. Az OES-től eltérően az XRF
esetében az analitikai információt hordozó elektromágneses sugárzás valójában a szilárd fázisban
keletkezik, ezért a minta összes alkotója befolyásolhatja (részben abszorpcióval, részben pedig
szekunder emisszióval) azt. Ennek eredményeként az elemközi zavaró hatások sokkal gyakoribbak
és jóval nagyobbak lehetnek, mint az OES-nél. Ezért az analitikai program alkalmazhatóságát
nagymértékben meghatározza, felismertünk-e, és megfelelően korrigáltunk-e a program fejlesztése
során minden fellépő elemközi hatást.
Az röntgen-spektrométer jelében is felléphetnek kismértékű változások, melyek károsan
hatnak a pontosságra. Ezeket ugyanúgy, mint az OES-nél rekalibráció segítségével kell
kiküszöbölni. A rekalibrációt folyamatosan használt készülék esetén naponta kell elvégezni, míg
ritkább használat esetén minden alkalommal, amikor elemzést végzünk az adott analitikai program
segítségével.

14.2.1.2. Fémes minták elemzése folyadék állapotban
Nagyon ok olyan laboratórium van, amelyik nem rendelkezik szilárd minták közvetlen
elemzésére alkalmaz készülékekkel, hanem csak olyan berendezései vannak, amelyek folyadék
állapotú minták vizsgálatára alkalmasak. Fémek, fémötvözetek elemzése ilyen berendezések
segítségével is elvégezhető a minták előzetes oldatba vitelét követően. A minta feloldása egyrészt
több-kevesebb időt igényel, másrészt az alkalmazott eljárások gyakorlatilag kizárják a helyszíni
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vizsgálatok lehetőségét, azaz az ilyen eljárások gyakorlatilag a termékek összetételének
vizsgálatára, ellenőrzésére, környezeti és egyéb minták összetételének laboratóriumban történő
meghatározására alkalmazhatóak.

14.2.1.2.1. A feloldott fém, fémötvözet elemzésére alkalmas módszerek
A minta oldatba-vitelét követően elvileg nagyon sok analitikai módszer áll rendelkezésünkre
az összetétel meghatározására. A vizsgálandó minta sajátosságai (milyen komponensekből áll, azok
milyen formában vannak jelen az oldatban) és az elemzéssel kapcsolatos igények, követelmények (a
teljes összetétel, vagy az alkotók egy részének meghatározása szükséges, meg kell-e adni a
módosulat-analitikai információkat is, stb.) határozzák meg, milyen módszerek lehetnek alkalmasak
a feladat megoldására. Amennyiben több módszer is szóba jöhet, a kiválasztás során vegyük
figyelembe az elemzés várható költségigényét, hogy rendelkezünk-e a kivitelezéshez szükséges
eszközökkel, vegyszerekkel, hiteles anyagmintákkal.
Abban az esetben, ha például csak egy komponens mennyiségének meghatározása a feladat,
pl. réztartalom egy rézalapú ötvözetben, egy megfelelő elektroanalitikai, vagy akár egy klasszikus
analitikai eljárások körébe tartozó térfogatos módszer is alkalmas a feladat megoldására.
Ha a teljes összetétel meghatározása a követelmény, a feladat ritkán oldható meg klasszikus
analitikai, vagy elektroanalitikai módszerekkel, legtöbbször valamilyen atomspektrometriás
módszer

alkalmazása

jelentheti

a

megoldást,

hiszen

ezek

nagyon

sok

elem,

széles

koncentrációtartományban történő meghatározására alkalmasak. Nagy hátrányuk, hogy csak
elválasztási módszerekkel kombinálva képesek megválaszolni a módosulat-analitikai kérdéseket.
Fémek, fémötvözetek elemzése során is egyre gyakrabban merülnek fel módosulat-analitikai
kérdések, melyek egy molekulaspektroszkópiai módszer, - ultraibolya és látható spektrofotometria
segítségével könnyen megválaszolhatók, feltéve hogy megfelelő oldatba-viteli eljárást választunk.
A rutin analitikai gyakorlatban a multi-elemes elemzés, a széles, több nagyságrendet átfogó
analitikai munkatartomány, illetve a pontossági követelmények miatt a feloldott fémes minták
elemzése túlnyomórészt atomspektrometrriás módszerekkel, - FAAS, GFAAS, ICP, - történik, így a
továbbiakban tárgyalásunk középpontjában ezen technikáknak a fémes minták oldatba-vitelével
nyert oldatok elemzésére történő alkalmazása áll. Az eltérő atomspektrometriai alapok és
sajátosságok ellenére közös, multielemes elemzésre alkalmas minta-oldatot eredményező
előkészítési eljárások fejleszthetők ki.
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14.2.1.2.2. A fémek, fémötvözetek oldatba-vitelével kapcsolatos fontosabb szempontok
Az oldási folyamat során két veszélyforrással mindenképpen számolni kell. A egyik, a minta
elszennyeződésének a veszélye. Az elszennyeződés forrásai az előkészítés során alkalmazott
vegyszerek, illetve a használt laboratóriumi edényzet.
Az elszennyeződés megakadályozható megfelelő tisztaságú vegyszerek alkalmazásával. Ez
a kérdés nagytisztaságú anyagok vizsgálata során rendkívüli fontossággal bír. Célszerű az
előkészítésre történő alkalmazást megelőzően meghatározni ezen reagensekben a meghatározandó
elemek koncentrációját, és az eredmény alapján szükség szerinti korrekciókat elvégezni a kalibráló,
ellenőrző és a „vak”-oldatok esetében (vakpróba).
Megfelelő edényzetet alkalmazva minimálisra csökkenthető az edényzetből a minta oldatába
kerülő anyagmennyiség. Előfordulhat olyan eset is, amikor nincs mód az elszennyeződés
kivédésére. Ilyenkor célszerű az előkészítést többféle variációban elvégezni, és így általában van
lehetőség arra, hogy egy –egy szennyező komponenstől „megszabaduljunk”. Magas Cr és magas
karbontartalmú acél a nagy mennyiségű krómkarbid miatt savas oldással nem vihető oldatba, csak
nátrium-peroxiddal való előzetes megömlesztés után. Az Na2O2 azonban egy rendkívül erős
oxidálószer, még a platinát is oldja, ezért az ömlesztést vas-, vagy nikkel tégelyben kell elvégezni.
Természetesen akár az előbbi, akár az utóbbi tégelyt használjuk, mindegyik anyagából kerül oldatba
valamennyi, azaz az első esetben vassal, a másodikban nikkellel szennyezzük el a mintát.
Legrosszabb a helyzet akkor, ha a króm mellett a vas és a nikkel mennyiségét is meg kell határozni.
Ekkor úgy járunk el, hogy két ömlesztést végzünk, az elsőt vas tégelyben, - ennek ömledékét
feloldva a nikkel-tartalom határozható meg pontosan, - a másodikat pedig nikkel tégelyben, -ennek
ömledékéből mérhetjük a valódi vastartalmat.
Nem megfelelően kidolgozott minta-előkészítési eljárást alkalmazva veszteségek léphetnek
fel a mérendő elemek vonatkozásában. Nyitott edényben végezve az oldási műveleteket, az illékony
komponensek eltávozhatnak. Fémek, fémötvözetek sósavas oldása során például az As, Sb, de még
a P egy része is illékony hidridek formájában elillan. Ezért ha ezeket az elemeket is meg kell
határozni, zárt edényben kell végezni az oldatba-vitelt. Olyan eset is előfordulhat, hogy az oldatbavitelnél használt valamelyik reagens az egyik mérendő komponenssel csapadékot képez, vagy
oldhatatlan vegyületté alakítja. Rézötvözetek oldatba-vitele viszonylag tömény salétromsavval,
vagy királyvízzel történik. A fémötvözetben jelenlévő ónt azonban a salétromsav metaónsavvá
oxidálja, ami fehér csapadékként kiválik az oldatból. Megfelelő savkeverékkel a rézötvözetek
feloldhatók anélkül, hogy az óntartalmuk metaónsavvá alakulna.
Az oldatba-vitel során a minta teljes feloldására törekszünk, legtöbbször még akkor is, ha
nem a teljes összetétel meghatározása a cél, hanem csak az alkotók egy részét kívánjuk mérni.
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14.2.1.2.3. A feloldott minták elemzése során alkalmazott kalibráció sajátosságai
Az oldatos elemzési módszerek egyik rendkívül előnyös sajátossága, hogy – szemben a
szilárd próbás módszerekkel, amelyeknél minden egyes ötvözettípus kalibrációjához speciális,
kifejezetten az adott típusra jellemző sajátosságokkal (összetétel, szövetszerkezet, hőkezelési
állapot, stb.) bíró tanúsítvánnyal ellátott hiteles anyagminták szükségesek, - célszerűen
megválasztott mono-, illetve multielemes tanúsítvánnyal ellátott mintaoldatokból és az előkészítés
során alkalmazott reagensekből gyakorlatilag bármilyen típusú kalibráló oldatsorozatot össze lehet
állítani, így olyan típusú ötvözethez is készíthető kalibráló oldatsorozat, amelyhez nem kapható
szilárd CRM (pl. különleges ötvözetek, amorf fémek, stb.).
Itt is érvényes az az alapvető szabály, hogy a kalibráló oldatok összetétele a lehető legjobban
egyezzen meg a mérendő minták összetételével. Hogy ez az alapelv mennyire erősen érvényesülhet
a gyakorlatban, azt az alábbiakban mutatjuk be.
Végezzük el például a 14.1.2.3 fejezet első bekezdésének értelmében készített ún.
szintetikus kalibráló oldatsorozattal egy alacsonyötvözésű acél ICP-vel történő elemzésére szolgáló
analitikai program kalibrációját a szokásos Mn, Cr, Ni, Cu, Mo, V elemekre! Ellenőrizzük ezt
követően a kalibrációt szilárd CRM-nek a mintákkal egyező oldatba-viteli eljárással nyert
mintaoldatokkal! Több ilyen ellenőrző mérés után azt fogjuk tapasztalni, hogy a módszerre jellemző
pontosság nem túlzottan jó, általában 3 – 7 rel. % eltérés tapasztalható az ellenőrzésre használt
CRM-ek bizonylatolt értékei és a mért értékek között. Ez bizony elég nagy eltérés, főleg ha ezt az
analitikai programot az összetétel ellenőrzésére akarjuk használni.
Ismételjük meg ezután a kalibrációt úgy, hogy kalibráló oldatokként a mintákkal egyező
módon előkészített CRM-ek oldatait használjuk fel! Végezzük el az ellenőrzést más, - a
kalibrációhoz nem használt CRM-ek oldásával nyert oldatokkal! Azt fogjuk tapasztalni, hogy most
sokkal jobbak a pontossági jellemzők, jellemzően 1 – 3 rel. % eltérés tapasztalható az ellenőrző
minták (CRM-ek) bizonylatolt-, és mért értékei között.
A kétféle kalibráció alapján elérhető pontosság közötti különbség magyarázata a már
említett alapelvben rejlik. A szintetikus oldatok a minták oldataiban jelenlévő összes komponenst
tartalmazzák, de nem ugyanabban a formában. Köztudott, hogy egyes elemek, pl. a Cr vizes
oldatokban rendkívül változatos akvokomplexeket képeznek, melyek szerkezete, és ennek
függvényében a színe változik az oldat sajátosságaitól függően. Jellemzően a krómtartalmú C RMek oldatai zöld színűek a bennük lévő króm(III) ionoktól, a szintetikus krómtartalmú oldatok színe
pedig liláskék, szintén a bennük lévő Cr(III) ionoktól. Ha tehát a pontosságot illetően fokozott
követelményeket kell kielégítenie az eljárásnak, célszerű szilárd CRM-ek oldásával nyert
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oldatokkal elvégezni a kalibrációt, illetve ha nem rendelkezünk elégséges számú CRM-mel, akkor a
rendelkezésre álló CRM-ekkel ellenőrizzük, és szükség szerint korrigáljuk a kalibráiót!

14.2.1.2.4. Néhány fémötvözet oldatba-vitelének, és az elemzésükkel kapcsolatos
sajátosságoknak a leírása
Az alábbiakban röviden ismertetjük acélok, rézötvözetek, és alumíniumötvözetek oldatbaviteli eljárásait, valamint a mintaoldatok elemzésével kapcsolatos sajátosságokat. Az ötvözetek
feloldásával nyert mintaoldatok többféle atomspektrometriás módszerrel is megelemezhetők,
leírásunkban az ICP és a lángatomabszorpciós (FAAS) elemzéssel kapcsolatos sajátosságokra
térünk ki. A fémes állapotú minta feloldásához az elemezendő anyagból mintát kell venni. Ez
legtöbbször egyszerűen megoldható forgácsolással, fúrógép, maró, vagy eszterga segítségével. A
mintavétel során el kell kerülni a minta jelentősebb mértékű felmelegedését. Kemény, rideg
anyagból megfelelő szerszámmal szemcsék törhetők le, ezeket megfelelő őrlőberendezésben
őrléssel kell homogenizálni.

14.2.1.2.4.1. Acélok elemzése oldatba-vitellel
A legtöbb acél sósav segítségével oldatba-vihető. 0,2 – 0,5 g mintát 10 cm3 1:1 hígítású
sósavban óvatos melegítéssel feloldunk, majd az oldathoz tömény salétromsavat adagolunk
cseppenként, amíg a feloldódott Fe2+ ionok Fe3+ ionokká nem oxidálódnak. Az oxidációt óvatosan
végezzük, mert ellenkező esetben az oldat kifuthat az oldásra használt edényből. A salétromsav
oxidálja az oldatban esetleg jelenlévő karbid szemcséket is. Az oxidálás után hűtsük le az oldatot,
majd mossuk át 50 vagy 100 cm3-es mérőlombikba és desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra! Az
így kapott törzsoldat a bemért minta tömegétől és a végtérfogattól függően 2000 – 5000 mg/dm3
koncentrációjú. ICP-vel ebből az oldatból közvetlenül mérhető az Mn, Cr, Ni, Cu, Mo, V, Al, Bi,
Ti, Co, Sn, Mg, Pb valamint a mikroötvözőként jelenlévő Nb és szennyezőként a W. Zárt teflon
bombában végezve az oldást a fentiek mellett még az As, Sb is mérhető, mert nem illan el hidridek
formájában. A sósavas oldással nyert oldatból az Mn, Cr, Ni, Cu, Mo, Co, Pb, V, Al, Ti FAAS-el
is meghatározható. Az oldás során a 0,5 m/m %, vagy ennél kisebb koncentrációban jelenlévő Si is
feloldódik, - és ha ügyelünk arra, hogy ne forraljuk az oldatot az előkészítés során, akkor ICP-vel
mérhető is. A forralás hatására ugyanis az oldódás és az oxidáció során képződő SiO2
dehidratálódik és kiválik az oldatból.
Nagyobb koncentrációjú szilícium esetén a mintát cc HNO3 és desztillált víz 2:3 arányú
keverékében kell feloldani. A saválló és a gyorsacélok kivételével minden típusú acél és öntött vas
is feloldható ebben az elegyben is. Az oldódás után szobahőmérsékletre lehűtött oldatot műanyag
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edénybe kvantitatíve át kell mosni, majd 1 cm3 cc HF-et kell hozzáadni és legalább 1 óra hosszan
állni kell hagyni. A hidrogén fluorid feloldja a szilíciumot, szilícium-dioxidot, a nagyobb
koncentrációban jelenlévő Nb-t, Ta-t, és Zr-t is. Az oldathoz ezután 40 cm3 4 m/m %-os bórsavat
adunk, azért hogy a szabad HF-al fluorobórsavat képezzen. Ez azért szükséges, mert a HF
megtámadja a mintabeviteli rendszer (porlasztó, ködkamra, plazmaégő) üvegből, illetve kvarcból
készült részeit. Az ilyen módon előkészített oldatból FAAS-el meghatározhatjuk az Si-t, ICP-vel
pedig az Si mellett a foszfort, nióbiumot, tantált és cirkóniumot is.
A nedveskémiai előkészítés szempontjából külön csoportot képeznek az úgynevezett
gyorsacélok. Ezek speciális szerszámacélok, fő ötvözőik a Cr, Mo, V, Co és W magas C tartalom
mellett. Az oldás szempontjából a wolfram jelenthet problémát, ezért a gyorsacélok oldatba-vitelére
kénsav – foszforsav elegyet használunk. FAAS-el a főkomponensek mérhetők, ICP-vel az
előbbieken kívül a kis koncentrációban jelenlévő szennyezők is meghatározhatók.

14.2.1.2.4.2. Rézötvözetek elemzése oldatba-vitellel
A rézötvözetek oldatba-vitelével kapcsolatos legfontosabb problémát, - nevezetesen
megakadályozni, hogy a minta óntartalma metaónsav alakjában kiváljon az oldatból, - már
korábban tárgyaltuk.
A leggyakrabban alkalmazott sósavas – salétromsavas módszer szerint 0,2 – 0,5 g mintát 10
cm3 cc HCl és 5 cm3 cc HNO3 keverékében oldunk. Oldás befejeződése és a nitrózus gőzök
kiforralása, majd az oldat szobahőmérsékletre való lehűlése után 10 cm3 mérőlombikban desztillált
vízzel végtérfogatra töltjük fel, majd alaposan homogenizáljuk. Ebből az oldatból egy hétig sem az
ón, sem az ólom nem válik ki, ha koncentrációjuk nem haladja meg a 10 m/m %-ot. Az ötvözet Cu,
Zn, Sn, Pb, Al, Fe, Mn, Ni, Bi tartalma mind FAAS-el, mind pedig ICP-vel meghatározható. Zárt
teflonbombában végezve az oldást az As és Sb is mérhető. ICP-vel nagytisztaságú réz is
elemezhető, a fentiek mellett ilyen esetben a P, Si és még a Cr meghatározás is szükséges.

14.2.1.2.4.3. Alumíniumötvözetek elemzése oldatba-vitellel
Az alumíniumötvözetek oldatba-vitelénél elsősorban szilíciumtartalmuk és réztartalmuk
okozhat problémát. A szilícium hidrogén-flourid alkalmazását igényli, a réz pedig oxidáló hatású
sav hatására megy oldatba. Az erősen ötvözött alumínium esetén az ötvözők egy része, pl. a
szilícium hajlamos zárványok formájában kiválni. Ez a szegregáció több paraméter, pl. a
hőmérséklet-gradiens függvénye is, ezért megtörténhet, hogy a zárványok eloszlása nem egyenletes.
Erre fokozottan ügyelni a mintavétel során.
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Az alábbi módszerrel minden típusú alumíniumötvözet oldatba vihető. 0,5 g mintához teflon
pohárban adjunk 4 cm3 10 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxidot, fedjük le a poharat teflon
fedővel! Ha az oldási reakció hevessége alábbhagyott, tegyük a poharat 150 – 170 oC-os fűtött
blokkba kb. 10 – 15 percre, majd adjunk az oldathoz 40 cm3 desztillált vizet, hogy a nátriumaluminát feloldódjon! Ezután erős keverés mellett adjunk az oldathoz 15 cm3 tömény salétromsavat,
3 cm3 1:1 hígítású sósavat és 50 – 100 mg nátrium-nitritet, majd melegítsük az oldatot, amíg ki nem
tisztul! Lehűlés után mossuk át 200 cm3-es mérőlombikba és töltsük desztillált vízzel végtérfogatra!
Ebből az oldatból a Zn, Mg, Cu, Fe, Ni, Mn, Cr FAAS-el és ICP-vel is meghatározható. ICP
alkalmazása esetén az Si, V, Ti, Zr, Ga is mérhető.
Megemlítendő, hogy hiteles elemzési eredményeket csak elfogadott, szabványosított mérési
eljárásokkal lehet végezni. Különösen áll ez az ún. döntő vizsgálatokra, amelyekre minőségi
panaszok, árviták esetében kerül sor, sokszor nemzetközi viszonylatban. Itt az ISO (International
Standard Office) ajánlásait vehetjük figyelembe. A műszeres analitikai méréseknél az eredmény
hitelességét a hiteles anyagmintákkal lehet bizonyítani.

14.2.1.3. A szilárd próbás és a nedves kémiai előkészítést alkalmazó módszerek összehasonlítása
A fémelemzés ezek két alapvető technikája között nagyon sok különbség van, sok analitikus
vagy egyik, vagy a másik technikát részesíti előnyben. Véleményünk szerint hogy milyen eljárást
kell alkalmazni, azt mindig a megoldandó analitikai feladat sajátosságai, illetve az elemzéssel
kapcsolatos követelmények határozzák meg. Ennek alátámasztására röviden bemutatjuk mindkét
módszer előnyeit és hátrányait.

14.2.1.3.1 A szilárd próbás módszerek előnyei és hátrányai
Ha a minta elemzése szilárd halmazállapotban történik általában sokkal egyszerűbb a próba
előkészítése. Ezzel általában időt, esetleg élőmunkát takaríthatunk meg. Vannak olyan
alkalmazások, - pl. gyártásellenőrzés fémelőállítás során, - amikor ez alapvető fontossággal bír,
hiszen az idő-megtakarítás energia-megtakarítást, és ezen keresztül költségcsökkenést is
eredményez.
Az oldatba-vitelen alapuló eljárásokhoz képest a kimutatási képesség általában jobb, mert az
oldatba-vitellel a minta kb. másfél – két nagyságrenddel hígul.
Mindezen előnyök mellet sok hátrányos sajátosságuk is van ezeknek a módszereknek. Az
egyik legfontosabb, az inhomogenitásokra való érzékenység. A szilárd próbás módszerek
sajátossága, hogy az analitikai információ egy viszonylag kis felületű (1 – 10 cm2), tipikusan 0,1
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mm vastagságú rétegből származik. Az elemzési eredményt ezért nagymértékben meghatározza
egyrészt ennek a rétegnek a szövetszerkezet, zárványossága (mikro-inhomogenitása), másrészt
ennek a rétegnek az azonossága a próba (minta) többi részével, illetve eltérése attól (makroinhomogenitás). Minél kisebbek az inhomogenitások, az eredmény annál, inkább jellemző a próba
egészére.
Késztermékek vizsgálata során sokszor nem lehet olyan próbát kivenni a vizsgálandó
tételből, amely teljesíti a próba fizikai méreteire vonatkozó követelményeket.
Gyakran nehéz hozzájutni, vagy akár egyáltalán nem is lehet beszerezni olyan
tanúsítvánnyal ellátott anyagmintákat, amelyek kielégítik az etalonok és a minták azonos jellegére
vonatkozó követelményeket.

14.2.1.3.2. Az oldatba-vitellel kapcsolatos előnyök és hátrányok
Az előnyök közül a legfontosabb talán az inhomogenitásokra való érzéketlenség. A legtöbb
esetben mód van arra, hogy a vizsgálandó tétel több pontjáról vegyünk ki mintát, illetve az egy
helyről kivett minta mennyisége is elég nagy lehet ahhoz, hogy megfelelő mintavételi eljárással jó
átlagmintát készíthessünk. Ezen túlmenően az oldatba-vitel során gramm nagyságendnyi tömegű
anyag feloldása történik meg, az eredményül kapott oldat homogén lesz. Ezek együttesen azt
eredményezik, hogy az analitikai információ az anyag nagyobb mennyiségéhez köthető, ennek
pedig egyenes következménye a viszonylagos érzéketlenség az inhomogenitásokkal kapcsolatosan.
Tanúsítvánnyal ellátott hiteles anyagminta-oldatokból megfelelő összeméréssel az
elemezendő anyag típusától függetlenül mindig készíthető megfelelő kalibráló oldatsorozat. Ez a
legtöbb esetben kielégítő pontosságú mérést tesz lehetővé. A kalibrációhoz használandó etalonok
elérhetősége ezért egyáltalán nem okoz nehézséget. Meg kell azonban jegyezni, hogy amint azt már
korábban tárgyaltuk, előfordulhat olyan eset, amikor annak is van jelentősége, hogy a kalibrálandó
elemek milyen formában vannak jelen a mintában és a kalibráló oldatokban. Ilyenkor megfelelő
pontosságú kalibráció általában csak szilárd halmazállapotú tanúsítvánnyal ellátott hiteles
anyagmintának a mintával egyező módon történő feloldásával biztosítható.
A hátrányok közül első helyen az oldatba-vitelt kell megemlíteni. A feloldás gyakran hosszú
időbe telhet, és fennáll a minta elszennyeződésének a veszélye, illetve hogy veszteség lép fel a
folyamat során. Az első veszélyforrás megfelelő edényzet és megfelelő tisztaságú vegyszerek,
reagensek alkalmazásával küszöbölhető ki, a második pedig megfelelő oldatba-viteli módszert (zárt
edényben történő oldás, stb.) igényel, és mindenképpen gondos, lelkiismeretes munkát.
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További hátrányként jelentkezik, hogy az oldatba-vitellel járó elkerülhetetlen hígulás
következtében a kimutatási képesség jelentősen romlik a megfelelő szilárd próbás módszerhez
képest.
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IV. A MÉRÉSI ADATOK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA, A
KEMOMETRIA ELEMEI
15. MATEMATIKAI STATISZTIKAI VIZSGÁLATOK AZ ANALITIKAI
KÉMIÁBAN
Lengyel Attila

Az analitikai kémiai gyakorlatban a kemometriai módszereket az alábbi esetekben használjuk:
annak eldöntésére, hogy valamely elemzési adat szignifikánsan különbözik-e valamely
ismert értéktől (u-próba),
annak eldöntésére, hogy valamely elemzési adat szignifikánsan különbözik-e valamely
ismert értéktől (egymintás t-próba, a szórást a mérés során határozzuk meg),
annak eldöntésére, hogy két módszer vagy két labor által kapott eredmény azonos-e
(kétmintás t-próba),
annak eldöntésére, hogy több módszer vagy laboratórium mérésbizonytalansága azonos-e
(Cochran- vagy Bartlett-próba),
kiugró mérési eredmények meghatározása (Dixon-próba),
kalibráció jóságának megállapítása (regresszió-analízis),
spektrális zavarások (vonalátlapolások) feloldása (lásd a konkrét analitikai kémiai módszert,
például: kromatográfia, emissziós spektrometria)

15.1. Hipotézisvizsgálat, matematikai statisztikai próbák
15.1.1. Matematikai statisztikai alapismeretek
Jelen fejezetben a matematikai statisztikának csak a kémiai analízis szempontjából releváns
területével foglalkozunk. Sem az alapok, sem a speciális elméleti kérdések nem lehetnek témáink.
Tegyük fel, hogy rendelkezünk egy normális eloszlásból származó n elemű mintával, amelynek
elemi például kémiai analízis eredményei. Ezek az eredmények ugyanazon mintának
többszöri/párhuzamos mérésével jöttek létre. Erről a mintáról feltételezzük, hogy normális (Gauss)
eloszlásból származik, amelynek paraméterei µ (a várható érték) és σ2 (a variancia).
Az eloszlás (valószínűségi változó) paramétereinek konzisztens becslései az átlag (a várható
értéknek) és a korrigált tapasztalati szórásnégyzet (a varianciának).
Az átlag a minta elemeiből képzett számtani átlag
x=

x1 + x 2 + ...... + x n 1 n
= ∑ xi
n
n i =1
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(15.1)

a korrigált tapasztalati szórásnégyzet pedig

∑ (x − x )
n

s =

i =1

2

2

i

(15.2)

n −1

15.1. táblázat. Standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékei

A normális eloszlású valószínűségi változó az u =

x−µ

σ

transzformációval normálható, aminek

eredményeképpen egy µ=0 és σ=1 paraméterű un. normalizált (standardizált) normális
valószínűségi változóhoz jutunk N(0,1), amely eloszlásfüggvényének értékei (valószínűségek) a
15.1. táblázatból olvashatók ki.
A számtani közép varianciája:

σ =
2
x

σ x2

(15.3)

n

Általában:
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σ y = σ x2 + σ x2 ,
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2

ha

y = x1 x 2 , vagy y =

ha

y = x1 + x 2

x1
x2

(15.4)
(15.5)

A centrális határeloszlás tétele szerint bármely eloszlású sokaságból vett minta számtani
középértéke (átlaga) normális eloszlású az eredeti eloszlás várható értéke körül, varianciája (15.3)
szerint

σ2
n

. Következésképpen az x N(µ,σ2/n) eloszlású valószínűségi változó, amit standardizálva

az

u=

x−µ

(15.5)

σ/ n

valószínűségi változót kapjuk, ami N(0,1) eloszlású.
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15.1.2. u-próba
Tételezzük fel, hogy egy normális eloszlású sokaság σ2 varianciájának számszerű értéke korábbi
vizsgálataink alapján rendelkezésünkre áll. Ellenőrizni akarjuk, hogy egy bizonyos mintára kapott
átlag érték, statisztikailag azonos-e egy adott értékkel (például, a megbízó/gyártó jelzi a várt értéket
/µ0/).
A nullhipotézis az, hogy azonos. Matematikailag:
H0: µ = µ0
Legyen x1, x2,…… xn, elemű párhuzamos mérésünk. A következőket tesszük:
A minta elemeinek számtani középértékéből kiszámítjuk a próbastatisztikát (15.5)-öt.
Ellenőrizzük, hogy a próbastatisztika kiszámított értéke az elfogadási tartományban vane. Ha a H0 nullhipotézis igaz, akkor u0 nagy (általában 1-α = 0.95) valószínűséggel
az elfogadási tartományban (-uα/2, uα/2, lásd az ábrát) van, és csak kis (a = 0.05)
valószínűséggel esik azon kívülre, az ún.
elutasítási tartományba.
Ha

u0

számított

valószínűséghez
tartományon

értéke
tartozó

belül

nullhipotézist

az

(1-α)

elfogadási

van,

akkor

a

elfogadjuk,

míg

ha

H0
a

próbastatisztika értéke az intervallumon
kívül esik, az elutasítási tartományban,
akkor elutasítjuk.
Az

a

valószínűséget

szignifikancia
hipotézisvizsgálat

a

szintjének

statisztikai

próba

nevezzük.

szignifikancia

szintjét

A 15.1. ábra: Matematikai statisztikai teszt
elfogadási tartománya
az

eredménnyel együtt mindig meg kell adni, mert az eltérés lehet szignifikáns 0.05-os szinten, de
esetleg nem szignifikáns 0.01-os szinten. Általában α/2=0,025 értéket használjuk, a 15.1.
táblázatban bekereteztük.
A teszt használatát lásd 2.1.1. fejezetben. Ne feledjük, a varianciát (σ2) ismerni kell!!! Ha nem
ismerjük, csak a szórást tudjuk számolni a méréseinkből, akkor a 15.1.6. pontban ismertetett tpróbát kell használni.

15.1.3. F-próba
Két sokaság (n1 és n2 elemű) szórásnégyzetének az összehasonlítására szolgál. Nevezetesen, azt
vizsgáljuk, hogy a két variancia azonosnak tekinthető-e vagy sem. Ha igen, akkor a szórásnégyzetek
hányadosa F-eloszlású ν1=n1-1 és ν2=n2-1 szabadsági fokkal.
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.

A nullhipotézis: H0: σ 12 = σ 22
A próbastatisztika: F =

s12
; (ν1=n1-1, ν2=n2-1).
s 22

(15.6)

Egyoldalú ellenhipotézis esetén (H1: σ 12 > σ 22 ) akkor utasítjuk el a nullhipotézist és fogadjuk el az
ellenhipotézist, ha a számított érték (F0), nagyobb mint a táblázati érték (Fα) : F0 > Fα. Utóbbi
érétkei a 15.2. táblázatban találhatók meg legfeljebb 15 elemű mintákra. (Ennél több párhuzamos
minta szám nem fordul elő az analitikai gyakorlatban. Ha igen, a részletes táblázatok az
irodalomban fellelhetők, például e fejezet irodalmaiban).
Kétoldali ellenhipotézis esetén, H1: σ 12 ≠ σ 22 akkor utasítjuk el a nullhipotézist és fogadjuk el az
ellenhipotézist, ha
F 0 < F1−α / 2 , vagy F 0 > Fα / 2

(15.7)

A kétoldali próba számításakor a tört számlálójába a nagyobb értékű szórásnégyzetet írjuk,
következésképpen
F 0=

s12
≥1
s 22

(15.8)

Ilyenkor elég az elfogadási tartomány felső határát ellenőrizni, mert ha
s12
< Fα / 2 (ν 1 ,ν 2 )
s 22

(15.9)

akkor bizonyos, hogy
s12
> F1−α / 2 (ν 1 ,ν 2 ) , ha s12 > s 22
s 22

(15.10)

Következésképpen a próbához nem α/2, hanem 2α/2 = α szignifikancia szint tartozik (a 95 %-os
egyoldali szint megfelel a 90 %-os kétoldali szintnek).
Megjegyezzük, az analitikai gyakorlatban elegendő az egyoldalú ellenőrzés, mert a nem
egyenlőségre így is választ kapunk.
15.2. táblázat. Az F-eloszlás értékékei 0,05 szinten
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15.1.4. Bartlett-próba
Ha létezik k darab, rendre ni elemű, kémiai analízisből származó adathalmazunk, amelyek
varianciája (tapasztalati korrigált szórásnégyzete) rendre si2 , akkor a Bartlett-féle próba statisztika:
k

X2 =

( N − k ) ln(s 2p ) − ∑ (n i −1) ln(si2 )
i =1

(15.11)

k
1
1
1
1+
(∑ (
)−
)
3(k − 1) i =1 ni − 1 N − k

ahol:
k

N = ∑ ni ;
i =1

és s 2p =

k
1
(ni − 1) s i2
∑
N − k i =1

(15.12)

A próbastatisztika gyakorlatilag χ k2−1 eloszlású. A nullhipozézist (Ho: si2 = s i2+1 , vagyis, minden
minta varianciája azonos, nincs egyetlen olyan pár sem, amelyek statisztikailag nem lenne azonos)
1-α valószínűségen elvetjük, ha X 2 ≥ χ k2−1,α (ahol χ k2−1,α a kritikus értéke a χ k2−1 eloszlásnak). A χ2
kritikus értékei a 15.3. táblázatban lelhetők fel.

15.3. táblázat. χ2-eloszlás értékei

Amennyiben a párhuzamos mérések száma azonos (ni=n=áll.) /a varianciák homogének/, akkor a
Bartlett-teszt helyett a Cochran-tesztet használjuk. Ebben az esetben képezni kell a

s i2,max
k

∑ si2

, vagy ni=n=2 esetén a

2
wmax
k

∑ wi2
i =1

i =1

=

(∆x) 2max
k

∑ (∆x)
i =1

2
i

hányadost (∆x a két párhuzamos mérés különbsége). Amennyiben, az így számított érték kisebb,
mint a 15.4. táblázatban található érték, akkor a mérési sorozatok szórása azonosnak tekinthető,
ellenkező esetben a maximális értékű sorozat elhagyandó az értékelésből.
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15.4. táblázat: Cochran-teszt kritikus értékei

15.1.5. t-próba
Az u-próba használatához ismernünk kell a mérési adat-halmazunk σ2 varianciáját. Azonban, ez
általában nem áll rendelkezésre, a gyakorlatban pedig csak nagyon nagyszámú mérésből lenne
meghatározható. A korrigált tapasztalati szórásnégyzet azonban mindig számítható (15.2)
egyenlettel. Ennek ismeretében pedig képezhető a

t=

x−µ

(15.13)

s/ n

valószínűségi változó, amely Student (röviden t) eloszlású.

15.1.5.1. Konfidencia intervallum
A (15.13) egyenlet lehetőséget nyújt arra, hogy egy mérési adatnak un. megbízhatósági, elterjedt
nevén konfidencia intervallumot adjunk. (15.13)-ból kifejezve a várható értéket (a gyök előjele ±),
kapjuk:

µ = x±

t*s

(15.14)

n

ill., átalakítva
x−

t*s
n

< µ < x+

t*s
n

(15.15)

a szabadsági fokok száma: ν=n-1. A Student-eloszlás kritikus értékei különböző szignifikancia
szinteken a 15.4. táblázatban találhatók. Általában 0,05 vagy 0,01 szinten (5 %, ill. 1 %) adják meg
a konfidenciát, amely azt jelenti, hogy az 5 vagy 1 % a valószínűsége annak, hogy a várható érték a
konfidencia határon kívülre esik, másként: 95 vagy 99 % a valószínűsége annak, hogy az
intervallumon belülre.

15.1.5.2. Egymintás t-próba
Az egymintás t-próba formálisan hasonló az u-próbához. Azt dönthetjük el azonban, hogy a
várható érték különbözik-e egy adott értéktől a konkrét méréseinkből származó jellemzőkből ( x , s2)
számított t-statisztika segítségével.
A nullhipotézis: H0: µ=µ0.
Az ellenhipotézis a kétoldali változatnál: H1: µ≠µ0.
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Ha a próbastatisztika értéke nagyobb a 15.5. táblázat valamely α−szintre vonatkozó értékénél,
akkor a nullhipotézist elvetjük, vagyis az adott érték nem a várható érték.

15.5. táblázat: Student-eloszlás kritikus értékei

15.1.5.3. Kétmintás t-próba
A kétmintás t-próbánál két, egymástól független analitikai minta vagy ugyanazon minta különböző
módszerrel vagy laboratórium által nyert méréséből adathalmaz várható értékének különbözőségére
vonatkozik. Egyszerűen feltéve a kérdést: a két átlag-érték megegyezik-e vagy sem?
A nullhipotézis (H0: µ1=µ2 = 0).
A statisztikai próba elvégzéséhez ismert a két sokaság elemeinek száma (n1 és n2), valamint
szórásuk (s1 és s2).
Feltételezzük, hogy a két sokaság varianciája megegyezik. Azonban ezt 15.1.3. pontban ismertetett
F-próbával ellenőrizni kell. Nyilvánvalóan két eset adódik:
a varianciák megegyeznek
a varianciák különböznek.
A két esetet különböző t-próbastatisztikával kezeljük.

15.1.5.3.1. A két sokaság varianciája megegyezik
Legyen a következő valószínűségi változónk:
d = x1 − x 2

(15.16)

A d eloszlása is normális, amint a két sokaság is normális eloszlású, paraméterei:

µd=µ1-µ2; és (15.3) szerint σ d2= σ 2 (1 / n1 + 1 / n2 ) , mert σ 12 = σ 22 = σ 2 a feltevésünk, mely szerint a
két valószínűségi változó (amelyből a sokaság származik) varianciája megegyezik.
Mivel a variancia konzisztens becslése a szórásnégyzet, ezért:

[

]

1
1
1 
1
1 
s d2 = s 2  −  =
s12 (n1 − 1) + s 22 (n2 − 1) . − 
 n1 n2  (n1 + n2 − 2)
 n1 n2 
A
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(15.17)

t =

d − µd
sd

(15.18)

kifejezés t-eloszlású ν=n1+n2-2 szabadsági fokkal. Ha a nullhipotézis igaz, akkor d várható értéke 0
(µd=0).
Amennyiben a (15.16)-tal számított t0-érték –tα/2 és tα/2 közé esik (lásd 15.4. táblázat), akkor α
szinten a H0 hipotézist (a két átlag érték egyenlőségét) elvetjük, 1−α szinten elfogadjuk. Gyakorlati
alkalmazását lásd a 2.1.1. fejezetben.

15.1.5.3.2.A két sokaság varianciája nem egyezik meg
Amennyiben az F-teszt szerint a varianciák nem egyenlők, akkor a következő próbastatisztika
számolandó. Ha H0 igaz, akkor a (15.19) szerinti valószínűségi változó t-eloszlású:
t0 =

Abs ( x1 − x 2 )

(15.19)

s12 s 22
−
n1 n 2

A szabadsági fokok számát is számolni kell az alábbi képlettel:

 s12

1
1  n1
=
ν n1 − 1  s12 s 22
 +
 n1 n 2

2


 s 22


1  n2

 + n −1 s2 s2
2

 1 + 2

 n1 n 2








2

(15.20)

15.2. Kalibrációs görbe
Ha készítünk egy oldatsorozatot, amelynek mindegyik oldatában ismerjük valamely analit
koncentrációját, akkor az oldatokra kapott válaszjel a koncentráció szerint monoton változó
folytonos függvény. A ci-Ji adatpárokból rajzolt görbe lehet egyenes (célszerű) és lehet valamely
görbe (legfeljebb 2. fokú polinom). A
J = α *c + β '

(15.21)

függvényt természetesen nem tudjuk meghatározni a hibákkal terhelt mérési adatokból (Ji), hanem
keresünk egy olyan függvényt, a melyik a hibákat minimalizálja és amelynek együtthatói α és β '
konzisztens becslései.. A keresett függvény
Jˆ = aˆ * c + bˆ ' = aˆ (c − c) + bˆ

(15.22)

amelyet a legkisebb négyzetek módszerével határozhatunk meg. A (15.22)-ben célszerű a (ci − c)
transzformációt végrehajtani, ekkor a
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n

∑ (J
i =1

n

i

− Jˆ i ) 2 = ∑ (J i − (aˆ (ci − ci ) + bˆ)) 2

(15.23)

i =1

függvény minimumát keressük. A (15.23) jobb oldalának â és b̂ szerinti parciális deriváltjait
egyenlővé téve 0-val, két ismeretlenes lineáris egyenletrendszert kapunk, amely â -ra és b̂ -re
megoldható:

∑ J (c
i

aˆ =

(15.24)

n

∑ (c
i =1

− c)

i

− c)

i

2

n

bˆ =

∑J
i =1

i

=J

n

(15.25)

A (15.24) és (15.25) egyenletből látszik a (ci − c) transzformáció előnye: â és b̂ egymástól
függetlenül határozható meg.
Az illesztés jóságát az un. regressziós együtthatóval (R2) is jellemezzük:
n

R2 = 1−

∑ ( Jˆ
i =1
n

∑ (J
i =1

i

− J )2

i

− J)

(15.26)
2

Az együtthatók és az egyenes varianciája /figyelembe véve (15.2)-(15.5)-öt/:
n

s J2 = s r2 =

∑ (J
i =1

i

− Jˆ i ) 2

n−2

(15.27)

Az s r2 -et a reziduális szórásnégyzetnek nevezzük.

s aˆ =

sJ
n

∑ (c
i =1

sbˆ =
s Jˆ i = s J

i

(15.28)

− c) 2

sJ

(15.29)

n

(c − c ) 2
1
+ n i
n
∑ (c j − c ) 2

(15.30)

j =1

Ha minden egyes kalibráló oldatból (ni) N párhuzamos készült, akkor a regressziós egyenes szórása:
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s Jˆ i = s J

(ci − c ) 2
1 1
+ + n
N n
∑ (c j − c ) 2

(15.31)

j =1

A (15.30) és (15.31) egyenletből látszik, hogy a konfidencia-sáv akkor a legkisebb, ha (ci − c) 2 =0,
vagyis: ci = c . Ez azt jelenti, hogy legkisebb hibával akkor dolgozhatunk, ha a mintánkban az
analit koncentrációja a méréstartomány felének közelében van (lásd 15.2. ábra).
Kalibrációs
Jel,

egység

=

egyenes

0,004+0,08*x;

0,95

Conf.Int.

0,8

0,7

0,6

Jel, egység

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
0

1

2

3

4

5

Koncentráció

6

(X),

7

8

9

mg/l

15.2. ábra. Kalibrációs egyenes
Az α-nak és β-nak is adható konfidencia intervallum ( â konzisztens becslése α-nak):

aˆ − s aˆ * t p ;n − 2 〈α 〈 aˆ + s aˆ * t p ;n − 2

(15.32)

ill. ( b̂ konzisztens becslése β-nak)

bˆ − sbˆ * t p ;n − 2 〈 β 〈bˆ + sbˆ * t p ;n − 2

(15.33)

A (15.32) és (15.35) egyenletben a szignifikancia szintet p jelenti, a szabadsági fokok száma: ν=n2, mert az n elemű mérési adathalmazból 2 paramétert (a két együtthatót) határoztunk meg.
A regressziós egyenes konfidencia sávjára állíthatjuk, hogy:

P( Jˆ i − s Jˆ * t p / 2,n − 2 < J i < Jˆ i + s Jˆ * t p / 2,n −2 ) = 1 − p
i

(15.34)

i

vagyis P=(1-p) a valószínűsége annak, hogy a mért érték a

Jˆi − s Jˆ * t p / 2,n −2 < J i < Jˆi + s Jˆ * t p / 2, n− 2
i

(15.35)

i

un. konfidencia intervallumba esik.
Fentiek alapján a mért jel-értékekből az analitikai mintában az analit koncentrációja a (15.22)-ből:

c=

Jˆ − bˆ + aˆ c
aˆ

(15.36)

az analitikai mérőgörbe egyenletéből számítható.
Napjainkban a mérőműszereink a (ci − c) transzformáció nélkül a Jˆ = aˆ * c + bˆ ' regressziós
görbével számolnak ( bˆ ' = aˆ c − bˆ ), következésképpen (15.36) helyett írandó:
c=

Jˆ − bˆ '
aˆ
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(15.36’)

Tekintve, hogy c nem valószínűségi változó, a konfidencia intervallum bizonyos egyszerűsítő
feltételezésekkel az alábbiakban adható meg. A koncentráció szórása (k a párhuzamos minták
száma, n a kalibráló oldatok (standardok száma, N a kalibrációnál a párhuzamosok száma /ha nem
volt párhuzamos 1/N-t elhagyjuk/), akkor a minta mért koncentrációjának ( cm,k ) szórása:
n

sc m , k =

sr
aˆ

1 1 1
+ + +
k N n

∑ (c

m ,k

− c) 2

i =1
n

∑ (ci − c) 2

(15.37)

i =1

A mérési eredményt a konfidencia intervallummal adjuk meg:

cm , k = c m , k ± t p , n − 2 * sc m ,k

(15.38)

15.2. Kiugró érték vizsgálata (Dean)-Dixon próbával
Valamely összetartozó (azonos mintán mért) mérés-sorozat adatai között lehet olyan, amely
jellemzően eltér a többitől, „kiugrik” azok közül. Természetesen, ezzel a teszttel a durva hibák
okozta adato(ka)t akarjuk kiszűrni, a szokásos mérésbizonytalanságot okozó véletlenszerű hibákat
nem. A 15.6. táblázat szerint kell eljárni, az ott megadott arányszámokat (hányadost) kell
kiszámítani a mérési adatok számától (H) függően. Nyilvánvaló, csak H>3 esetén van értelme a
vizsgálódásnak, ugyanis ennél kisebb mintaszám esetén nincs viszonyítási alapunk a különbség
statisztikai becslésére.
A hányadost összehasonlítjuk a kritikus értékkel, és amennyiben az nagyobb a táblázatban található
kritikus értéknél, akkor az adat adott valószínűséggel (p) tekinthető nem kiugrónak, más szóval
(100-p) %-os valószínűséggel kiugrónak, vagyis a sorozatból a további feldolgozás előtt ki kell
venni.
15.6. táblázat: A Dixon-próba kritikus értékei
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V. NÉHÁNY ALAPVETŐ ANALITIKAI MÓDSZER RÉSZLETES LEÍRÁSA
Bánhidi Olivér, Lakatos János

16. ANALITIKAI MÓDSZEREK LEÍRÁSAI
16.1. Szilikát ionok gravimetriás meghatározása
Ásványi

anyagok,

talajok,

salakok,

hamuk,

különböző

szilikátok

elemösszetételének

meghatározásakor a szilícium tartalom meghatározása alapvető főkomponens meghatározási
feladat. A mintát alkalikusan feltárjuk, vizes oldatot készítünk, amelyből szilíciumot metakovasav
formában leválasztjuk, a csapadékot szűréssel elválasztjuk, kimosás után hevítéssel SiO2-dá
alakítjuk és mérjük. Ezt követően a csapadékból a szilíciumot SiF4 formában elfüstöljük, a
maradékot kiizzítás után mérjük és a SiO2-re kapott tömeg korrekcióként használjuk.
Az eljárás leírása: A minta elporított 0,1-0,2 g-os részletét 10 szeres mennyiségű feltáró anyaggal
NaCO3, vagy NaCO3-KCO3 elegye platina tégelybe mérjük és kemencébe helyezve, vagy Bunsen
lángban

900 °C-on hevítve feltárjuk. Ezt követően a tégely tartalmát a tégelyt kívülről leöblítve

majd egy 100 ml-es főzőpohárba téve vízzel kioldjuk. A pezsgés megszűntéig 20 %-os sósavval
elegyítjük, a tégelyt beöblítés után eltávolítjuk és a pohár tartalmát homokfürdőn szárazra pároljuk.
A maradékot 1-2 ml 20 % sósavval nedvesítve a szárazra párlást még kétszer megismételjük a
metakovasav tökéletes víztelenítése céljából. Ezután a csapadékot 3 % sósavban szuszpendáljuk és
hamumentes papírszűrőn szűrjük. Először 3 %-os sósavval, majd desztillált vízzel mossuk.
Papírostól Pt tégelybe tesszük és 900 C-on kiizzítjuk. Exszikkátorban lehűtjük és mérjük. A Si-al
leválasztott egyéb alkotók mennyiségének korrekcióba vétele végett ezt követően a tégelybe fülke
alatt néhány csepp cc. kénsavat és 1 ml cc. HF-ot adunk és homokfürdőn bepároljuk. A műveletet
még kétszer megismételjük. A száraz maradékot kemencében az előzőekhez hasonlóan ismét 900
°C-on kiizzítjuk, exszikkátorban lehűlni hagyjuk és mérjük. A két tömegmérés különbsége adja az
a bemért anyag SiO2 taralmát.
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16.2. Foszforsav meghatározása sav-bázis titrálással
A foszforsavat csak mint egyértékű és kétértékű savat titrálhatjuk, a harmadik disszociációs lépés
kis Ks értéke miatt nem mérhető háromértékű savként. Egyértékű savként metilnarancs, kétértékű
savként titrálva fenolftalein indikátort kell használni. Az indikátor a fenolftalein esetében

az

ekvivalencia pont előtt jelez, ezt a hidrolízis okozta problémát NaCl adagolással lehet mérsékelni.
Az eljárás leírása: A foszforsav oldat kb. 1 mmolnyi mennyiségét pipettával titráló lombikba
mérjük. Kiforralt lehűtött desztillált vízzel kb. 25 ml-re egészítjük ki.

2 csepp metilnarancs

indikátor mellett 0,1 mol/l KOH oldattal titráljuk. A színátcsapás pontos észleléséhez célszerű
azonos indikátor mennyiséget tartalmazó KH2PO4 összehasonlító oldatot

készíteni. Kétértékű

savként történő titrálásnál hasonlóképpen járunk el csak fenolftalein indikátort használunk és az
oldatba 1 g szilárd NaCl-ot teszünk az indikátor átcsapás pontosabbá tétele érdekében.

16.3. Vízben oldott oxigén meghatározása Winkler szerint
A lúgos közegben leválasztott Mn(II) –hidroxid az oldott oxigént nagyobb oxidációs állapotú
MnO(OH)2 vegyület formájában pillanatszerűen köti meg.
Ha az oldathoz jodid ionokat adunk és átsavanyítjuk a Mn(IV) a jodid ionokat jóddá oxidálja és
Mn(II)- vé alakul vissza. Az így előállított oxigénnel egyenértékű jód tioszulfáttal titrálva
határozhatjuk meg.
A reakcióegyenletek az alábbiak: 2 Mn(OH)2 +O2 = 2 MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 2I- +4 H+ = Mn2+ +3H2O +I2
Egy mol O2 2 mol J2-ot eredményez a titrálandó oldatban.
Az eljárás leírása: 200 ml-es csiszolt dugós üveget úgy töltjük meg a vizsgálandó vízzel, hogy az a
levegővel minimálisan érintkezzen. Az edénynek teljesen tele kell lennie, a dugóval való
lezárásakor légbuborék nem maradhat az edényben. A mintához ezután azért, hogy velük ne
vigyünk be oldott oxigént tömény reagens oldatokat adunk alulra rétegezve. Először 1 ml Mn(II)
oldatot (Mn(II)oldat: 1 sr MnCl2 x 4 H2O + 2 sr H2O) majd ugyan csak 1 ml jódos NaOH oldatot
(Jódos NaOH oldat: 1 sr NaOH + 2 sr 20 % KJ oldat). Az edény bezárása után a reagenseket a
vízzel forgatással elegyítjük. A keletkezett csapadékot negyed óráig ülepítjük, majd az üveg aljára
10 ml cc HCl-at pipettázunk. A sav vizet szorít ki, de ez már oxigénmentes, e miatt nem kell
korrekciót alkalmazni. Forgatással újra elegyítjük. Jód kiválása közben a csapadék feloldódik. A
jódos oldatot 300 ml-es lombikba mosva keményítő jelenlétében 0,1 M-os tioszulfát oldattal
titráljuk.
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16.4. Szerves vegyületek nitrogén tartalmának meghatározása Kjeldahlmódszerrel
A szerves vegyületek nitrogén tartalma cc. Kénsavban roncsolva ammóniává alakul. Az ammóniát
sójából a feltáró oldatot átlúgosítva felszabadíthatjuk. Desztillált vízbe átdesztillálva az ammónia
sav-bázis titrálással metilvörös indikátort használva meghatározható.
Az eljárás leírása: Annyi szerves anyagot mérünk, be, hogy annak nitrogén tartalma 0,1-1 mmol
legyen. A mérést végezhetjük szűrőpapírra, amit azután a mintával együtt helyezünk a száraz
Kjeldahl lombikba. Egy-két üveggyöngyöt és 0.01-0.05 g közötti szelént vagy szelénessav
keveréket adunk katalizátorként a rendszerbe. Ezt követően 10 ml cc. kénsavat adunk a mintához és
az oldat kitisztulásáig forraljuk. A bemért sav nagyobb részét is kiforralva a rendszerből a
maradékot desztilláló lombikba viszzük. Ebből a széndioxidot forralással kiűzve a forraló lombikba
NaOH-ot csepegtetve az ammóniát felszabadítjuk és a felfogó lombik vizébe desztilláljuk. A
desztilláció befejeztével a szedő lombik tartalmát 0, 1mol / l sósavval megtitráljuk.
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16.5. Csapvíz kalcium és magnézium ion tartalmának meghatározása egymás
mellett komplexometriás titrálással
A kalcium és a magnézium ionok különböző mértékben lúgosított oldatba (pH 12 és pH 10) EDTAval egymás után szelektíven titrálhatók. Ha az alacsonyabb pH-t alkalmazzuk a két iont együtt
mérhetjük, ekkor a kapott adat alapján a víz összes keménysége számolható.
Az eljárás leírása: A vízminta analitikai pontossággal mért részletét, amelyben a kalcium ill. a
magnézium ionok külön-külön 0,1-1 mmol-nyi mennyiségben vannak jelen 200 ml-es titráló
lombikba mérjük. Desztillált vízzel 100 ml-re hígítjuk, majd 2 ml 10 %-os NaOH-oldatot adunk
hozzá. Indikátorként 0,1-0,2 g szilárd hígítású murexid indikátort alkalmazva 0.05 mol/l
koncentrációjú EDTE oldattal titráljuk. Színátcsapás vörösből állandó ibolyába. A murexid
indikátor elbontása végett a megtitrált oldatot átsavanyítjuk és melegítéssel az indikátort elbontjuk.
Lehűtve ammónia oldattal az oldat pH ját pH 10 értékre állítjuk be és eriokróm-fekete T indikátor
mellett addig titráljuk EDTE oldattal, amíg az oldat ibolya színe állandó kékre nem változik.
Eljárhatunk úgy is, hogy a magnézium meghatározáshoz egy újabb mintarészletet mérünk be és
abban a kalcium magnéziumot együtt megtitráljuk. Ehhez az oldat lúgosságát ammónia oldattal pH
10 értékre állítjuk be és eriokróm-fekete T indikátor mellett addig titráljuk EDTE oldattal, amíg az
oldat ibolya színe állandó kékre nem változik. Mivel ez esetben a Ca és Mg-ion tartalmat együtt
határoztuk meg a magnézium mennyiségét a két mérés különbségeként kapjuk.
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16.6. Szulfát ion közvetett meghatározása komplexometriás titrálással
A közvetett méréseknél nem magát az iont mérjük, hanem a vizsgálandó anyaggal valamilyen
reakciót kiváltó reagens maradékát. Ez esetben bárium ionokat. A szulfát ionok savas közegben
meleg oldatban bárium-kloriddal történő lecsapása után metiltimolkék indikátor jelenlétében az
oldat pH-ját ammóniával pH 11-re beállítva 0,1 M EDTE mérőoldattal titráljuk.
Az eljárás leírása: A minta 0,1-1 mmol szulfátot tartalmazó részletét 200 ml-es titráló lombikba
mérjük. Desztillált vízzel 100 ml-re egészítjük ki, majd 1 ml 5 %-os sósavat adunk a mintához. A
reakcióelegyet felforraljuk és forrás közben lecsapó bürettából cseppenként adagolva 20 ml 0,1
mol/ l bárium-klorid oldatot adunk hozzá. A lecsapó bürettát az adagolás végén bemossuk. A forró
oldatot lehűtjük és szilárd hígítású metiltimolkék indikátor mellett 5 %-os NaOH-al semlegesítjük
(az indikátor ibolya színének eléréséig), majd a pH-t ammónia oldattal pH: 11 értékre állítjuk (2 ml
25 % NH3 oldat), majd 0,1 mol/l EDTE oldattal titráljuk. Színátcsapás kékből füstszínűbe.
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16.7. Klorid ionok meghatározása csapadékos titrálással Mohr szerint
A csapadékos titrálást ezüst- nitrát oldattal végezzük nátrium-kromát indikátor jelenlétében. Az
indikálást végző csapadékképződési reakció az ezüst és a kromát ionok között azután következik, be
miután a klorid teljesen elhasználódott. Az indikátor csapadék oldhatóságának pH függése miatt a
módszer csak pH: 6-10 között alkalmazható. Ha a mintát a meghatározáshoz nem lehet
közömbösíteni a meghatározást az un. Volhard módszer szerint végezhetjük el. A módszer
megfelelő standardizálással ivóvizek klorid ion tartalmának mérésére is használható.
Az eljárás leírása:
A minta 1 mmol klorid iont tartalmazó részletét desztillált 100 ml-es titráló lombikba mérjük és
vízzel 50 ml-re töltjük. Ha az oldat pH-ja nem megfelelő nátrium-hidrogén karbonáttal vagy savval
pH: 9 körüli értékre állítjuk be. Indikátorként 1 ml 5 %-os nátrum-kromát oldatot adunk a mintához
és 0.05 mol/l ezüst-nitrát oldattal addig titráljuk, míg a csapadékos oldat barna színűvé nem
változik.
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16.8. Savtartalom meghatározása potenciometriás titrálással
Egy oldat sav vagy lúg tartalma sav-bázis titrálással meghatározható. A végpont jelzésére
használhatunk indikátorokat, de ha az átcsapás pH-jában bizonytalanok vagyunk pontosabb
eredményt kaphatunk pH metriás (vagy konduktometriás) végpontjelzéssel. A meghatározás
kivitelezésére egy pH mérőre, üvegelektródra, egy mágneses keverőre és egy bürettára van szükség.
A pH mérőt a méréshez nem szükséges pufferoldatok segítségével hitelesíteni, ugyanis a mérés a
pH változást használja fel. Egy egypontos beállítást K-ftalát vagy más pufferre célszerű elvégezni.
Az eljárás leírása: Készítsen 0,05 mol/l KH-ftalát puffer oldatot (pH: 4,008) és erre hitelesítse a
pH mérőt. A KH-ftalát képlete C6 H4(COOH)2 móltömege: 204,23 g.
Mérjen be

egy főzőpohárba titrálandó oldatból annyit , hogy savtartalma 0,1-1 mmol között

változzon. Adjon hozzá 20 ml 1M KCl oldatot és egészítse ki 100 ml-re. Helyezze a keverőre
merítse be az elektródot olvassa le a pH-t és 0,5 ml-ként vagy a kívánalmaknak megfelelően kisebb
vagy nagyobb részletekben

bürettából adja hozzá a 0,1 mol/l KOH

mérőoldatot. Minden

hozzáadás után várjon addig míg a pH beáll és olvassa le. A feljegyzett VKOH - pH értékpárokból a
titrálási görbe (pH = f(V KOH)megszerkeszthető, amelynek inflexiós pontja, vagy ∆pH = f(∆VKOH )
ábrázolásban a

görbe maximuma adja az ekvivalenciponthoz tartozó fogyást, amely

felhasználásával a titrált mintatérfogat és mérőoldat koncentráció ismeretében a minta
savkoncentrációja az alábbi egyszerű összefüggéssel számítható:
cminta Vminta = c mérőoldat V mérőoldat
A mérés a beméréstől függően töményebb 1 mol/l koncentrációjú mérőoldattal is elvégezhető. Ha a
felhasznált lúg mérőoldat pontos koncentrációját nem ismerjük, a mérés előtt sósav mérőoldat
segítségével meg kell határozni.
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16.9. Cink ötvözet vas, magnézium és réztartalmának meghatározása
atomabszorpciós módszerrel
Fémek nyomelem tartalmának meghatározása történhet magából a fémből közvetlenül szilárd
mintás eljárásokkal (röntgen, ív-, szikragerjesztést alkalmazó atomemisszós spektroszkópia, de
gyakori az oldás utáni elemzés. Az oldással kapott minta elemzésére atomabszorpciós (AAS) vagy
induktív csatolású plazma emissziós spektroszkópiát használhatunk (ICP-AES). A leírt módszer
láng-atomabszorpciós meghatározási lehetőséget ismertet.
Az eljárás leírása: A fémforgácsból bemérünk háromszor 0,2 g párhuzamos vizsgálati mintát
(négy tizedessel leolvasva a tömegeket) három

száraz Erlenmayer lombikba. Fülke alatt

mindegyikhez hozzáadunk 10 ml 1:1 hígítású sósavat, majd részletekben 1 ml cc. salétromsavat. A
mintákat homokfürdőre tesszük és forrásig melegítjük. A lombik gőzterének kitisztulása után az
oldatokat szobahőmérsékletre hűtjük és

100 ml-térfogatú mérőlombikokba mossuk. A

mérőlombikokat jelre töltjük.
Ahhoz, hogy a koncentrációkat atomabszorpciós módszerrel meg lehessen határozni kalibráló
oldatokra van szükség. A három elemet együtt tartalmazó oldatsorozatot készítünk 1000 mg/l
koncentrációjú törzsoldatok felhasználásával. Az oldatsorozatban a Fe és a Cu koncentrációja: 0,
10, 20,30, 50 mg/l (ppm), a Mg-é 0, 1, 2, 3 , 5 mg/l (ppm) között változzon. A mátrix
azonosságának biztosítása végett cink törzsoldat felhasználásával minden oldathoz annyi cinket
adunk, hogy koncentrációja a kalibrációs oldatsorozatban 2 g/l legyen. (0, 2 g bemérést és 100 mles végtérfogatot alkalmazva ugyanis ennyi a minták cink koncentrációja. Ha a fentiektől eltérő
bemérést vagy oldat végtérfogatokat használunk a mátrix koncentrációját módosítani kell.).
A mérés sztöchiometrikus levegő-acetilén lángban az adott elemek atomvonalain történik.
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16.10. Cr(III) és Cr(VI) meghatározása atomabszorpció és spektrofotometria
együttes alkalmazásával
Az elemanalitikai módszerek zöme nem képes különbséget tenni a egy elem különböző oxidációs
állapotai között így pl. az atomabszorpciós spektrometria, a röntgen fluoreszcens elemzés mindig a
két forma összegét méri. Ha a két formát külön-külön akarjuk meghatározni vagy elválasztást
alkalmazunk a mérés előtt vagy olyan mérési módszert választunk, amelyik az egyik komponensre
szelektív. Ilyen lehetőséget a spektrofotometria kínál. Kiindulhatnánk abból, hogy a króm(III) ion
zöld a Cr(VI) pedig narancssárga, így elvileg két különböző hullámhosszon a zöld és a narancssárga
komplementerén mérve a két ion megkülönböztethető lenne. Ez járható út lehet nagy
koncentrációknál. Körültekintően kell azonban eljárni, mert a Cr(III) és Cr(VI) formák
koncentrációja nagyon pH érzékeny. Kis koncentrációnál általában egy az oxidációs állapotra
specifikus színreakciót használunk. A Cr(VI) esetében a difenil karbazidot. Ez a vegyület a Cr(VI)
hatására intenzív lila szint adva 10-6 mol/l koncentráció tartományban lehetővé teszi a Cr(VI)
meghatározását. A minta teljes krómtartalmát, kétféleképpen határozhatjuk meg, vagy a Cr(III) at
Cr(VI) oxidáljuk és a teljes krómtartalmat Cr(VI) formában mérjük, vagy a mintát átalakítás nélkül
egy a krómformákra érzéketlen módszerrel jelen esetben lángatomabszorpciós spektrometriával
meghatározzuk. A króm(III) ionok mennyiségét a az atomabszorpciós és a spektrofotometriás mérés
különbségéből számítjuk.
Az eljárás leírása: 5 mmol/l Cr(VI)) tartalmú törzsoldat felhasználásával, ezt célszerű a mérés előtt
egy nagyságrenddel töményebből hígítani, 50 ml-es mérőlombikokban kalibrációs oldatsorozatot
készítünk, olyan bemérésekkel, hogy a Cr(VI) koncentrációja az alábbiak szerint változzék: 0,
0.001, 0.002, 0.003, 0.005, 0.01 mmol/l. Ezután a mérőlombikokba 1 ml 5 mol/l kénsavat
pipettázunk és desztillált vízzel félig feltöltjük.

Üvegpipettát használva 1 ml 5 g/l acetonos

difenilkarbazid oldatot adunk minden lombikba, majd jelig töltjük. 10 percet várunk a szín
kifejlődésére majd λ= 540 nm-es hullámhosszon meghatározzuk az abszorbanciákat. A kalibráló
oldatsorozattal párhuzamosan a fentihez hasonló módon készítjük elő a mintákat is, olyan
beméréssel, hogy bennük a Cr(VI) koncentrációja 0,001-0,01 mmol/ l között legyen.
A teljes króm tartalom meghatározáshoz kalibrációs oldatsorozatot készítünk 1000 mg/l króm
tartalmú törzsoldat felhasználásával 20, 40, 60, 80, 100 mg/l koncentráció tartományban. A króm
atomvonalán mérve reduktív levegő-acetilén lángban meghatározzuk a minták és a kalibrációs
oldatsorozat abszorbanciáit. A kapott analitikai függvény segítségével a mintákra mért abszorbancia
értékeket koncentrációvá számoljuk át. Ezzel a méréssel a minta össz króm tartalmát kapjuk. A
króm (III) koncentrációt a két mérés különbsége adja. Ha szükséges az atomabszorpciós mérés egy
nagyságrenddel kisebb koncentráció tartományban is végezhető.
431

16.11. Nagytisztaságú molibdén szennyezőinek meghatározása ICP
spektrometriával
A módszer nagytisztaságú molibdén szennyezőinek meghatározására használható. Az alkalmazott
oldatba viteli eljárás az alábbi elemek meghatározását tesz lehetővé:
Al, Bi, Cd, Cu, Fe, P, Pb, Sn, W, Zn.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Al

167,081 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Bi

223,061 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Cd

214,438 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Cu

327,396 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Fe

259,837 nm

0,001 – 0,1 m/m %

P

177,499 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Pb

220,353 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Sn

189,989 nm

0,001 – 0,1 m/m %

W

239,709 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Zn

213,856 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Minta-előkészítés: 1,0 g analitikai mérlegen bemért mintát üveg főzőpohárban óvatosan oldjunk fel
15 cm3 cc HNO3 és 30 cm3 cc HCl keverékében. Az oldódás után hűtsük le az oldatot
szobahőmérsékletre, majd kvantitatíve vigyük át 100 cm3-es üveg mérőlombikba és desztillált
vízzel töltsük fel végtérfogatra. Alapos homogenizálás után a feloldott mintaelemzésre kész.
Kalibráció: Tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével. Javasolt koncentrációértékek: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 és 10,0
mg/dm3. Az oldatsorozatnak tartalmaznia kell az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.12. Titán szennyezőinek meghatározása ICP spektrometriával
A módszer különböző tisztaságú titán, és egyes titánötvözetek szennyezőinek meghatározására
alkalmazható. Az alkalmazott oldatba viteli eljárás az alábbi elemek meghatározását teszi lehetővé:
Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Nb, Ni, Si, V
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Al

308,215 nm

0,005 – 1,0 m/m %

Cr

205,552 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Cd

214,438 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Cu

327,396 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Fe

259,837 nm

0,001 – 0,1 m/m %

P

177,499 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Pb

220,353 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Sn

189,989 nm

0,001 – 0,1 m/m %

W

239,709 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Zn

213,856 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Minta-előkészítés: 0,5 g a analitikai mérlegen bemért mintához üveg főzőpohárban adjunk 15 cm3
1:1 hígítású HCl-t, melegítés közben cseppenként adjunk az oldathoz fluoro-bórsavat amíg fel nem
oldódik. Miután az oldat lehűlt szobahőmérsékletre, kvantitatíve vigyük át 10 cm3-es
mérlőlombikba és desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra! Alaposan homogenizáljuk, és szükség
esetén közepes sűrűségű szűrőpapíron szűrjük!
A fluorobórsav készítése: 500 cm3-es műanyag főzőpohárban 100 cm3 40 m/m %-os. HF-hez
adjunk kis részletekben hűtés közben 37,5 g bórsavat!
Kalibráció: Tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével. Javasolt koncentrációértékek: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 mg/dm3, az
Al-ra pedig 0,5; 2,0; 10,0; 25,0 és 50 mg/dm3. Az oldatsorozatnak tartalmaznia kell az előkészítés
során alkalmazott reagenseket is.
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16.13. Ferrovanádium vanádium-tartalmának és szennyezőinek meghatározása
ICP spektrometriával
A módszer ferrovanádium vanádium-tartalmának meghatározására szolgál. Az eljárás a vanádiumtartalom alkalmas még az Al, Mn, P, Si koncentráció mérésére is.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
V

437,924 nm

40,0

- 80,0 m/m %

Al

396,152 nm

0,01 -

1,0 m/m %

Mn

257,610 nm

0,01 -

0,5 m/m %

P

178,287 nm

0,005 -

0,1 m/m %

Si

288,158 nm

0,01 -

2,0 m/m %

Minta-előkészítés: 0,2 g a analitikai mérlegen bemért mintához üveg főzőpohárban adjunk 10 cm3
1:1 hígítású HCl-t, és a pezsgés megszűnése után (kb. 20 – 30 perc múlva), cseppenként adjunk
hozzá 3 cm3 cc. HNO3-at! Túl gyors, vagy túl sok salétromsav hozzáadása esetén az oldat erősen
felhabzik, esetleg ki is futhat a főzőpohárból. A salétromsav hozzáadása után pár percig még
melegíteni kell az oldatot, majd le kell hűteni szobahőmérsékletre és át kell mosni műanyag
főzőpohárba. Az átvitt oldathoz adjunk 0,2 cm3 40 %-os HF-et, keverjük jól össze, majd 1 perc állás
után adjunk hozzá 20 cm3 4 m/m %-os bórsavat és 100 cm3-es műanyag mérőlombikban desztillált
vízzel töltsük fel végtérfogatra! Szükség esetén szűrjük meg az így előkészített mintát a mérés előtt.
Kalibráció: A vanádium kalibrációjához célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott ferrovanádium
CRM-eket a mintával egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt.
A többi elem kalibrációja tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta
oldatokból készített oldatsorozat segítségével végezhető el. Javasolt koncentrációértékek az Al, Mn,
Si-re: 0,5; 2,5; 10,0; és 40,0 mg/dm3. A foszforra pedig 0,2; 0,5; és 2,0 mg/dm3. Az oldatsorozatnak
tartalmaznia kell az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.14. Ferroszilícium összetételének vizsgálata ICP spektrometriával
A módszer segítségével a szilíciumtartalom meghatározása mellett a legfontosabb szennyezők (Al,
Ti, Ca) meghatározását is lehetővé teszi.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Si

288,158 nm

40,0 - 85,0 m/m %

Al

396,152 nm

0,1 - 2,0 m/m %

Ca

393,366 nm

0,01 - 0,2 m/m %

Ti

337,280 nm

0,01 - 0,2 m/m %

Minta-előkészítés: Mérjünk be teflon bombába, vagy teflon pohárba analitikai mérlegen 0,1 g
mintát és adjunk hozzá 4 cm3 cc. HNO3-at és 1 cm3 40 m/m %-os HF-et!. Zárjuk le a bombát,
illetve a teflon poharat, és hagyjuk hidegen állni kb. 2 óra hosszan! (Maradéktalanul fel oldódik.)
Ezután vigyük át az oldatot egy 100 cm3-es műanyag mérőlombikba, adjunk hozzá 40 cm3 4 m/m
%-os bórsavat, homogenizáljuk és 1 perc állás után desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra!
Kalibráció: A szilícium kalibrációjához célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott ferroszilícium
CRM-eket a mintával egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt.
A többi elem kalibrációja tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta
oldatokból készített oldatsorozat segítségével végezhető el. Javasolt koncentrációértékek a Ca-ra és
Ti-re: 0,05; 0,1; 0,2 és 1,0 mg/dm3. Az oldatsorozatnak tartalmaznia kell az előkészítés során
alkalmazott reagenseket is.
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16.15. Ferromangán összetételének vizsgálata ICP spektrometriával
A módszer segítségével a mangántartalom meghatározása mellett a legfontosabb szennyezők (P,
Si) meghatározását is lehetővé teszi.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
P

178,287 nm

0,001 – 0,1 m/m %

Si

212,412 nm

0,01 - 1,5 m/m %

Minta-előkészítés: 0,5 g analitikai mérlegen bemért mintához üveg főzőpohárban adjunk 20 cm3
desztillált vizet és 10 cm3 cc. HNO3-at, majd melegítés közben oldjuk fel. Az oldódáshoz általában
20 – 50 perc szükséges, ez a minta karbontartalmától függ. Nagyon magas karbon-.tartalom (5 – 7
m/m %) esetén kevés szénrészecske visszamaradhat. Az oldódás után hűtsük le az oldatot
szobahőmérsékletre, majd kvantitatíve vigyük át 100 cm3-es üveg mérőlombikba és desztillált
vízzel töltsük fel végtérfogatra. Alapos homogenizálást követően közepes finomságú szűrőpapíron
szűrjük az oldatot, amely ezután elemzésre kész.
Kalibráció: A mangán kalibrációjához célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott ferromangán CRMeket a mintával egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt. A
többi elem kalibrációja tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta
oldatokból készített oldatsorozat segítségével végezhető el. Javasolt koncentrációértékek a P-re: 0,2;
1,0 és 5,0 mg/dm3, az Si-re pedig: 2,5; 12,5; és 75,0 mg/dm3. Az oldatsorozatnak tartalmaznia kell
az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.16. Ferrotitán összetételének meghatározása ICP spektrometriával
A módszer segítségével a titántartalom meghatározása mellett a legfontosabb szennyezők (Al, Mn,
Si) meghatározását is lehetővé teszi.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Al

308,215 nm

0,05 - 5,0 m/m %

Mn

257,610 nm

0,02 - 2,0 m/m %

Si

288,158 nm

0,05 - 5,0 m/m %

Ti

337,280 nm

30,0 - 65,0 m/m %

Minta-előkészítés: Mérjünk be analitikai mérlegen 0,2 tömegű mintát, majd vigyük be teflon
bombába, és adjunk hozzá 4 cm3 cc. HNO3-at valamint 0,5 cm3 40 m/m %-os HF-et!. A lezárt
bombát tartsuk 105 – 110

o

C hőmérsékleten 2 óra időtartamig! Miután a bomba lehűlt

szobahőmérsékletre, vigyük át tartalmát 100 cm3-es műanyag mérőlombikba, adjunk hozzá 25 cm3
4 m/m %-os bórsavat, és 1 perc állás után desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra! Homogenizálás
után szükség esetén szűrjük meg az oldatot!
Kalibráció: A titán kalibrációjához célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott ferrotitán CRM-eket a
mintával egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt. A többi
elem kalibrációja tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével végezhető el. Javasolt koncentrációértékek a Al-re és Si-re: 5,0;
20,0; 50,0 és 100,0 mg/dm3, az Mn-re pedig: 2,0; 5,0; 10,0; és 40,0 mg/dm3. Az oldatsorozatnak
tartalmaznia kell az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.17. Alacsony széntartalmú ferrokróm összetételének meghatározása ICP
spektrometriával
A módszer segítségével a kis széntartalmú (C = max. 0,2 m/m %) ferrokróm minta
krómtartalmának meghatározása mellett a legfontosabb szennyezők (Mn, P, Si) mérését is lehetővé
teszi.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Cr

206,149 nm

50,0

- 80,0 m/m %

Mn

257,610 nm

0,05 - 1,0 m/m %

P

178,287 nm

0,01 - 0,1 m/m %

Si

212,412 nm

0,05 - 2,0 m/m %

Minta-előkészítés: mérjünk be analitikai mérlegen 0,5 g mintát üveg főzőpohárba és adjunk hozzá
15 – 20 cm3 1:1 hígítású HCl-t. Oldódás után oxidáljuk a mintát cseppenként adagolt cc. HNO3-al!
Miután az oldat lehűlt szobahőmérsékletre, mossuk be egy 100 cm3-es műanyag mérőlombikba,
majd adjunk hozzá 0,5 cm3 40 m/m %-os HF-et és pár perc múlva 25 cm3 4 m/m %-os bórsavat,
keverjük össze és 1 perc állás után desztillált vízzel töltsük fel az oldatot végtérfogatra, és szükség
esetén szűrjük meg!
Kalibráció: A króm kalibrációjához célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott ferrokróm CRM-eket a
mintával egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt. A többi
elem kalibrációja tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével végezhető el. Javasolt koncentrációértékek a Mn-re és Si-re: 5,0;
20,0; 50,0 és 100,0 mg/dm3, P-re pedig: 2,0; 5,0; és 10,0 mg/dm3. Az oldatsorozatnak tartalmaznia
kell az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.18. Magas széntartalmú ferrokróm összetételének meghatározása ICP
spektrometriával
A módszer segítségével a nagy széntartalmú (C = 0,8 - 1,5 m/m %) ferrokróm minta
krómtartalmának meghatározása mellett a legfontosabb szennyezők (Mn, P, Si) mérését is lehetővé
teszi.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Cr

206,149 nm

50,0

- 80,0 m/m %

Mn

257,610 nm

0,05 - 1,0 m/m %

P

178,287 nm

0,02 - 0,1 m/m %

Si

212,412 nm

0,05 - 2,0 m/m %

Minta-előkészítés: Mérjünk be analitikai mérlegen 0,1 g mintát kisméretű Ni-tégelybe! Tárjuk fel
1,0 g Na2O2 és 0,2 g KNaCO3 feltáró-keverékkel 800 – 850 oC-on!
A keverék oldja a nikkel, vas és a platina tégelyt is, tehát a tégely anyaga meg fog jelenni a
minta oldatában. A nikkel tégely drágább a vas tégelynél, de ezzel az előkészítéssel a ferroötvözet
vastartalma is meghatározható szükség esetén. Egy tárási művelet során kb. 0,1 – 0,15 g nikkel
oldódik a keverékben.
A minta feltárása kb. 10 – 15 percet igényel a megadott hőmérsékleten. Lehűlés után az
ömledéket oldjuk fel 15 cm3 1:1 hígítású sósavban, majd vigyük át egy 100 cm3-es üveg
mérőlombikba és desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra!
Kalibráció: A króm kalibrációjához célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott ferrokróm CRM-eket a
mintával egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt. A többi
elem kalibrációja tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével végezhető el. Javasolt koncentrációértékek a Mn-re és Si-re: 1,0;
5,0; 10,0 és 20,0 mg/dm3, P-re pedig: 0,2; 0,5; és 2,0 mg/dm3. Az oldatsorozatnak tartalmaznia kell
az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.19. Ferromolibdén összetételének meghatározása ICP spektrometriával
A módszer segítségével a molibdéntartalom meghatározása mellett a legfontosabb szennyezők (Al,
Mn, Si) mérését is lehetővé teszi.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Cu

327,396 nm

0,01 - 0,5 m/m %

Mo

281,615 nm

P

177,499 nm

0,005 - 0,1 m/m %

Si

198,899 nm

0,01 - 0,5 m/m %

40,0

- 80,0 m/m %

Minta-előkészítés: Mérjünk be analitikai mérlegen 0,2 g mintát üveg főzőpohárba, adjunk hozzá 10
cm3 1:1 hígítású HCl-t és 5 cm3 cc. HNO3-at! Óvatosan melegítsük, amíg a minta teljesen fel nem
oldódik! Oldódás után hűtsük le az oldatot szobahőmérsékletre, vigyük át 100 cm3-es üveg
mérőlombikba, majd desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra és homogenizáljuk alaposan!
Kalibráció: A molibdén kalibrációjához célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott ferromolibdén
CRM-eket a mintával egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt.
A többi elem kalibrációja tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta
oldatokból készített oldatsorozat segítségével végezhető el. Javasolt koncentrációértékek a Mn-re és
Si-re: 2,0;

5,0; és 10,0 mg/dm3, P-re pedig: 0,5; 1,0; és 2,0 mg/dm3. Az oldatsorozatnak

tartalmaznia kell az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.20. Üveg kémiai összetételének meghatározása ICP spektrometriával
Az üveg minta kémiai összetételének teljes körű meghatározásához mind a fémes, mind pedig a
nemfémes komponenseket is oldatba kell vinni. A nagy szilícium-tartalom miatt ez egyetlen
előkészítéssel nehezen valósítható meg, ezért 2 egyszerű, könnyen kivitelezhető módszerrel
készítjük elő a mintát. Az első eljárás során minden komponens oldatba megy, de az oldatban lévő
elemek egy része a feltáró-keverékből származik, ezért nem határozhatók meg. A második
előkészítés során a szilíciumot eltávolítjuk és a visszamaradt sókat savban oldva már az előbb nem
mérhető komponensek is meghatározhatók. A módszerrel az üveg főalkotói, kisebb mennyiségben
jelenlévő komponensei és szennyezői is meghatározhatók. Az összetétel megadásánál nem az egyes
elemek mért koncentrációit szokás megadni, hanem azok megfelelő oxid formára átszámított
értékeit. Esetünkben az Si -> SiO2, Al -> Al2O3, Ca -> CaO, Cr -> Cr2O3, Fe -> Fe2O3, K -> K2O,
Mg -> MgO, Na -> Na2O konverziókat jelenti.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Al

308,215 nm

0,1 - 1,5 m/m %

Ca

427,673 nm

1,0 - 12,0 m/m %

Cr

205,552 nm

0,01 - 0,25 m/m %

Fe

259,940 nm

0,02 - 0,5 m/m %

K

766,491 nm

0,1 - 1,5 m/m %

Mg

279,079 nm

0,1 - 1,5 m/m %

Na

589,592 nm

1,0 - 15,0 m/m %

Si

288,152 nm

50,0 - 80,0 m/m %

Minta-előkészítés:
1. módszer: Mérjünk analitikai mérlegen 0,1 g megfelelően elporított mintát platina tégelybe!
Tárjuk fel a mintát 0,75 g KNaCO3 és 0,25 g Na2B4O7 keverékében 800 – 850 oC-on! A reakció 15
perc alatt végbemegy. Az ömledéket oldjuk fel 10 cm3 1:1 hígítású HCl-ben, majd kvantitatíve
vigyük át egy 200 cm3-es üveg mérőlombikba! Az oldatot töltsük fel desztillált vízzel
végtérfogatra! Alapos homogenizálás után a mintát mérhetjük. Ebből az oldatból kell meghatározni
a szilíciumot, de a nátrium és a kálium kivételével a többi komponens is mérhető.
2. módszer: Mérjünk analitikai mérlegen 0,1 g megfelelően elporított mintát platina tégelybe!
Adjunk a mintához 1 cm3 40 m/m %-os HF-et és 0,4 cm3 75 m/m %-is HClO4-et! Melegítsük
óvatosan és ügyelve hogy ne keletkezzen veszteség, pároljuk szárazra! A száraz maradékot vegyük
fel 2cm3 75 m/m %-os HCLO4-el, majd adjunk a mintához 10 cm3 1:1 hígítású HCl-t és melegítsük
a tégelyt a minta teljes feloldódásáig! Hűtsük le az oldatot szobahőmérsékletre, majd mossuk be egy
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50 cm3-es üveg mérőlombikba, desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra és homogenizáljuk
alaposan!
Ebből az oldatból a szilícium kivételével minden komponenst meghatározhatunk.
Kalibráció: A kalibrációhoz célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott üveg CRM-eket a mintával
egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt minden
meghatározandó komponensre.
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16.21. Nagytisztaságú HF szennyezőinek meghatározása ICP spektrometriával
A módszer nagytisztaságú hafnium szennyezőinek meghatározására használható.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Al

167,081 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Ga

294,364 nm

0,001 – 0,05 m/m %

La

379,478 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Nb

309,418 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Si

288,158 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Ti

336,121 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Zr

339,198 nm

0,001 – 0,05 m/m %

W

220,440 nm

0,001 – 0,05 m/m %

V

309,311 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Fe

238,207 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Cr

267,716 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Mn

257,610 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Co

228,616 nm

0,001 – 0,05 m/m %

Minta-előkészítés:

Mérjünk be analitikai mérlegen 0,25 g mintát műanyag főzőpohárba és

hidegen oldjuk 2 cm3 cc. HNO3 és 0,5 cm3 40 m/m % HF keverékében! Az oldás során el kell
kerülni az oldat felmelegedését, mert 50 oC-nál magasabb hőmérsékleten az SiF4 illékony és ezért
Si veszteség léphet fel. A feloldott mintát 20 cm3 4 m/m %-os bórsavval mossuk be 50 cm3-es
műanyag mérőlombikba, majd desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra és homogenizáljuk
alaposan!
Kalibráció: Tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével. Javasolt koncentrációértékek: 0,2; 0,5; 1,0; és 2,0; mg/dm3. Az
oldatsorozatnak tartalmaznia kell az előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.22. Vízüveg főkomponenseinek meghatározása ICP spektrometriával
A módszer a vízüveg nátrium és szilícium-tartalmának meghatározására szolgál. A két komponens
koncentrációját oxid formára (Na2O és SiO2) kell átszámolni és így kell megadni.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Na

589,592 nm

5,0 – 40,0 m/m %

Si

288,158 nm

5,0 – 40,0 m/m %

Minta-előkészítés: Mérjünk be analitikai mérlegen 0,4 g mintát műanyag főzőpohárba! Óvatosan,
állandó hűtés közben oldjuk fel a mintát 10 cm3 desztillált víz, 1 cm3 40 m/m %-os HF és 3 cm3 cc.
HNO3 keverékében! A feloldott és szobahőmérsékletű mintát 40 cm3 4 m/m %-os bórsavval
mossuk át egy 100 cm3-es műanyag mérőlombikba és desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra,
majd homogenizáljuk. Az desztillált vízzel oldatból készítsünk 50-szeres hígítást, - ügyelve hogy a
szilícium ki ne váljon! A két alkotó koncentrációit a hígított oldatban határozzuk meg!
Kalibráció: Tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével. Javasolt koncentrációértékek: 5,0; 10,0; 20,0; és 40,0 mg/dm3.
Az oldatsorozatnak megfelelő koncentrációban tartalmaznia kell az előkészítés során alkalmazott
reagenseket is.
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16.23. Vaskohászati salak kémiai összetételének meghatározása ICP
spektrometriával
A módszer különféle vaskohászati salakok (martin-salak, acélsalak, konverter-salak, stb.)
főalkotóinak meghatározására szolgál. Az összetétel megadásánál nem az egyes elemek mért
koncentrációit szokás megadni, hanem azok megfelelő oxid formára átszámított értékeit.
Esetünkben az Si -> SiO2, Al -> Al2O3, Ca -> CaO, Cr -> Cr2O3, Fe -> Fe2O3, Mg -> MgO, Mn ->
MnO konvezriókat jelenti.

A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Al

308,215 nm

0,1 - 8,0 m/m %

Ca

427,673 nm

5,0 - 40,0 m/m %

Cr

267,716 nm

0,05 - 1,0 m/m %

Fe

259,940 nm

1,0 - 15,0 m/m %

Mn

259,370 nm

0,05 - 5,0 m/m %

Mg

279,079 nm

0,1 -

Si

288,152 nm

2,0 - 20,0 m/m %

5,0 m/m %

Minta-előkészítés: Mérjünk analitikai mérlegen 0,1 g megfelelően elporított mintát platina
tégelybe! Tárjuk fel a mintát 0,75 g KNaCO3 és 0,25 g Na2B4O7 keverékében 800 – 850 oC-on! A
reakció 15 perc alatt végbemegy. Az ömledéket oldjuk fel 10 cm3 1:1 hígítású HCl-ben, majd
kvantitatíve vigyük át egy 200 cm3-es üveg mérőlombikba! Az oldatot töltsük fel desztillált vízzel
végtérfogatra! Alapos homogenizálás után a mintát mérhetjük.
Kalibráció: A kalibrációhoz célszerű szilárd, tanúsítvánnyal ellátott salak CRM-eket a mintával
egyező módon előkészíteni és ezzel az oldatsorozattal elvégezni a kalibrációt minden
meghatározandó komponensre.

445

16.24. Tejpor nem illékony nyomelemeinek meghatározása ICP
spektrometriával
A módszer a tejporban lévő nem illékony nyomelemek meghatározására szolgál. Az előkészítés
során a mintát 450 oC kell tartósan hevíteni. Rendkívül fontos hogy a hőmérséklet ne haladja meg
ezt az értéket, ellenkező esetben a Zn esetében is veszteséggel kell számolni.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Cu

324,754 nm

0,0001 – 0,005 m/m %

Fe

259,940 nm

0,0001 – 0,005 m/m %

Mn

257,610 nm

0,0001 – 0,001 m/m %

Ni

227,647 nm

0,0001 – 0,001 m/m %

P

178,287 nm

0,0001 – 0,05 m/m %

Zn

213,856 nm

0,0001 - 0,01 m/m %

Minta-előkészítés: Mérjünk be analitikai mérlegen 5 g szárított tejport porcelán tégelybe és
villamos fűtésű kemencében 1 éjszakán át tartsuk 450 oC-on! Oldjuk fel a hamut 10 cm3 1:3
hígítású salétromsavban, majd mossuk be egy 50 cm3-es mérőlombikba, töltsük fel desztillált vízzel
végtérfogatra és homogenizáljuk az oldatot!
Kalibráció: Tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével. Javasolt koncentrációértékek: a Cu és Fe esetében: 0,5; 1,0; és
5,0 mg/dm3, 0,1; 0,2; és 1,0 mg/dm3 a(z) Mn és Ni-re, 1,0; 2,0; és 10,0 mg/dm3 a Zn-re és 0,5; 5,0;
és 50,0 mg/dm3 a foszforra. Az oldatsorozatnak megfelelő koncentrációban tartalmaznia kell az
előkészítés során alkalmazott reagenseket is.
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16.25. Fa-anyag nyomelemeinek meghatározása ICP spektrometriával
A módszer a faanyagban található nyomelemek meghatározására szolgál.
A mérendő elemek elemzővonalainak hullámhossza és analitikai munkatartománya:
Cu

327,396 nm

1

– 50 mg/kg

Cd

214,439 nm

0,1 – 10 mg/kg

Fe

238,207 nm

10 – 1000 mg/kg

Mn

257,610 nm

10 – 1000 mg/kg

Ni

231,604 nm

1–

50 mg/kg

Pb

220,353 nm

1-

50 mg/kg

Zn

213,856 nm

10 – 1000 mg/kg

Minta-előkészítés: Mérjünk be analitikai mérlegen 0,2 g mintát teflon bombába, adjunk hozzá 4
cm3 cc. HNO3-at és a bomba lezárása után 1 óra hosszan tartsuk 110 oC-on! Az idő megállapítása
során vegyük figyelembe hogy a bomba felmelegedéséhez is megfelelő mennyiségű idő szükséges.
A szobahőmérsékletre lehűlt bombából a feloldódott mintát mossuk b egy 50 cm3-es mérőlombikba,
majd desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra és homogenizáljuk!
Kalibráció: Tanúsítvánnyal ellátott mono-, vagy multielemes hiteles anyagminta oldatokból
készített oldatsorozat segítségével.
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VI. ANALITIKAI GYAKORLATOK ANYAGMÉRNÖKÖKNEK
17. ANALITIKAI GYAKORLATOK ANYAGMÉRNÖKÖKNEK
Lakatos János, Bánhidi Olivér, Lovrity Zita, Muránszky Gábor

17.1. A laboratóriumi gyakorlatokkal kapcsolatos általános tudnivalók

17.1.1. Útmutató a gyakorlatok jegyzőkönyveinek elkészítéséhez
Gyakorlat címe
(név, szak, dátum)
Elméleti összefoglaló
Az elméleti összefoglaló, rövid, lényegre törő kell legyen, elvárjuk, hogy ne átmásolt mondatokból
álljon, hanem a hallgató saját maga fogalmazza meg, felhasználva a felkészülési anyagot. Nem
lehet a kiadott felkészülési anyag kiollózott részlete. Terjedelme fél maximum egy oldal.

A gyakorlaton elvégzendő feladat
A leírás alapján szedje pontokba a gyakorlat lépéseit.

Ez alapján meg kell tudni csinálni a

gyakorlatot. (A jegyzőkönyvnek ezt a részletét azért is készíti, hogy segítségével átlássa és
könnyedén elvégezhesse a gyakorlat során elvégzendő feladatokat.) Az itt leírtaknak konkrét
adatokat kell tartalmazni (pl. a kiadott mintát a 100 ml-es mérőlombikban jelre töltjük, feltöltés után
az oldatból 20-20 ml-t két 250 ml-es titráló lombikba pipettázunk stb.) A feladat leírásnak olyannak
kell lenni, hogy bárki megismételhesse a leírás alapján a mérést.

Mérési eredmények
Itt tüntesse fel a felvett ismeretlen sorszámát, ha mérőoldatot használ annak a pontos
koncentrációját, ha műszeres mérést végez a műszer típusát és a mérési paramétereket. Itt szokás
megadni a felhasznált kémiai anyagok jellemzőit (koncentráció, tisztaság, forgalmazó) ill. a
felhasznált standardok adatai, ha voltak ilyenek. A mérési adatokat, ha lehet foglalja táblázatba,
ebben szerepeljenek a mért mennyiségek mértékegységekkel együtt. Ha valamelyik mérése nem
sikerült, vagy valamilyen ok miatt biztosan hibás azt jelölje meg és mint párhuzamos mérést ne
vegye számításba.
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Minta táblázat Pl. egy titrálásos mérésnél (Értelemszerűen a táblázat mérésenként különböző)
A sósav titrálása nátrium-hidroxiddal
Minta száma: 26

V minta, ml

Fogyás, ml

C minta, mol/l

26/1
26/2
26/3

A mérési eredmények értékelése
Ez tartalmazza a számításokat, ha van kalibrációs görbét, amit megadhat mm papíron vagy
számítógépes ábrán, használva az Excel-t, leolvasva a mintához tartozó értéket. Használhat
függvényillesztéssel kapott numerikus megoldást. (Az ábrák tengelyei feltétlen tartalmazzák az
ábrázolt mennyiséget mértékegységekkel, és jó ha van az ábrának neve) A párhuzamos mérések
alapján számolja ki az átlagot és a szórást. A mérési eredményt adja meg a következő formában:
C minta= Cátlag ± szórás (mértékegység)
Azoknál a méréseknél ahol kalibrációs görbét vesz fel határozza meg a módszer érzékenységét és a
kimutatási határát (utóbbihoz kérje a szükséges adatokat a gyakorlat vezetőjétől).

Diszkusszió, tapasztalatok
Itt térjen ki arra, hogy a kapott eredményt reálisnak tartja e, összeegyeztethető e az irodalmi
adatokkal, ha az ismert. A kapott adat alapján értékelje a mérést, hogy milyen koncentráció
tartományban kapott információt a mintáról, a mért komponens főkomponensnek, mellék
komponensnek vagy nyomalkotónak tekinthető.
Ha a jó jegyzőkönyv készítést elsajátítja olyan dokumentációt hagy elvégzett munkája után,
amit maga is vagy más is évek multán is reprodukálni tud. Ha netán valahol hibát vétett az
kideríthető, ha nem az kizárható. Ha a készített jegyzőkönyve ezeket nem teszi lehetővé
munkája értékessége megkérdőjelezhető, mivel munkájának későbbi felhasználhatósága
bizonytalanná válik.
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17.1.2. A laboratóriumi gyakorlatok értékéről

1770-re ez az intézmény tanszéki rendszerrel működő tényleges felsőoktatási intézménnyé,
Bányászati Akadémiává vált (Academia Montanistica, Bergwerks Akademie, Bergakademie). Az
akadémián kezdettől fogva felsőfokú bányászati, kohászati és 1790-tõl fokozatosan kialakuló
erdészeti szakemberképzés folyt. Az oktatásban a magas szintű elméleti, természettudományos
ismeretek elsajátítása mellett kiemelt szerepe volt a kiscsoportos, a hallgatók öntevékenységén
alapuló laboratóriumi gyakorlatoknak, a gyakorlati ismeretszerzésnek, sőt jogi, igazgatási,
közgazdaságtani ismeretek megszerzésének is.
Az Akadémia értékét, hatását egyértelműen bizonyítja az is, hogy 1794-ben a Párizsi Műszaki
Egyetem megszervezésekor a selmeci laboroktatási módszert veszik mintául. Ezzel kapcsolatban a
Közjóléti Bizottság az alábbiaknak megfelelően foglalt állást:
"A selmeci bányászati iskola Magyarországon szembeszökő példáját adja annak, hogy mennyire
hasznos, ha a hallgatók maguk is gyakorolják azokat a műveleteket, amelyek a tudományok
alapjául szolgálnak. Ott laboratóriumokat nyitottak s fölszerelték azokat a szükséges eszközökkel
és anyagokkal, hogy a hallgatók meg tudják ismételni a kísérleteket, s ily módon saját szemükkel
láthassák mindazokat a jelenségeket, amelyek a testek egyesülésekor játszódnak le."
A közjóléti bizottság úgy véli, hogy az école des travaux publics-be ezt a módszert kellene
bevezetni, melynek kettős előnye van: egyrészt a tanulók minden érzékükkel, egyszerre követik a
tanítást, másrészt számos olyan körülményre fölhívja a figyelmüket, amelyről az előadásokon igen
gyakran elterelődik vagy a professzorok, vagy a hallgatók figyelme. Az előadásokon a
professzoroktól hallott ábrázoló geometriai feladatok megismétlését a hallgatók külön
szaktantermekben végzik: a külön e célt szolgáló laboratóriumokban pedig megismétlik a
legfontosabb kémiai műveleteket, és így megszokják, hogy a legegyszerűbb megoldási módra
törekedjenek és a termékeket a legtökéletesebben állítsák elő. "
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17.1.3. Főbb biztonságtechnikai és balesetvédelmi szabályok az analitikai kémiai
gyakorlatokon
1.

A laboratóriumba ételt, italt behozni, étkezni, a laboratóriumi eszközöket ilyen célra
felhasználni, dohányozni, engedély nélkül nyílt lángot gyújtani tilos.

2.

Tilos olyan kísérleteket végezni, amelyek nem tartoznak az elvégzendő gyakorlathoz.
(Robbanás vagy mérgező gáz fejlődése következhet be.)

3.

A gyakorlat végzése során el kell kerülni a kémiai anyagok bőrrel való érintkezését, szembe,
szájba jutását, a vegyi anyagok porának, gőzének belélegzését, ezért:

a)

a laboratóriumi gyakorlatokra olyan öltözékben kell megjelenni, amelyik a test felületet
védi az esetleges kifröccsenő vegyi anyagoktól.

b)

Érősen maró és toxikus anyagok bőrrel való érintkezésének elkerülése végett használjon
védőkesztyűt. Ha HF-al dolgozik a fülke és a kesztyű használata kötelező. A vegyi
anyagok szembe jutását a védőszemüveg, az elszívó fülke védő üvege képes meggátolni.
Olyan munkáknál, ahol a savak lúgok fröcsögésével kell számolni, mindenképpen
használja a fenti védőeszközöket és dolgozzon a fülke alatt.

c)

Semmilyen anyagot ne pipettázzon szájjal. A pipettához csatlakoztatható ,,labda,,
biztosítja a biztonságos oldatkezelést akár savról, akár lúgról, akár mérgező anyag
oldatáról van szó.

d)

Ha melegítés kell alkalmaznia mindig gondoljon a robbanás veszélyre és a tűz
keletkezésének

lehetőségére.

A melegítendő

anyag

tulajdonságai:

éghetősége,

illékonysága meghatározza, hogy milyen típusú hőközlést alkalmazhat (víz vagy más
folyadékfürdő, főzőlap, fűtőkosár vagy Bunsen égő).
Mielőtt megfogja a melegített tárgyat, gondolja meg nem lesz e túl meleg, megfogható-e az puszta
kézzel, vagy segédeszköz: kesztyű, fogó kell a művelet biztonságos végrehajtásához.
A meleg tárgyat olyan helyre tegye le ahol az tüzet nem okoz.
Ha kísérletet végez mindig gondoljon ne csak a maga, hanem társai épségére is (pl. ha valamit
melegít a kémcső száját úgy fordítsa, hogy ha az kifröccsen senkit ne veszélyeztessen.)
4.

Az elektromos árammal működő eszközöket, műszereket használja

a leírásoknak

megfelelően. Az áramütés elkerülése végett a műszerek csatlakozásait, burkolatait ne bontsa
meg. A meghibásodás elkerülése végett értelmetlenül ne kapcsolgassa, ne jászon velük.

5.

Tájékozódjon hol találhatók a laborban az elsősegélynyújtás és a tűzoltás kellékei.
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Elsősegélynyújtás
Ha a kísérletezés során tömény sav vagy lúg jut a bőrünkre, ruhánkra azt bő vízzel azonnal
mossuk le.
Sav esetén a közömbösítés híg szóda, bórax oldattal lehetséges. Lúg estén híg ecetsav vagy bórsav
használható.
Ha sav jut a szembe először vízzel, majd 2 % -os bórax oldattal majd ismét vízzel öblítjük. Lúg
esetén hasonlóképpen járunk el csak a bórax helyett 2 % -os bórsav oldatot használunk.

Sav gyomorba jutásakor MgO pépet, lúg esetében híg ecetsav oldatot itatunk.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök a laboratóriumban vörös kereszttel megjelölt helyen
találhatók.

Mérgező gázok beszívása esetén az első teendő mindig a sérült friss levegőre juttatása.

Ha valakinek a haja, ruhája meggyulladna, az oltózuhany, vagy az oltópokróc használatával kell
az égést elfojtani.

A tűzoltó zuhany a laborasztalok végén, a tűzoltó pokróc a vörös kereszttel megjelölt helyen, a
tűzoltó készülékek a kijárati ajtóknál találhatók, a tűz oltásával ne foglalkozzon, hagyja ezt a
gyakorlatot vezető személyzetre Tűz esetén mielőbb hagyja el a helységet, menjen olyan helyre
ahol biztonságban van és nem akadályozza a tűz oltását.
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17.2. Gravimetria 1.
Levegő nedvességtartalmának meghatározása.
Vízminta oldott sótartalmának meghatározása.
Porminta nedvességtartalmának és izzítási
maradékának meghatározása.
A gravimetria olyan analitikai módszer, amely adott komponens mennyiségének
meghatározását tömegmérésre vezeti vissza. Mivel a tömegmérés nagyobb pontossággal végezhető,
mint a térfogatmérés a gravimetria időigényessége ellenére gyakran alkalmazott analitikai módszer.
A gravimetriás mérések egyik csoportját azok a mérések jelentik, amikor egy mintaalkotó
mennyiségét a felfogó rendszer tömegnövekedéséből vagy mint ez a nedvesség, vagy illó esetleg
szerves anyag tartalom meghatározásnál történik, a hevítéskor bekövetkezett tömegcsökkenésből
határozzuk meg. Az oldott sótartalmat az oldószer elpárologtatása után visszamaradt anyag tömege
jelenti. A gravimetriás mérések másik típusánál a meghatározandó anyagot jól mérhető csapadék
formájában leválasztjuk, és a keletkezett csapadék tömegét megmérve következtetünk a csapadék
formájában leválasztott komponensre.
A gázanalitikában egyszerű gravimetriás mérés a gázok por és nedvességtartalmának
meghatározása. A portartalom mérésénél a gázt adott térfogatát lemért szűrőn szívatják át, a szűrő a
port visszatartja, tömegnövekedése a portartalmat adja. A nedvesség tartalom meghatározásnál a
gáz víztartalmát meg kell kötni. Jó vízmegkötő anyag a foszfor-pentoxid (P2O5) vagy a szilikagél.
Előbbi kémiailag, utóbbi szorpciós folyamatban köti meg a vizet. Oldatok (vizek) esetében ilyen
feladat az oldott anyag mennyiségét jellemző bepárlási maradék mérése, amikor is adott térfogatú
oldatot kimérve az oldószert elpárologtatják és a száraz maradék tömegét mérik. Az ásványvizes
palackokon ezeket az adatokat megtaláljuk. Ez a mennyiség mint az 1. ábra mutatja a víz típusára is
következtetni enged.
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Esővíz, Oldott szilárd anyag: 7.1 mg dm-3

Folyóvíz, Oldott szilárd anyag: 118.2 mg dm-3

Tengervíz, Oldott szilárd anyag: 34.4 g dm-3

1. ábra Vízminták oldott sótartalma és a fontosabb alkotók.

Porok vizsgálatánál a leggyakrabban előforduló gravimetriás feladat azok nedvesség
tartalmának és izzítási maradékának meghatározása. A nedvességtartalom, oldott sótartalom (más
néven bepárlási maradék) meghatározása 105 °C-on súlyállandóságig történő szárítást jelent. A
szilárd anyagokat levegő jelenlétében 700 °C-ig hevítve a szerves komponensek elégnek. A
szervetlenek vagy változatlanul vagy bomlást szenvedve visszamaradnak. Ha a szervetlen anyag
nem bomlik el akkor az izzítási maradékból a minta szervetlen, az izzítási veszteségből szerves
anyag tartalmára következtethetünk. Ha a szervetlen anyag átalakul (általában oxidokká bomlik)
akkor a hevítés utáni maradék nem lesz azonos a szervetlen anyag tartalommal, a maradékot ezért
nevezik inkább izzítási maradéknak (szeneknél hamunak). Ezek a gravimetriás módszerek, kivéve a
víztartalom meghatározás nem specifikusak. Ez azt jelenti, hogy nem egy elemről, hanem a
vegyületek egy csoportjáról (lásd szervetlen vagy szerves) adnak információt. A nedvességtartalom
meghatározás nem csak azért fontos mert megadható a minta nedvesség tartalma, hanem lehetővé
teszi az elemzési adatoknak egy jól definiált állapotra a száraz minta állapotra történő megadását,
akkor is ha az elemzés a nedves állapotú mintán történt. A csapadékképzést alkalmazó gravimetriás
módszerek már elem, ill. vegyület specifikusak, a csapadék formában történő leválasztás ugyanis
többnyire a vizsgált komponensre specifikus reakciót jelent.

A csapadéknak jól definiált

összetételű, szárításra, tömegmérésre alkalmas vegyületnek kell lenni. Ahhoz, hogy egy oldatban
lévő komponens gravimetriásan mérhető legyen az oldatból el kell különíteni. Ez általában
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szűréssel történik. A csapadék oldhatóságának olyan kicsinek kell lenni, hogy az oldatban maradt
vizsgálandó komponens miatt keletkező hiba kisebb legyen, mint az analitikai mérleg érzékenysége
0,1 mg.
Léteznek olyan gravimetriás módszerek is amelyek az elkülönítés másfajta módjait
alkalmazzák, pl. elektrolízist, ekkor elektrogravimetriáról beszélünk. Ez esetben az oldott
kationokat elektronátadással járó reakcióban a katódon leválasztják. Miután a vizsgált iont így
kielektrolizálták az oldatból a katód tömegnövekedését meghatározzák. Speciális gravimetriás
módszer a termogravimetria. A termogravimetria esetében az anyagot egy kemencében
folyamatosan növelve a hőmérsékletet hevítjük miközben folyamatosan mérjük a tömegét. Ha a
termogravimetriát a fentebb tárgyalt

nedvességtartalom és izzítási maradék meghatározására

használjuk, annyiban kapunk több információt, hogy megkapjuk azokat a hőmérsékleteket ahol a
vízvesztés ill. a bomlások, oxidáció bekövetkeznek. A különböző anyagok vízvesztése és a bomlás
lépései sokszor elkülönülten jelentkeznek, ezért ebből az anyag összetettségére, sokszor alkotói
minőségére, mennyiségére is következtethetünk.
A gravimetria az abszolút analitikai módszerek sorába tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem kell
a vizsgálathoz ismert összetételű mintákkal az analitikai függvényt (I = f(c) ahol I az analitikai jel,
ez esetben csapadéktömeg, c a koncentráció) meghatározni, ugyanis a csapadék összetétel ezt
meghatározza, ez alapján számolható, hogy a csapadék hány százaléka a leválasztott komponens.

Nem minden csapadékképzési reakció használható fel gravimetriás mérésre. Ha megvizsgáljuk az
alábbi két reakciót, az L oldhatósági szorzatok alapján megállapíthatjuk, hogy mindkettő rosszul
oldódó csapadék. Az AgCl-ot mégsem használhatjuk a klorid ion gravimetriás meghatározására,
mert fény, melegítés hatására bomlik. Szemben a BaSO4-al amelyik alkalmas vegyületformát jelent
a szulfát gravimetriás meghatározására.
Ag+ + Cl- ↔AgCl

L = [ Ag+][ Cl-]

L= 10-9,76 (278K)

(1)

Ba2+ + SO42-↔BaSO4

L = [ Ba2+][ SO42-]

L= 10-9,72 (278K)

(2)

Csapadék képzésére nem csak szervetlen vegyületek (lásd a fenti példákat), hanem szerves
vegyületek is alkalmasak. Ezeknél sokszor nem a klasszikus vegyületképződés hanem az un.
komplexképződés megy végbe a leválasztandó kationnal. Ha ez a komplex apoláros akkor az
oldhatósága kicsi lesz és, mint csapadék az oldatból elválasztható. A Ni meghatározása
dimetilglioximmal egy ilyen szerves komplexképzőt használ fel a nikkel- ion leválasztásához.
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2.ábra Ni- glioxim komplex szerkezete

1. Levegő nedvességtartalmának meghatározása gravimetriás módszerrel (adszorpciós
gázelemzés, gáz-gravimetria)
A levegő, de más gázok, gázelegyek is kisebb nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak vízgőzt. A
vízgőz parciális nyomása az adott gázban attól függ, hogy kialakult-e az egyensúlyi telítettség az
adott hőmérsékleten és, hogy mennyi ez a hőmérséklet.. A gőznyomás a hőmérséklettel
exponenciálisan növekszik, így a gáz víztartalma magasabb hőmérsékleten nagyobb. A víztartalom
általában nem kívánatos sem a technológiai műveletekben, sem az elemzéseknél ezért a gázt
felhasználás, vagy elemzés előtt szárítani szokták. A szárítás során olyan töltött oszlopokon vezetik
át amelyikben a szorbens a vizet megköti. Szárításra jól használható szorbens a szilikagél, a foszfor
pentoxid. A szilikagélt kobalt kloriddal megfestve szokták használni, hogy látható legyen meddig
használható a szárítószer. (A kék szín rózsaszínűvé válása jelzi a szárító anyag telítődését vízzel
(kimerülését)).

Gravimetriás

módszereknél

a

megkötött

gázkomponens

által

előidézett

tömegváltozást mérjük. Előnye ennek a módszernek, hogy lévén a tömegmérés abszolút módszer, a
vizsgálathoz nem szükségest külön elemző görbét meghatározni.

1

2

3

4

3. ábra. Vizsgálati elrendezés.(1, 2 :szilikagéllel töltött oszlopok., 3: rotaméter (az áramlási
sebességet méri l/h-ban), 4: vákuum szivattyú).
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A gyakorlat során két oszlopba frissen kiszárított szilikagélt töltünk. Tömegeiket meghatározzuk. A
két oszlopot sorba kapcsoljuk. Ezt követően egy szivattyú segítségével átszívatjuk a vizsgálandó
gázt (labor levegő) adott ideig adott sebességgel. (Az átszívatás sebessége és ideje egyénileg lesz
meghatározva). A szorbenst tartalmazó oszlopok tömegét ezután újra meghatározzuk. A kapott
tömegváltozásból számítsa ki a levegő nedvességtartalmát g/ m3-ben az adott T és P állapotokra és
normál állapotra. A két oszlop tömegváltozását a számításnál összegezni kell. A két oszlop
tömegváltozása alapján értékelje a felfogás hatékonyságát. Mi van akkor ha a második töltetnél is
nagy tömegváltozás adódik? Milyen analitikai következménnyel jár ha a második oszlop
tömegváltozása azonos az elsővel? (Gondolja meg mikor tudja megkötni az egyik oszlop az összes
nedvességet, milyen szerepe van az átszívás sebességének és az átszívott levegő térfogatának?)
A mérés menetét a 3. ábra szemlélteti.

Zh. kérdések:
1

Milyen jelenségen alapszik a gravimetria és mit ért azon, hogy ez a módszer egy
abszolút analitikai módszer?

2

Hogyan határozza meg a levegő nedvességtartalmát gravimetriás módszerrel?

3

Mennyi a levegő nedvességtartalma g/m3 egységbe, ha a szilika géllel töltött oszlopokon
12 percig 300 l/h sebességgel szívta át a levegőt. Az oszlopok tömegnövekedése 0,8 g
ill. 0,2 g volt.?

2. Vízminta oldott sótartalmának meghatározása
Különböző természetes vízfajták oldott sótartalmáról az 1. ábra ad tájékoztatást. A technológiai
vizek, oldatok oldott sótartalma ettől eltérő lehet. A gyakorlat során kapott vízmintából mérjen be
50-50 ml-t az előzetesen 105 °C-on kiszárított és lemért 200 ml-es főzőpohárba. Ezt követően
főzőlapon, kerülve az intenzív forrást, párolja el a vizet és a maradékot szárítószekrénybe téve 105
°C-on szárítsa súlyállandóságig. A főzőpohár tömegnövekedéséből számítsa ki a két minta oldott
szilárd anyag tartalmát.

Zh kérdések:
4. Mennyi a víz oldott sótartalma g/l-ben, ha 50 ml bepárlásakor a tömegnövekedés 0,01 g
volt? Az 1. táblázat adatait felhasználva állapítsa meg milyen víz lehet ez a minta.
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3. Szilárd minta nedvesség és izzítási maradékának meghatározás
A gyakorlat során ásványi szén, növényi eredetű tüzelőanyag nedvesség és hamutartalmát kell
meghatározni.
A minta nedvesség tartalmának meghatározása: a 105 °C-on kiszárított és analitikai mérlegen
lemért főzőpoharakba mérjen be kb. 5 g-ot a kiadott mintából négy tizedes pontossággal. A
mintákat tegye be a 105 °C szárítószekrénybe és szárítsa súlyállandóságig 105 °C-on. A kapott
tömegváltozásból számítsa ki a minta nedvességtartalmát m/m% –ban.
A minta hamutartalmának meghatározása: a kiadott mintából, mintákból mérjen be kb. 1 g-ot négy
tizedes pontossággal az előre lemért porcelán tégelybe. Tegye be izzító kemencébe és hevítse 700
°C-ra, 1 órai izzítás után exikátorban hagyja kihűlni a mintát. Az exikátor szárító anyagot tartalmaz
és megakadályozza azt, hogy a száraz minta a levegőből nedvességet vegyen fel. Mérje meg a
tégely tömegét. A kapott tömegváltozás alapján határozza meg a minta hamutartalmát m/m %-ban
a száraz és a nedves minta állapotra számolva.
(Megjegyzés: helyesen 105 °C-on szárított mintát szoktuk használni a méréshez, ehhez meg kellene
várnunk a nedvesség tartalom meghatározás végét, idő hiányában a nedves mintát használjuk)

Zh kérdések:
5. Hogyan határozza meg egy anyag nedvességtartalmát?
6. Hogyan határozza meg az izzítási maradékot és mikor azonos ez a minta szervetlen
anyag tartalmával?
7. Mennyi a minta nedvességtartalma m/m %-ban ha 5,000 g bemérésnél a 105 °C-os
szárítás következtében 0,250 g tömegcsökkenés történt?
8. Mennyi egy minta szerves anyag tartalma száraz állapotra számolva m/m %-ban ha
1.000 g bemérésnél 0,250 volt az izzítási maradék, a minta nedvességtartalma 10 m/m
%?

4. Szilárd minta termogravimetriás görbéjének értékelése
Gravimetriás mérést végezhetünk műszeresen is, amikor a mintát melegítve folyamatosan
regisztráljuk a minta tömegváltozását. A módszer az előbbi kemencében végzett méréstől csak
annyiban különbözik, hogy egy miniatürizált tégelybe kb. 100-200 mg mintát mérünk és ezt a
tégelyt egy kemencébe benyúló mérlegkarra tesszük. A kemencét programozottan adott sebességgel
fűtjük folyamatosan regisztrálva a hőmérsékletet, a minta tömegét és ha differenciál termoanalitikai
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(DTA) mérés is lehetséges a minta átalakulásakor bekövetkező hőváltozást. (Ezt hőmérséklet
különbségként mérjük egy referencia tégelyhez viszonyítva, átalakulásnál ugyanis a referencia és a
minta tégely hőmérséklete eltér egymástól, exoterm átalakulásnál a minta hőmérséklete előresiet a
kemencéhez képest, endoterm esetben pedig késik). Az alábbi ábra egy szervetlen anyag a cinkhidroxid-karbonát tömegének változását mutatja be a hőmérséklet függvényében termoanalitikai
berendezésben mérve.

Zh kérdések:

9. Ismertesse a termogravimetriás mérés elvét.

Cink-hidroxid-karbonát tömegváltozása hevítés hatására
0
Zn(OH)2=ZnO +H2O
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4. ábra Szilárd minta termoanalitikai görbéje

Látható, hogy a Zn(OH)2 már 100-200 °C között elbomlik a ZnCO3 bomlása 200-400 °C között
megy végbe. A keletkezett ZnO 400-750 °C között stabíl, nem változik, 750 °C fölött gőzzé
alakul. A fentiek alapján állíthatjuk azt, hogy a minta melegítésekor bekövetkezett tömegváltozás
nemcsak a nedvesség vagy a hamutartalom meghatározására használható fel hanem a minta
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összetételének meghatározására is. A fenti példából megtudhatjuk, mennyi cink van Zn(OH)2 és
mennyi ZnCO3 formában.
A gyakorlaton bemutatjuk a termoanalitikai berendezést és egy termoanalitikai görbét adunk. A
görbe annak a mintának a vizsgálatát mutatja, amit mintaként megkapott nedvesség és
hamutartalom meghatározásra. Ki kell értékelnie a görbét és a kapott nedvesség és hamutartalom
adatot össze kell vetnie a saját mérésével.
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17.3. Gravimetria 2.
Acél nikkel tartalmának meghatározása
A gravimetria olyan analitikai módszer, amely adott komponens mennyiségének
meghatározását tömegmérésre vezeti vissza. Mivel a tömegmérés nagyobb pontossággal végezhető,
mint a térfogatmérés a gravimetria időigényessége ellenére gyakran alkalmazott analitikai módszer.
A gravimetriás mérések egyik csoportját azok a mérések jelentik, amikor egy mintaalkotó
mennyiségét a felfogó rendszer tömegnövekedéséből vagy mint ez a nedvesség, vagy illó esetleg
szerves anyag tartalom meghatározásnál történik, a hevítéskor bekövetkezett tömegcsökkenésből
határozzuk meg. Az oldott sótartalmat az oldószer elpárologtatása után visszamaradt anyag tömege
jelenti. A gravimetriás mérések másik típusánál a meghatározandó anyagot jól mérhető csapadék
formájában leválasztjuk, és a keletkezett csapadék tömegét megmérve következtetünk a csapadék
formájában leválasztott komponensre.
A gázanalitikában egyszerű gravimetriás mérés a gázok por és nedvességtartalmának
meghatározása. A portartalom mérésénél a gázt adott térfogatát lemért szűrőn szívatják át, a szűrő a
port visszatartja, tömegnövekedése a portartalmat adja. A nedvesség tartalom meghatározásnál a
gáz víztartalmát meg kell kötni. Jó vízmegkötő anyag a foszfor-pentoxid (P2O5) vagy a szilikagél.
Előbbi kémiailag, utóbbi szorpciós folyamatban köti meg a vizet. Oldatok (vizek) esetében ilyen
feladat az oldott anyag mennyiségét jellemző bepárlási maradék mérése, amikor is adott térfogatú
oldatot kimérve az oldószert elpárologtatják és a száraz maradék tömegét mérik. Az ásványvizes
palackokon ezeket az adatokat megtaláljuk. Ez a mennyiség mint az 1. ábra mutatja a víz típusára is
következtetni enged.
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Esővíz, Oldott szilárd anyag: 7.1 mg dm-3

Folyóvíz, Oldott szilárd anyag: 118.2 mg dm-3

Tengervíz, Oldott szilárd anyag: 34.4 g dm-3

1. ábra Vízminták oldott sótartalma és a fontosabb alkotók.

Porok vizsgálatánál a leggyakrabban előforduló gravimetriás feladat azok nedvesség
tartalmának és izzítási maradékának meghatározása. A nedvességtartalom, oldott sótartalom (más
néven bepárlási maradék) meghatározása 105 °C-on súlyállandóságig történő szárítást jelent. A
szilárd anyagokat levegő jelenlétében 700 °C-ig hevítve a szerves komponensek elégnek. A
szervetlenek vagy változatlanul vagy bomlást szenvedve visszamaradnak. Ha a szervetlen anyag
nem bomlik el akkor az izzítási maradékból a minta szervetlen, az izzítási veszteségből szerves
anyag tartalmára következtethetünk. Ha a szervetlen anyag átalakul (általában oxidokká bomlik)
akkor a hevítés utáni maradék nem lesz azonos a szervetlen anyag tartalommal, a maradékot ezért
nevezik inkább izzítási maradéknak (szeneknél hamunak). Ezek a gravimetriás módszerek, kivéve a
víztartalom meghatározás nem specifikusak. Ez azt jelenti, hogy nem egy elemről, hanem a
vegyületek egy csoportjáról (lásd szervetlen vagy szerves) adnak információt. A nedvességtartalom
meghatározás nem csak azért fontos mert megadható a minta nedvesség tartalma, hanem lehetővé
teszi az elemzési adatoknak egy jól definiált állapotra a száraz minta állapotra történő megadását,
akkor is ha az elemzés a nedves állapotú mintán történt. A csapadékképzést alkalmazó gravimetriás
módszerek már elem, ill. vegyület specifikusak, a csapadék formában történő leválasztás ugyanis
többnyire a vizsgált komponensre specifikus reakciót jelent.

A csapadéknak jól definiált

összetételű, szárításra, tömegmérésre alkalmas vegyületnek kell lenni. Ahhoz, hogy egy oldatban
lévő komponens gravimetriásan mérhető legyen az oldatból el kell különíteni. Ez általában
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szűréssel történik. A csapadék oldhatóságának olyan kicsinek kell lenni, hogy az oldatban maradt
vizsgálandó komponens miatt keletkező hiba kisebb legyen, mint az analitikai mérleg érzékenysége
0,1 mg.
Léteznek olyan gravimetriás módszerek is amelyek az elkülönítés másfajta módjait
alkalmazzák, pl. elektrolízist, ekkor elektrogravimetriáról beszélünk. Ez esetben az oldott
kationokat elektronátadással járó reakcióban a katódon leválasztják. Miután a vizsgált iont így
kielektrolizálták az oldatból a katód tömegnövekedését meghatározzák. Speciális gravimetriás
módszer a termogravimetria. A termogravimetria esetében az anyagot egy kemencében
folyamatosan növelve a hőmérsékletet hevítjük miközben folyamatosan mérjük a tömegét. Ha a
termogravimetriát a fentebb tárgyalt

nedvességtartalom és izzítási maradék meghatározására

használjuk, annyiban kapunk több információt, hogy megkapjuk azokat a hőmérsékleteket ahol a
vízvesztés ill. a bomlások, oxidáció bekövetkeznek. A különböző anyagok vízvesztése és a bomlás
lépései sokszor elkülönülten jelentkeznek, ezért ebből az anyag összetettségére, sokszor alkotói
minőségére, mennyiségére is következtethetünk.
A gravimetria az abszolút analitikai módszerek sorába tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem kell
a vizsgálathoz ismert összetételű mintákkal az analitikai függvényt (I = f(c) ahol I az analitikai jel,
ez esetben csapadéktömeg, c a koncentráció) meghatározni, ugyanis a csapadék összetétel ezt
meghatározza, ez alapján számolható, hogy a csapadék hány százaléka a leválasztott komponens.

Nem minden csapadékképzésen alapuló reakció használható fel gravimetriás meghatározáshoz. A
csapadékképző reakciónak szelektívnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy nem képződhet csapadék
csak azzal az ionnal amit vizsgálni akarunk. Ez sokszor csak a pH adott értékre állításával esetleg
un. maszkírozó anyagok segítségével biztosítható. A maszkírozó anyag egy olyan vegyület amelyik
a zavaró ionnal a csapadéknál stabilabb vegyületet képezve meggátolja annak leválását csapadék
formájában.
További fontos szempont, hogy a csapadék jól fejlett kristályokból álljon. A kristály mérete a
gócképződés és a gócnövekedés sebességétől függ. Mindkettő a túltelítettség függvénye.
Nagyméretű részecskék akkor keletkeznek, ha a gócnövekedés sebessége nagyobb a
gócképződésénél. Ezt úgy lehet elérni, hogy a leválasztást kis túltelítettség mellett végezzük
Keverés közben kis részletekben adjuk az oldathoz a lecsapószert.
A

megfelelően

leválasztott

csapadék

jól

szűrhető

(nagy

szemcsés),

kristályos

és

szennyeződésmentes (szorpció révén csak kevés idegen iont visz magával az oldatból). Ha a
csapadékképzésnél elegykristály keletkezik a szennyezőkkel, azaz azok beépülnek a kristályrácsba
nincs módunk a szennyezők eltávolítására. Ha a csapadék nagy felülete miatt sok szennyező
kötődött meg, a tisztítást oldás és ismételt lecsapással oldhatjuk meg, ez analóg az
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átkristályosítással. Kis mértékű szennyezés a csapadék mosásával távolítható el. Ha a csapadékban
szennyező marad vissza az pozitív hibát okoz. Ha nem választottuk le teljesen a meghatározni
kívánt komponenst vagy az olyan apró kristályos, hogy a szűrésnél a szűrőn nem fogható meg
teljesen, esetleg a mosásnál részben visszaoldódik a csapadék akkor negatív hiba jelentkezik.
A csapadékképzési reakció hatékonyságára az oldhatósági szorzat értéke információt szolgáltathat.
Ha megvizsgáljuk az alábbi két reakciót, az L oldhatósági szorzatok alapján megállapíthatjuk, hogy
mindkettő rosszul oldódó csapadék. Az AgCl-ot mégsem használhatjuk a klorid ion gravimetriás
meghatározására, mert fény, melegítés hatására bomlik. Szemben a BaSO4

-al amelyik alkalmas

vegyületformát jelent a szulfát gravimetriás meghatározására.
Ag+ + Cl- ↔AgCl

L = [ Ag+][ Cl-]

L= 10-9,76 (278K)

(1)

Ba2+ + SO42-↔BaSO4

L = [ Ba2+][ SO42-]

L= 10-9,72 (278K)

(2)

Csapadék képzésére nem csak szervetlen vegyületek (lásd a fenti példákat), hanem szerves
vegyületek is alkalmasak. Ezeknél sokszor nem a klasszikus vegyületképződés hanem az un.
komplexképződés megy végbe a leválasztandó kationnal. Ha ez a komplex apoláros akkor az
oldhatósága kicsi lesz és, mint csapadék az oldatból elválasztható. A Ni meghatározása
dimetilglioximmal egy ilyen szerves komplexképzőt használ fel a nikkel- ion leválasztásához.

H3C

C

OH

OH

N

N

C

CH3

N

N

C

CH3

OH

OH

Ni2+
H3C

C

2.ábra Ni- glioxim komplex szerkezete

Acél nikkel tartalmának meghatározása
A nagyolvasztókban előállított nyersvas (öntöttvas) 3,5-4,5 % szenet, max 1% sziliciumot,
2,5-6 % mangánt, 0,1-0,2 % foszfort, 0,02-0,04 % kenet tartalmaz. Az acélgyártás során a
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széntartalmat le kell csökkenteni. Az acél előállítása során más alkotók mennyisége is lecsökken,
egy részük gáz formában más részük oxidok formájában a salakba távozik. A szénacélok 1,5%-nál
kevesebb C-et tartalmaznak. Az acélt a fizikai, mechanikai és kémiai tulajdonságainak javítása
végett ötvözik. Ötvözésre az alábbi elemeket használják: Cr, Ni, Co, W, Mo, Mn, Al, V, Ti, Na, Nb,
ritkaföldfémek, Si, B, Cu esetenként P és S. A nikkel az acél egyik fontos ötvözője. Ötvözetlen
acélban is előfordul 0,2 %- nál kisebb mennyiségben. Az ötvözött acélokban széles tartományban
változhat. A korrózió álló acélban 0,2-2% Ni van, míg az un. krómnikkel acélban 4-50 % is lehet. A
nikkel az acélban mindig oldott állapotban van, karbidként nem fordul elő. Az acéltípusok
összetételére

vonatkozó

adatotokat

a

szabványok

tartalmazzák.

Adott

komponens

meghatározásának az a célja, hogy megállapítsuk az illető acél melyik típusnak felel meg.
A vizsgálatokhoz az acélt 1:1 HCl-ban melegítés közben oldják, a bepárolt és forró vízzel
újraoldott sókat szűrik a visszamaradt oldhatatlan szilárd anyag eltávolítása miatt. Ezt a szűrletet
használják a további vizsgálatokhoz.
A gyakorlat ezen a ponton kezdődik. A 100 ml-es lombikban kapott oldat ezt a szűrletet
tartalmazza.
A gyakorlaton elvégzendő feladat:
A lombikot jelig töltve mérjünk ki 20-20 ml-t a két 600 ml-es főzőpohárba. Adjunk hozzá
kb. 300 ml desztillált vizet. A vas zavaró hatásának kiküszöbölése végett adjunk hozzá 20 ml 50%
ammónium-tartarát oldatot, majd tömény ammóniával addig közömbösítsük amíg a lakmusz
gyengén lúgos kémhatást nem jelez. Ezután pár csepp 1:1 HCl-at adunk hozzá és 60-70 °C-ra
melegítjük. A rezsóról levéve keverés közben 25 ml 1%-os dimetilglioxim oldatot öntünk bele.
Helyes pH beállításnál ekkor még nem válik le csapadék. Pár csepp tömény ammóniát hozzáadva a
piros Ni-dimetilglioxim csapadék nagy pelyhekben válik le. Az oldat színe sárgás marad. Ha az
oldat vörös a leválasztás nem volt tökéletes. A csapadékot kb. 15-20 percig szobahőmérsékleten
állni hagyjuk. Ez idő alatt lemérjük a a 130 °C-on kiszárított üvegszűrő tégelyt négy tizedes
pontossággal analitikai mérlegen. A csapadékot vízsugár szivattyú segítségével ebbe a tégelybe
szűrjük. Forró vízzel 6x kimossuk, majd 130 °C-on súlyállandóságig szárítjuk.
A csapadékot tartalmazó tégely tömegét az üreshez hasonlóan analitikai mérlegen mérjük. A két
adatból a 20 ml oldatból leválasztott Ni-dimetilglioxim tömege számítható.
A Ni-dimetilglioxim tömege, a feloldott acél tömege (1,0000g 100ml-re) és a vizsgálathoz használt
mintatérfogat (20 ml, a számításnál figyelembe kell venni,, hogy a csapadék előállításához csak 20
ml oldatot használt fel), ismeretében ki kell számítani az acél Ni tartalmát m/m%-ban. A Ni/Nidimetilglioxim tömegarány: 0,2032. Az eredményként adja meg a két párhuzamos mérés átlagát és
a %-os eltérést. A tizedes jegyek tükrözzék a mérés precizitását.
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Zh kérdések:
1

Sorolja fel milyen elemek fordulnak elő az acélban.

2

Milyen koncentrációban van nikkel a különböző acélokban és milyen formában
található?

3

Milyen jelenségen alapszik a gravimetria és mit ért azon, hogy ez a módszer egy
abszolút analitikai módszer?

4

Milyen adatokkal lehet jellemezni egy csapadék oldhatóságát?

5

Mennyi az Ag+ ion koncentrációja az AgCl csapadékot tartalmazó oldatban, ha az
oldhatósági szorzat L= 10-10 (L= 10-9,76 (278K).)

6

Az oldhatósági szorzat alapján igazolja, hogy kevesebb ezüst ion marad oldatban, ha a
leválasztó klorid ionokat fölöslegben alkalmazzuk. Mennyi ezüst ion van az oldatban, ha
a klorid ion koncentráció 0,1 mol/l. Az oldhatósági szorzat: L= 10-10

(L= 10-9,76

(278K).)
7

Milyen irányban befolyásolja a mért Ni koncentrációját az, ha a csapadék által
adszorbeált lecsapószert vagy az egyéb fémionokat nem mossuk ki megfelelően.

8

Milyen hibára gondol, ha kevesebb Ni-t mért, mint amennyi a mintájában van?

9

Milyen hibára gondol, ha több Ni-t mért, mint amennyi a mintájában van?

10 Mennyi az acél Ni tartalma m/m %-ban, ha 1g acél 100 ml-re töltött oldatából 20 ml-t
használva 0,2032 g Ni dimetilglioxim keletkezett.
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17.4. Titrimetria 1.
Vízminta kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának
meghatározása (Kémiai oxigénigény (KOI)

A gyakorlat célja: Megismerkedni az un. összegző analitikai módszerek fogalmával, a szerves
anyag tartalom jellemzésére használatos mennyiségekkel azok mérési elveivel.

A módszer elve
Gyakran előfordul, hogy egy mintában nem az egyes elemekre, vegyületekre, hanem
azoknak egy csoportjára vagyunk kíváncsiak. Ilyen eset, amikor a minta szerves anyag tartalmát
kellene jellemezni anélkül, hogy minden egyes a mintában előforduló szerves anyagot
meghatároznánk. A gravimetriás méréseknél ilyen adat lehet az izzítási veszteség, ha az nem
nedvességtől és a szervetlen alkotók elbomlásától származik. Ilyen lehet a szerves anyaggal
kapcsolatba hozható karbon tartalom (TOC) vagy a mintában jelenlévő szerves anyagnak csak egy
részét képező adat a kémiailag ill. biológiailag lebontható szerves anyag tartalom mérőszámai: a
KOI vagy a BOI. Ez utóbbiak elsősorban a vízelemzésben, vízkezelésben meghonosodott szerves
anyag tartalom mérőszámok, de használatosak minden olyan esetben amikor a szilárd anyagból
kioldható szerves anyag tartalmat kell jellemezni, (pl. hulladékok). A vizek teljes szerves anyag
tartalmának ismerte elsősorban azért fontos, mert lebomlásukkor oxigént fogyasztanak, s ezen
keresztül jelentősen befolyásolják a vizek élővilágát. A teljes szerves szén (TOC) definíció szerint
jelenti a teljes oldott (DOC) és nem oldott szerves szén együttes mennyiségét (POC). A teljes
oldott szerves szén mennyisége a teljes szerves szénnek az a része, ami egy 0,45 µm- es szűrőn
történt szűrés után az oldatban marad (Ezért előírás a víz szűrése a fenti pórusméretű szűrőn a TOC
vizsgálatok előtt). A fogalom hasonló az oldott és a nem oldott szilárd anyag fogalmához. A nem
oldott szerves szén (POC) a szűrőn marad vissza. A szerves széntartalmú szennyezők további
osztályozására szolgál az illékony szerves szén (VOC) és a nem illékony szerves szén mennyisége.
Az illékony szerves széntartalom azt a szerves anyag frakciót adja meg, amelyik a folyadékból gáz
átbuborékoltatással eltávolítható. (A VOC a levegőanalitikában is használatos, a levegőben
jelenlévő szerves anyag gőzöket jelenti.)
A mintánkban lehetnek olyan szervetlen vegyületek amelyek szintén tartalmaznak szenet. Ezt a
széntartalmat szervetlen széntartalomnak (IC) nevezzük. A kettő együtt adja meg a teljes
széntartalmat (TC).
IC + TOC = TC
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Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a szerves vegyületekhez tartozó szén mennyiségét, a molekulát
el kell roncsolni, széntartalmát egyszerű, mérhető formájú vegyületté kell alakítani.
A TOC meghatározására alkalmas módszerek oxigén áramban való hevítést, ritkábban UV
sugárzással végzett bontást, vizes fázisban végzett kémiai oxidációt, vagy ezek kombinációját
használják. (Vizekben, a vizes fázisban végzett oxidáció két nagyságrenddel érzékenyebb
meghatározást tesz lehetővé, mint az égetéses módszer). A szerves anyagból keletkezett széndioxid
mennyiségét pontosan lehet mérni az infravörös sugárzás abszorbcióval (NDIR analizátor), vagy
ha széndioxidot a mérés előtt metánná redukálják

a meghatározásra

a gázkromatográfiában

elterjedten alkalmazott lángionizációs detektor (FID) alkalmazható. Ha a CO2 nagyobb
mennyiségben keletkezik, elnyeletést és a klasszikus kémiai titrálást is alkalmazhatjuk.
A teljes szerves széntartalom meghatározására alapvetően kétféle módszer terjedt el. Az
egyiknél a mintát foszforsavval megsavanyítják, majd CO2 mentes gázt buborékoltatnak át az
oldaton az elbontott szervetlen széntartalmú vegyületek eltávolítása céljából. Sajnos ez utóbbi
művelet eltávolítja az illékony szerves anyagot is, ezért az így kapott eredmény csak akkor jellemzi
helyesen az összes szerves széntartalmat, ha a VOC = 0, egyébként a nem illékony szerves
széntartalomnak felel meg (NPOC, nonpurgeable organic carbon). A másik módszer a teljes
széntartalmat határozza meg először úgy, hogy minden szenet széndioxiddá alakít. Ugyanazon
minta egy másik részletét foszforsavval kezelik, az ekkor keletkező és a rendszerben lévő illékony
komponenseket az első módszerhez hasonlóan indiferens gázzal kihajtják. Az illékony
komponensek CO2 tartalmát közvetlenül, égetés nélkül mérik. A TOC –t a két mérés
különbségeként kapják. Itt bár a VOC szintén eltávozik, a CO2 kihajtásánál, ez nem okoz hibát
mert nincs átalakítva CO2-vé. Így az a szervetlen széntartalom (IC) meghatározásánál nem lesz
belemérve az IC értékébe. Sajnos ez a módszer sem tökéletes. A mintánkban ugyanis lehetnek
olyan egyéb szenet tartalmazó ionok, amelyek nem CO2 formában távoznak el a rendszerből, pl CN, OCN-, SCN-. Savazáskor ezekből HCN, HOCN, HSCN keletkezik. Ezek nem abszorbeálnak fényt
abban az infravörös hullámhossz tartományban ahol a CO2 –t mérjük, így nem lesznek belemérve a
szervetlen szén (IC) értékébe, emiatt nem is kerülnek levonásra. Ha ezek az ionok jelen vannak,
mennyiségük a

teljes szerves széntartalom (TOC) értékében jelentkezik. A mért TOC ekkor

nagyobb a ténylegesnél. (Az itt felsorolt néhány zavaró effektus példa lehet arra is mi okozhatja a
mérések un. módszeres bizonytalanságát.)
A két módszert (az elsőt kiöblítéses, a másodikat differenciális módszernek szokás nevezni) a 1.
táblázat segítségével hasonlíthatjuk össze.
Ez az összehasonlítás jól példázza, hogy ha változik a széntartalmú komponensek kémiai formája a
vizsgált rendszerben a teljes szerves széntartalom értéke (TOC) eltérő tartalommal bír, félrevezető
lehet a mechanikus összehasonlítás.
468

A TOC mellet gyakran használt paraméter bizonyos szerves anyag rész ( a kémiailag
oxidálható) jellemzésére a kémiai oxigén igény (KOI).
Ez azt az oxigén mennyiséget jelenti mg dm-3 koncentrációban kifejezve, ami a mintában lévő
szerves anyag kálium-bikromátos (K2Cr2O7) oxidációjakor elhasználódik. A mintát 150 °C-on
forraljuk 2 órán át, erősen savas kénsavoldatban, ezüst-szulfát katalizátor jelenlétében. Az oxidáció
során a CnHxOyNz összetételű szerves anyag, ha az teljesen oxidálható, az alábbi módon alakul át:
CnHxOyNz + O2 = nCO2 + qH2O + zNH3
A reakcióegyenlet a módszer ellenőrzésére használt kálium-hidogén-ftalát esetében:
C8H5O4K + O2 = 8 CO2 + 2H2O + K+ + OH(1 mmol kálium-hidrogén-ftalát oxidációja 240 mg O2-t igényel. Az 1mmol dm-3 koncentrációjú
kálim-hidrogén-ftalát oldat KOI értéke 240 mg dm-3).

1. táblázat A TOC meghatározás módszereinek összehasonlítása, (VOGEL, 2000.)
A

teljes

széntartalom

a

mintában az alábbiakból áll

Kiöblítéses módszerrel mért

A differenciális módszerrel

szerves szén (TOC) az

mért szerves szén (TOC) az

alábbiakból áll

alábbiakból áll

CO32CO2
HCO3OCN-

OCN-

SCN-

SCN-

CN-

CN-

Illékony szerves szén (VOC)

Illékony szerves szén (VOC)

Nem illékony szerves szén

Nem illékony szerves szén

Nem illékony szerves szén

Az oxidáció végén a visszamaradt bikromátot vagy vas(II)-ammónium szulfáttal titrálva, vagy
kolorimetriasan határozhatjuk meg. Vannak olyan szerves molekulák, amelyek nem oxidálódnak,
noha a közeg erősen oxidatív. Egy részük nem azért kerüli el oxidációt mert kémiailag inert, hanem
azért mert illékony és a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása alatt a gőztérbe távoznak.
Emiatt a KOI kisebb a ténylegesnél. Pozitív irányú eltérést okoz néhány szervetlen komponens
oxidációja (szulfid, nitrit, klorid). Ezek miatt a mért KOI nagyobb, mint a ténylegesen oxidálható
szerves anyag tartalom. Legnagyobb gondot a klorid okozza, mivel sokszor nagy mennyiségben
van jelen a vizekben. Zavaró hatásától higany(II)-szulfát (HgSO4)–os lecsapással szabadulhatunk
meg. A 2. táblázat áttekintés nyújt a szerves és a szervetlen molekulák viselkedéséről a kémiai
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oxigénigény (KOI) meghatározásakor használt kromátos oxidációnál. A kémiai oxigénigény jól
használható paraméter a szennyezés felmérésénél, mert a vizsgálat gyors, jól reprodukálható és
alkalmazható az erősen szennyezett vizek esetében is. Hátránya, hogy nem ad információt arról,
hogy a szennyezés biológilag lebontható-e és milyen a lebontás sebessége.

2. táblázat A szerves és a szervetlen molekulák viselkedése a kémiai oxigénigény (KOI)
meghatározása során ,(VOGEL, 2000.)
A KOI

Szerves anyag típusa

Szervetlen anyag típusa

o-ftálsav, etanol, ecetsav, metil-

Szulfid-, nitrit-, szulfit-,

akrilát, kaprolaktám, glükóz,

tiocianát-, klorid-, vas(II)-,

kitin, 1,4 dioxán, ciklohexanol

tioszulfát-ionok, hidrogén-

meghatározás
feltételei mellett
várható változás
Teljesen oxidálódik

peroxid
Részlegesen

toluol

Kálium-cianid, ditionit

oxidálódik
Alig

vagy

oxidálódik

nem piridin, diklórmetán,

Nitrát-, szulfát-, karbonát-,

tetraklórmetilén, trimetilamin,

foszfát-ionok, ammónia

trifluorecetsav, ciklohexán,
lindán

A biológiailag lebontható szerves szennyezők mennyiségét a biológiai oxigénigény (BOI5)
adja meg. A vizsgálat a baktériumok oxigénfogyasztását méri a szerves anyag aerob (levegő
jelenlétében végzett) lebontása során. A kísérleti feltételeket úgy állítják be, hogy az ideális legyen
a baktériumok számára. (Átlevegőztetett minta, öt nap reakcióidő, sötét hely, inkubátor hőmérséklet
20 °C, 6.5 < pH < 8.5.) A tiszta víz BOI5 értéke néhány mg dm-3 . A nagy oxigénfogyasztású
szennyvizek BOI5 értéke elérheti a 1000 mg dm-3 –t ( gyógyszeripari szennyvíz, trágyalé, tejipari
szennyvíz, a papíripari szennyvíz BOI5 értéke 10000 mg dm-3 is lehet).
Ugyanazon szennyvízben mért KOI általában nagyobb, mint a BOI de ez nem törvényszerű.
Lehetnek a vízben ugyanis olyan szerves anyagok, amelyek a mikro-organizmusok által könnyen
lebonthatók, a kémiai hatásnak ellenben ellenállnak. A vízminta teljes szerves széntartalmának
(TOC), a biológiai oxigénigénynek (BOI) és a kémiai oxigénigénynek (KOI) a meghatározásával
jól jellemezhető a szerves anyagok eltávolítását célzó kezelés, akár szennyvízről van szó (lásd a 3.
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táblázatot), akár egy kisebb koncentrációban jelenlévő szerves komponens eltávolítása a cél, 1
ábra. A 1. ábra egy huminsavat tartalmazó vízminta szerves anyagának változását mutatja be a
fotokatalitikus oxidációt követően. A BOI/KOI arány változása azt jelzi, hogy az eredendően nem
biodegradálható anyag a kezelés hatására biológiailag lebonthatóvá alakult át.
A rendszerben lévő széntartalmú anyagok tipizálása: szerves, szervetlen vagy a teljes
szerves széntartalom felbontása oldott és nem oldott, illó és nem illó komponensekre egy lépés a
mélyebb részletezés, a rendszer vegyület specifikus leírása irányába. Az összetétel vegyület
specifikus jellemzése a molekulák fényabszorpcióját felhasználó spektroszkópiai módszerekkel, a
tömegspektrometria segítségével, a gáz- és a folyadék kromatográfiával valósítható meg. Ha a
vizsgálandó szerves anyag ppb nagyságrendben van a mintában, a kromatográfiás és a
tömegspektrometriás módszereket összekapcsolva alkalmazzák. A kémiailag oxidálható szerves
anyag tartalom mérésénél a mintához adott kromát el nem használódott részét kell meghatározni. Ez
legegyszerűbben vas(II) ionok segítségével titrálással történhet. Az alkalmazott titrálás a redox
titrálások körébe tartozik. A titráláson alapuló analitikai módszerek elvét az alábbi áttekintés
foglalja össze.
Titrimetria névvel azokat a vizsgálatokat illetjük, amelyeknél valamelyik komponens
mennyiségi meghatározását úgy végezzük, hogy a minta adott részletéhez bürettából ismert
koncentrációjú mérőoldatot adunk, mindaddig amíg a lejátszódó reakció sztöchiometriai arányait
figyelembe véve az egyenlővé nem válik a mérendő komponenssel. Ezt az állapotot a titrálás
végpontjának nevezzük. A végpontot vagy megfelelően megválasztott festékindikátorral, vagy
műszeres módszerrel (pH mérés, elektród vagy redox potenciál mérés, vezetőképesség mérés stb.)
tesszük érzékelhetővé. Festékindikátor alkalmazásakor tudnunk kell, hogy a végpont hol jelentkezik
(pl sav-bázis titrálásnál milyen pH-nál és olyan indikátort kell választanunk amelyik ennek a pHnak az elérésekor szint vált). A műszeres módszereknél a görbe alakból lehet az ekvivalencia pontot
megállapítani.

3. táblázat Néhány vízminta TOC, KOI és BOI értékének összehasonlítása
Víztípus

TOC
mg C dm

KOI
-3

mg O2 dm

BOI
-3

mg O2 dm-3

Rétegvíz

<2

Felszíni víz

<10

20

2

Szennyvíz

200

700

300

Szennyvíz ülepített

90

400

175

Szennyvíz kezelt

30

90

20
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BOI/KOI

Kezelési idő, h

1. ábra A BOI/KOI arány felhasználása a biodegradálhatóság változásának jellemzésére huminsav
fotokatalitikus oxidációjánál.(BEKBÖLET, 1996).

A titrálást leggyakrabban vizes oldatok vizsgálatára alkalmazzuk, de végezhetők titrálások
nemvizes (szerves oldószeres) közegben is.
A fentiekből következik, hogy titrálással a szilárd anyagok összetételét oldás után a gáz összetételét
pedig a megfelelő reagensben történő elnyeletést követően határozhatjuk meg.
A titrimetriás módszereket a meghatározni kívánt mintakomponens és a mérőoldat között
lejátszódó reakció alapján szokás csoportosítani. Így az alábbi titrimetriás módszereket lehet
megkülönböztetni:
Csapadékos titrálás: a reakcióban a vizsgált komponens és a mérőoldat reagense rosszul
oldódó csapadékot képez. A legjelentősebb ilyen módszer az ezüst és a halogén ionok közötti
csapadékképződési reakciót használja ki.
Ag+ +Cl-⇔ AgCl

(1)

Sav-bázis titrálás: A mérés során vagy savat mérünk bázist tartalmazó mérőoldattal
vagy fordítva. Az erős savak és az erős bázisok jól mérhetők. A gyenge savak és bázisok
mérhetősége attól függ, hogy disszociációjuk hogyan viszonylik az oldószer, a víz
disszociációjához. Minél közelebb van ahhoz, annál kevésbé titrálhatók.
A sav bázis reakciót a sósav és a nátrium-hidroxid esetére az alábbi reakció mutatja.

HCl + NaOH⇒ NaCl + H2O
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(2)

Fontos látnunk azt, hogy minden sav-bázis reakció ha ionegyenletként írjuk fel az alábbi reakcióra
egyszerűsíthető.
H+ +OH-⇔ H2O

(3)

Komplexometria: A Lewis féle sav bázis elmélet szerint a komplex képződési reakciók a sav bázis
reakciók speciális esetét jelentik. A komplex vegyület képződéséhez az kell, hogy legyen olyan
részecske amelyik elektronrendszerében elektronpárok hiányoznak (központi atom) és legyen olyan,
amelyiknek szabad elektronpárja van, vagy elektronpárjai vannak (ligandum). A koordinatív kötés
kialakulása e két részecske között úgy jön létre hogy a betöltetlen helyekkel rendelkező központi
atom befogadja a ligandumok elektronpárjait. Mivel a központi atom elektron pár befogadó
képessége és a közönséges reakciókban rá jellemző vegyértéke között (hány elektront ad le vagy
vesz fel) nincs egyértelmű kapcsolat a vegyülés sztöchiometriája eltér a klasszikus ( a fenti két )
esettől.
(A vegyülés sztöchiometriáját az fogja meghatározni, hogy a központi atomon hány elektronpár
befogadására van hely, ill a központi atommal reagáló vegyületben hány olyan atom van, amely
szabad elektronpárral rendelkezik.). Van olyan ligandum amelyikben csak egy szabad
elektronpárral rendelkező atom van. A legismertebb ilyen ligandumként működő részecske a
vízmolekula (H2O), amiben az oxigén atomnak van koordinativ kötésben felhasználható
elektronpárja. (A legtöbb kationokat tartalmazó vizes oldat tulajdonképpen olyan komplex vegyület
amelyben a vízmolekula ligandumként szerepel. A színes oldat jelleg is ettől ered.) A vízhez
hasonló egy eletronpár átadásra képes ligandum az ammónia (NH3), itt a nitrogén atomnak van
magános elektronpárja.
Vannak olyan molekulák amelyekben több olyan csoport is lehet amely ilyen szabad elektronpárral
rendelkező atomokat tartalmaz. Ilyen molekula volt a nikkel gravimetriás meghatározásánál
használt dimetilglioxim, de ilyen a komplexometriás titrálásoknál leggyakrabban hasznát
EDTA(etilén- diamin- tetraecetsav)amelyben hat olyan csoport van amelyik koordinatív kötést
létesíthet. Az a tény, hogy egy molekula több koordinatív kötést tartalmaz előnyösen hat a komplex
stabilitására, növeli azt, ami a titrálás szempontjából is előnyös. Ezért részesítik előnyben
mérőoldatként az EDTA-t a más egy koordinatív kötés kialakítására alkalmas vegyületekkel
szemben.
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Az EDTA, mint hatfunkciós ligandum (2 nitrogén+4 karboxyl oxigén atom) működését 4-es és 6-os
CH2-COO-

-

CH2-COO

N-CH2-COO

N-CH2-COO-

-

(CH2)2

Me

N-CH2-COO
CH2

Me2+

(CH2)2

2+

N-CH2-COO-

-

CH2-COO-

-COO-

koordinációban az alábbi ábra szemlélteti:

EDTA 4-es koordinációban

EDTA 6-os koordinációban
1. ábra Fémion-EDTA komplexek szerkezete

Redoxi titrálások: A mérés során redox reakció játszódik le (elektronleadás és felvétel). A
mérőoldat oxidálószer vagy redukálószer. Oxidálószerként leggyakrabban a permanganát
iont(MnO4-) a kromát iont (CrO42-), jodoldatot (I2) használják. Redukálószerként az Sn(II) iont, az
As(III) iont, jodid (I-) iont, tioszulfát(S2O32-)-iont az aszkorbinsavat (C-vitamin) használják.
A

permanganát

mérőoldat

felhasználásakor

permanganometriáról,

kromatometriáról, jód mérőoldat esetén jodometriáról beszélünk.
A permanganometriás mérések során az alábbi reakciók játszódnak le:
Erősen savanyú közegben:
MnO4- +8H+ + 5e- ⇔ Mn2+ + 4H2O

+1,52 V

Gyengén savanyú közegben:
MnO4- +4H+ + 3e- ⇔ MnO2 + 2H2O

+1,672 V

Gyengén lúgos közegben:
MnO4- + e- ⇔ MnO42-

+0,54 V
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kromát

mérőoldatnál

A fentiekből látható, hogy a pH- nak fontos szerepe van a redox reakciókban és vegyük észre azt is,
hogy a pH változásával nem csak az oxidálóképesség változik, hanem sztöchiometriai viszonyok is,
azaz egy permanganát- ion egyre kevesebb vizsgálandó anyagot képes oxidálni.
Permanganometriás mérésnél indikátorra a permanganát színe miatt nincs szükség. Ez a szin 10-5
mol/l koncentrációnál már látszik.
Kromatometriás mérésnél az alábbi reakció játszódik le:
Cr2O72- 14 H+ +6e- ⇔ 2 Cr3+ +7 H2O

+1,36 V

Ez a reakció kerül felhasználásra a kémiailag oxidálható szerves anyag tartalom (KOI)
meghatározásánál. Kromát oldaton átbuborékoltatva a levegőt és az elhasznált kromátot
visszamérve meghatározhatjuk a levegő szerves anyag tartalmát. Ezen az elven működött régebben
az alkoholszonda is.
A jodometriás méréseknél az alábbi reakciók mennek végbe:
I2 +2 e-⇔ 2 I-

+0,62 V

2 S2O32-⇔ S4O62- +2e-

+0,17 V

A titrálásokhoz, mint a fentiekből kiderült mérőoldatok szükségesek. Ezeket a mérőoldatokat a
vizsgálandó komponens koncentrációjától függően 1mól/l- 0,001mol/l koncentráció tartományban
szoktuk elkészíteni . Sajnos sok esetben a mérőoldatok egyszerűen a reagensek pontos bemérésével
nem készíthetők el vagy az elkészített oldatok koncentrációja időben változik ezért a vizsgálatok
elvégzése előtt szükség van a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározására. Ezt
faktorozásnak hívjuk. (Az elnevezés abból ered, hogy a pontos koncentráció = faktor x névleges
koncentráció) Pl. c= 0,1126 mol/l= 1,1126x 0,1mol/l).
A faktorozáshoz olyan anyagot használunk amelyiknek tömege jól mérhető, sztöchiometriája
állandó (pl. nem nedvszívó, a levegő alkotóival nem reagál stb.)

1.Hulladékkivonat kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása.
A vizsgálat módja azonos a MSZ 21978/14-86 sz. Veszélyes hulladékok vizsgálatára vonatkozó
szabványban leírtakkal.

E szerint a hulladékkivonat 20 ml részlet csiszolatos gömblombikba

mérjük. A klorid ion zavarás kiküszöbölése végett 0,4 g Hg(II)szulfátot, majd 0,4 g ezüst-szulfát
katalizátort, majd 10 ml 0,0417 mol/l koncentrációjú dikromát mérőoldatot adunk a mintához.
Összekeverjük majd óvatosan 30 cm3 cc. kénsavat töltünk a reakcióelegyhez. A lombikot
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visszafolyó hűtőhöz kapcsoljuk és 1 órán át forraljuk. A forralás végeztével a hűtőt desztillált vízzel
a reakcióelegybe öblítjük. A lombik tartalmát kb 150 ml-re egészítjük ki. A gyakorlat fenti részének
bemutatását követően a mérést ezen a ponton kezdi. A kapott mintákat mossa át titráló lombikba és
desztillált vízzel egészítse ki kb. 150 ml-re, adjon hozzá néhány csepp ferroin indikátort és titrálja
0,25 mol/l koncentrációjú vas(II) mérőoldattal átcsapásig. Ismételje meg a mérést 10 ml dikromát
oldattal. A két mérésből számítsa ki a szerves anyag oxidációjára elhasználódott bikromát
mennyiségét, s ebből a bikromát - oxigén egyenérték (lásd. A kromatometriánál megadott
egyenletet) alapján adja meg a KOI értékét mg/l koncentrációban.
Zh kérdések.
1. Mit ért összegző analitikai módszeren?
2. Milyen mennyiségekkel lehet jellemezni egy minta szerves anyag tartalmát?
3. Mit jelent a KOI és mi a meghatározás elve.
4. Rakja nagyság szerint sorba az alábbi mennyiségeket: KOI, BOI, TC, TOC.
5. Mit ért titrimetrián és milyen fajtái vannak?
6. Milyen végpont indikálási módszereket használhatunk és hogyan lehet az ekvivalencia
pontot megállapítani?
7. 10 ml ismeretlen koncentrációjú bikromát oldatot titrált 0,25 mol/l vas(II) mérőoldattal, a
fogyás 60 ml volt. Számítsa ki a bikromát koncentrációját. Mennyi bikromát fordítódott
oxidációra, ha az oxidációt elvégezve 50 ml Fe(II) mérőoldat fogy. Mennyi a KOI, ha 10 ml
vízmintát oxidált.
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17.5. Titrimetria 2.
Sósav mérőoldat készítése, pontos koncentrációjának meghatározása
(faktorozása).
Vízminta karbonát ill. hidrogénkarbonát tartalmának meghatározása.
Levegő CO2 tartalmának meghatározása gáztitrimetriás módszerrel

A gyakorlat célja: A mérőoldat készítés és a sav bázis titrálás alkalmazásának megismerése a gáz,
oldat és szilárd anyag savas ill. bázikus komponenseinek meghatározásánál. A festékindikátorok
átcsapásának szerepe a titrálásnál.
A módszer elve
Titrimetria névvel azokat a vizsgálatokat illetjük, amelyeknél valamelyik komponens
mennyiségi meghatározását úgy végezzük, hogy a minta adott részletéhez bürettából ismert
koncentrációjú mérőoldatot adunk, mindaddig amíg a lejátszódó reakció sztöchiometriai arányait
figyelembe véve az egyenlővé nem válik a mérendő komponenssel. Ezt az állapotot a titrálás
végpontjának nevezzük. A végpontot vagy megfelelően megválasztott festékindikátorral, vagy
műszeres módszerrel (pH mérés, elektród vagy redox potenciál mérés, vezetőképesség mérés stb)
tesszük érzékelhetővé. Festékindikátor alkalmazásakor tudnunk kell, hogy a végpont hol jelentkezik
(pl sav-bázis titrálásnál milyen pH-nál és olyan indikátort kell választanunk amelyik ennek a pHank az elérésekor szint vált). A műszeres módszereknél a görbe alakból lehet az ekvivalenciapontot
megállapítani.
A titrálást leggyakrabban vizes oldatok vizsgálatára alkalmazzuk, de végezhetők titrálások
nemvizes (szerves oldószeres ) közegben is.
A fentiekből következik, hogy titrálással a szilárd anyagok összetételét oldás után a gáz összetételét
pedig a megfelelő reagensben történő elnyeletést követően határozhatjuk meg.
A titrimetriás módszereket a meghatározni kívánt mintakomponens és a mérőoldat között
lejátszódó reakció alapján szokás csoportosítani. Így az alábbi titrimetriás módszereket lehet
megkülönbözteteni:
Csapadékos titrálás: a reakcióban a vizsgált komponens és a mérőoldat reagense rosszul
oldódó csapadékot képez. A legjelentősebb ilyen módszer az ezüst és a halogén ionok közötti
csapadékképződési reakciót használja ki.
Ag+ +Cl-⇔ AgCl

(1)

Sav-bázis titrálás: A mérés során vagy savat mérünk bázist tartalmazó mérőoldattal
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vagy fordítva. Az erős savak és az erős bázisok jól mérhetők. A gyenge savak és bázisok
mérhetősége attól függ, hogy disszociációjuk hogyan viszonylik az oldószer, a víz
disszociációjához. Minél közelebb van ahhoz, annál kevésbé titrálhatók.
A sav bázis reakciót a sósav és a nátrium-hidroxid esetére az alábbi reakció mutatja.

HCl + NaOH⇒ NaCl + H2O

(2)

Fontos látnunk azt, hogy minden sav-bázis reakció ha ionegyenletként írjuk fel az alábbi reakcióra
egyszerűsíthető.
H+ +OH-⇔ H2O

(3)

Komplexometria: A Lewis féle sav bázis elmélet szerint a komplex képződési reakciók a sav bázis
reakciók speciális esetét jelentik. A komplex vegyület képződéséhez az kell, hogy legyen olyan
részecske amelyik elektronrendszerében elektronpárok hiányoznak (központi atom) és legyen olyan,
amelyiknek szabad elektronpárja van, vagy elektronpárjai vannak (ligandum). A koordinatív kötés
kialakulása e két részecske között úgy jön létre hogy a betöltetlen helyekkel rendelkező központi
atom befogadja a ligandumok elektronpárjait. Mivel a központi atom elektron pár befogadó
képessége és a közönséges reakciókban rá jellemző vegyértéke között (hány elektront ad le vagy
vesz fel) nincs egyértelmű kapcsolat a vegyülés sztöchiometriája eltér a klasszikus ( a fenti két )
esettől.
(A vegyülés sztöchiometriáját az fogja meghatározni, hogy a központi atomon hány elektronpár
befogadására van hely, ill a központi atommal reagáló vegyületben hány olyan atom van, amely
szabad elektronpárral rendelkezik.). Van olyan ligandum amelyikben csak egy szabad
elektronpárral rendelkező atom van. A legismertebb ilyen ligandumként működő részecske a
vízmolekula (H2O), amiben az oxigén atomnak van koordinativ kötésben felhasználható
elektronpárja. (A legtöbb kationokat tartalmazó vizes oldat tulajdonképpen olyan komplex vegyület
amelyben a vízmolekula ligandumként szerepel. A színes oldat jelleg is ettől ered.) A vízhez
hasonló egy eletronpár átadásra képes ligandum az ammónia (NH3), itt a nitrogén atomnak van
magános elektronpárja.
Vannak olyan molekulák amelyekben több olyan csoport is lehet amely ilyen szabad elektronpárral
rendelkező atomokat tartalmaz. Ilyen molekula volt a nikkel gravimetriás meghatározásánál
használt dimetilglioxim, de ilyen a komplexometriás titrálásoknál leggyakrabban hasznát
EDTA(etilén- diamin- tetraecetsav)amelyben hat olyan csoport van amelyik koordinatív kötést
létesíthet. Az a tény, hogy egy molekula több koordinatív kötést tartalmaz előnyösen hat a komplex
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stabilitására, növeli azt, ami a titrálás szempontjából is előnyös. Ezért részesítik előnyben
mérőoldatként az EDTA-t

a más egy koordinatív kötés kialakítására alkalmas vegyületekkel

szemben.
Az EDTA, mint hatfunkciós ligandum (2 nitrogén+4 karboxyl oxigén atom) működését 4-es és 6-os
koordinációban az alábbi ábra szemlélteti:
CH2-COO-

CH2-COO-

N-CH2-COO-

N-CH2-COOMe2+

(CH2)2

Me2+

(CH2)2
N-CH2-COO-

N-CH2-COO-

CH2-COO-

CH2-COO-

EDTA 4-es koordinációban

EDTA 6-os koordinációban

1. ábra Fémion-EDTA komplexek szerkezete

Redoxi titrálások: A mérés során redox reakció játszódik le (elektronleadás és felvétel). A
mérőoldat oxidálószer vagy redukálószer. Oxidálószerként leggyakrabban a permanganát iont
(MnO4-) a kromát iont (CrO42-), jodoldatot (I2) használják. Redukálószerként az Sn(II) iont, az
As(III) iont, jodid (I-) iont, tioszulfát(S2O32-)-iont az aszkorbinsavat (C-vitamin) használják.
A

permanganát

mérőoldat

felhasználásakor

permanganometriáról,

kromatometriáról, jód mérőoldat esetén jodometriáról beszélünk.
A permanganometriás mérések során az alábbi reakciók játszódnak le:
Erősen savanyú közegben:
MnO4- +8H+ + 5e- ⇔ Mn2+ + 4H2O

+1,52 V

Gyengén savanyú közegben:
MnO4- +4H+ + 3e- ⇔ MnO2 + 2H2O

+1,672 V

Gyengén lúgos közegben:
MnO4- + e- ⇔ MnO42-

+0,54 V
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kromát

mérőoldatnál

A fentiekből látható, hogy a pH- nak fontos szerepe van a redox reakciókban és vegyük észre azt is,
hogy a pH változásával nem csak az oxidálóképesség változik, hanem sztöchiometriai viszonyok is,
azaz egy permanganát- ion egyre kevesebb vizsgálandó anyagot képes oxidálni.
Permanganometriás mérésnél indikátorra a permanganát színe miatt nincs szükség. Ez a szin 10-5
mol/l koncentrációnál már látszik.
Kromatometriás mérésnél az alábbi reakció játszódik le:
Cr2O72- 14 H+ +6e- ⇔ 2 Cr3+ +7 H2O

+1,36 V

Ez a reakció kerül felhasználásra a kémiailag oxidálható szerves anyag tartalom (KOI)
meghatározásánál. Kromát oldaton átbuborékoltatva a levegőt és az elhasznált kromátot
visszamérve meghatározhatjuk a levegő szerves anyag tartalmát. Ezen az elven működött régebben
az alkoholszonda is.
A jodometriás méréseknél az alábbi reakciók mennek végbe:
I2 +2 e-⇔ 2 I-

+0,62 V

2 S2O32-⇔ S4O62- +2e-

+0,17 V

A titrálásokhoz, mint a fentiekből kiderült mérőoldatok szükségesek. Ezeket a mérőoldatokat a
vizsgálandó komponens koncentrációjától függően 1mól/l- 0,001mol/l koncentráció tartományban
szoktuk elkészíteni . Sajnos sok esetben a mérőoldatok egyszerűen a reagensek pontos bemérésével
nem készíthetők el vagy az elkészített oldatok koncentrációja időben változik ezért a vizsgálatok
elvégzése előtt szükség van a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározására. Ezt
faktorozásnak hívjuk. (Az elnevezés abból ered, hogy a pontos koncentráció = faktor x névleges
koncentráció) Pl c= 0,1126 mol/l= 1,1126x 0,1mol/l).
A faktorozáshoz olyan anyagot használunk amelyiknek tömege jól mérhető, sztöchiometriája
állandó (pl. nem nedvszívó, a levegő alkotóival nem reagál stb.)
Titrimetriás mérőoldat készítése a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása
(mérőoldat faktorozása)
Sav-bázis titrálásoknál leggyakrabban HCl és NaOH vagy KOH mérőoldatokat használnak. Egyik
mérőoldat sem készíthető el pontosan, a sósav illékony a NaOH, a KOH nedszívó ill a levegő CO2
tartalmával reagál, karbonátosodik. Ezért az elkészített oldatok pontos koncentrációját külön
méréssel, valamilyen jól mérhető állandó összetételű vegyület segítségével kell meghatározni. A
sav mérőoldatok pontos koncentrációját KHCO3-ra szokás meghatározni. A lejátszódó reakció:
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KHCO3 + HCl ⇒ KCl + H2CO3
A sav mérőoldat pontos koncentrációját az alábbi összefüggéssel számíthatjuk:
KHCO3 móljainak száma = a titrálásra fogyott sav móljainak száma
m KHCO3/ Ms KHCO3 = c sav Vfogyás/1000
A KHCO3 móltömege 100g így a számolás is egyszerű, 0,1 g KHCO3 –ra 10 ml HCl fogy, ha a
sósav koncentrációja pontosan 0,1 mol/l.
Ha a sav mérőoldat koncentrációja így ismertté vált a lúg mérőoldat pontos koncentrációját ennek a
savnak a felhasználásával határozhatjuk meg.
Másfajta mérőoldat másfajta faktoranyagot igényel, pl. a permanganát mérőoldat faktorozásának
segédanyaga az oxálsav, amelyet a permanganát széndioxiddá oxidál.
(COO)22+ ⇒ 2CO2 +2eeközben a

Mn(VII) +5 e- ⇒ Mn(II)

-vé redukálódik.

Jodometriánál a kálium jodát a faktoranyag. Az elv az, hogy az alábbi reakcióban jódot állítunk elő
és ezt tioszulfáttal titráljuk. A jodát koncentrációját ismerve tudjuk a jód pontos koncentrációját, a
titrálásnál mért fogyásbólból számolni lehet a tioszulfát mérőoldat koncentrációját. A tioszulfát
ismeretében meghatározható a jód mérőoldaté.
IO3- + 5I- +6 H+⇒ 3 I2 +3H2O
A gyakorlat során sósav mérőoldat pontos koncentrációját kell meghatározni úgy, hogy KHCO3
titrálunk, metilnarancs jelenlétében a közelítőleg 0,1 mol/l koncentrációjú sósav mérőoldattal.

1.Sósav mérőoldat készítés, faktorozása:
A mérőpár közösen készítsen el 500 ml 0,1 mol/ l sósav mérőoldatot a fülke alatt lévő cc. HCl
felhasználásával. A szükséges cc. sósavat mérőhengerrel mérje be az 500 ml-es mérőlombikba.(A
cc. HCl 37 m/m %-os, sűrűsége 1,182 gcm-3) A szükséges számításokat mindenki maga végzi el és
szerepelteti a jegyzőkönyvben. Ezt követően hallgatónként három Erlenmeyer lombikba mérjen be
négy tizedes pontossággal 0,1 g Kálium-hidrogén karbonátot. Adjon hozzá 50 ml kiforralt desztillált
vizet és három csepp metilnarancs indikátort és titrálja meg a faktorozandó sóssavval.

A

faktorozandó sósavat bürettába kell tölteni, miután leeresztette a benne lévő vizet. Az első feltöltés
a büretta mosására szolgál, ezt engedje ki, mérésre a második feltöltést használja. Ügyeljen arra,
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hogy a büretta buborékmentesen legyen feltöltve a mérőoldattal. A fogyás alapján számolja ki sósav
pontos koncentrációját mol/l koncentrációban. A két titrálás adatai alapján számoljon átlagot és
szórást. A mérés eredményeit táblázatban adja meg.

2. Vízminta karbonát és hidrogén karbonát tartalmának meghatározása:
Három Erlenmeyer lombikba mérjen be 20-20 ml-t a kiadott mintából. Adjon hozzá 30 ml kiforralt
desztillált vizet és két csepp fenolftalein indikátort. Titrálja meg az ismert koncentrációjú sósavval
elszíntelenedésig. Olvassa le a fogyást. Ezután adjon hozzá három csepp metilnarancs indikátort és
folytassa a titrálást az újabb színátcsapásig. Forralja ki forrkő jelenlétében az oldatot és a titrálást a
lehűtött oldatban a mérőoldatot kis részletekben adagolva fejezze be. Ha a vízben nincs karbonát a
fenolftalein nem lesz vörös, ekkor csak a hidrogén karbonátot lehet mérni. Fenolftalein mellett
végzett titráláskor ha van a rendszerben szabad lúg elreagál a szabad lúg és a karbonát hidrogén
karbonátig lesz megtitrálva (lásd a 12 egyenletet).
Na2 CO3 + HCl ⇒ NaHCO3 + NaCl

(12)

Ha a titrálást metilnarancs mellett folytatjuk a sósav fogyás a hidrogén karbonát titrálására
fordítódik.
NaHCO3 + HCl ⇒ NaCl + H2CO3

(13)

A gyakorlat arra szeretne rávilágítani, hogy az indikátor megválasztásának fontos szerep jut a
titrálással kapott eredmény pontossága szempontjából. Ha az indikátor hamarabb vált szint, mint
kellene akkor kevesebb fogyást kapunk, mint amennyi a mérendő komponenssel ekvivalens. (Ha
lúgoldatot titrálunk és a titrálást a fenolftalein átcsapásakor abbahagynánk a lúg koncentrációt a
karbonátok jelenléte miatt kisebbnek állapítanánk meg).
A fenti két indikátoros titrálást a gyakorlatban felhasználják a vizek elemzésénél. Fenolftalein
mellett sósavval titrálva a vizet kapják a ,,p lúgosság,, értékét, ami a karbonát tartalmat jelenti ha
nincs szabad lúg, metilnarancs indikátor jelenlétében titrálva a vizet kapják az ,,m lúgosság,,
értékét, amiből a karbonát és hidrogén- karbonát tartalom összegét lehet meghatározni. A fogyások
és a sav pontos koncentrációjának ismeretében számítsa ki a minta karbonát és hidrogén karbonát
tartalmát. A párhuzamos mérésekből számoljon átlagot és szórást. A mérési adatokat és a számított
adatokat táblázatban adja meg.
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3.Csapvíz karbonát és hidrogén tartalmának meghatározása
Vegyen 100 ml csapvizet adjon hozzá 3 csepp fenolftalein indikátort, ha rózsszínű lett titrálja
óvatosan színtelenig, olvassa le a fogyást. Ha az oldat szintelen maradt vagy elszíntelenedésig
titrálta adjon hozzá 3 csepp metilnarancs indikátort és titrálja színátcsapásig. Olvassa le a fogyást és
számítsa ki a víz karbonát és hidrogénkarbonát tartalmát mol/l-ben és g/l-ben.
Zh kérdések.
1. Mit ért titrimetrián és milyen fajtái vannak?
2. Miért kell a mérőoldatokat faktorozni és mi a sósav mérőoldat faktorozás elve?
3. Milyen végpont indikálási módszereket használhatunk és hogyan lehet az ekvivalencia
pontot megállapítani?
4. Számítsa ki a sósav oldat pontos koncentrációját, ha 0,01 g kálium-hidrogén karbonátot
titrálva 20 ml volt a sósav fogyása.
5. Számítsa ki a nátrium hidroxid pontos koncentrációját, ha 20 ml-t titrálva 19,5 ml 0,1125
mol/l sósav fogyott.
6. Egy vízminta 100 ml-nek titrálásakor fenolftalein mellett 1 ml 0,1 mol/l sósav metilnarancs
mellett további 11 ml 0,1 mol/l sósav fogyott. Mennyi a minta karbonát és hidrogén
karbonát koncentrációja.
4. Titrimetriás mérések a gázanalízisben, levegő CO2 tartalmának meghatározása
Az egyik leggyakrabban analizált gázminta az élethez nélkülözhetetlen levegő. Természetes
összetételét az 1. táblázat tartalmazza. A levegő összetételének leggyakoribb változása az
oxigén és a széndioxid mennyiségének változása. Ez köszönhető a biológiai folyamatoknak, de
számos a szerves anyag égésével összefüggő művelet is előidézheti. A táblázat arra is rávilágít,
hogy a levegő alkotói jelentősen különböző koncentrációban vannak jelen így nem meglepő,
hogy a levegő komponensek meghatározására annak koncentrációjától függően különböző
mérési elveket használunk.
1. táblázat: A száraz levegő természetes összetétele.
Koncentráció, v/v Koncentráció,
%
m/m %
Nitrogén
78,1
73,51
Oxigén
20,93
23,01
Argon
0,9325
1,286
Széndioxid
0,03
0,04
Neon
0,0018
0,0012
Helium
0,0005
0,00007
Kripton
0,0001
0,0003
Hidrogén
0,00005
0,000004
Xenon
0,000009
0,00004
Römp: Vegyészeti lexikon, 57 old. Műszaki Kiadó Budapest,1983.
Összetvők

483

Ezeket a következőképpen csoportosíthatjuk:
Abszorpciót követő tömegmérés (gáz gravimetria, lásd. nedvesség tartalom mérése)
Abszorpciót követő titrimetrés mérés ( gáztitrimetria, lásd. levegő széndioxid tartalmának
meghatározása)
Abszorpció vagy adszorpció következtében bekövetkező nyomás változás mérése (a levegő
széndioxid tartalmát így is mérhetnénk. A megkötött széndioxid nyomáscsökkenést
eredményez egy zárt rendszerben, érzékeny nyomásmérő kell)
Abszorpciót következtében bekövetkező gáztérfogat csökkenés mérése (gáz volumetrikus
módszer, lásd füstgázok összetételének mérése. Ilyen gyakorlat lesz a

C tartalom

meghatározás, amikor az égetés után kapott CO2-t lúgban elnyeletjük vagy ilyen az Orsat
készülék alkalmazása a füstgáz széndioxid, oxigén és szénmonoxid tartalmának
meghatározásakor.)

A gáztitrimetriás eljárásokban a gázelegy pontosan mért részletét alkalmas kémszerrel reagáltatjuk.
Két eset lehetséges vagy a keletkezett vegyület mennyiségét, vagy visszamaradt elreagálatlan
kémszer mennyiségét határozzuk meg.
A gáztitrimetriás eljárást akkor használjuk, ha a meghatározandó gázkomponens mennyisége kicsi.
A gáz elnyeletéskor adódó térfogatváltozás mérésén alapuló (gázvolumetrikus) módszer ebben az
esetben ugyanis pontatlan (1000 ml-es gázbürettánál a 0,1%-ban jelenlévő komponens
elnyelődésekor adódó térfogatcsökkenés 1 ml).
A levegőben a széndioxid 0,03 v/v %- ban van jelen, lásd 1. táblázat. Az 1 % alatti mennyiségek
mérést kis mennyiségben jelenlévő komponens meghatározási feladatnak tekintjük.
A szabad levegő széndioxid tartalma kb 0,03 %. Zárt helységben ez nagyságrenddel nagyobb is
lehet. A munkahelyi légterekben a széndioxid koncentrációja ettől eltérhet, ha a levegő a nem
megfelelő légcsere miatt ,, elhasználódott,,. A levegő széndioxid koncentrációjának ellenőrzése a
légcsere hatékonyságára is enged következtetni.
Munkahelyi légtérben a széndioxid meghatározása egészségügyi szempontból ezért jelentős feladat.
Noha erre műszeres módszerek is rendelkezésre állnak a vizsgálat műszer hiányában egyszerű savbázis titrálással elvégezhető.
A vizsgálat az alábbi reakción alapszik:
Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O
A megmaradt Ba(OH)2-ot HCl-al visszatitráljuk.
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Levegő CO2 tartalmának meghatározása: Gázmosóba helyezett 25 ml kb. 0,1 mol/l Ba(OH)2
oldaton 5 liter levegőt szívatunk át. A mintavétel folyamatábráját az 2. ábra adja meg.
A gázmosót levéve a buborékoltató szárat bemossuk. 2 csepp fenolftaleint hozzáadva az oldat
felületére 5 csepp pentánt rétegezve (ez gátolja meg, hogy a levegő CO2 -je tovább reagáljon a
Ba(OH)2-al) 0,1 mol/l sósavval megtitráljuk az oldatot. A titrálás végét a fenolftalein
elszíntelenedése jelzi. A fogyásból az el nem reagált Ba(OH)2-ot számíthatjuk ki. A CO2 re
elhasználódott mennyiség a Ba(OH)2 kezdeti koncentráció és a megmaradt különbsége.
(Ha a fenolftalein mellett végzett titrálás után a színtelen oldathoz 3 csepp metílnarancs indikátort
adunk s a mintát tovább titráljuk, amíg a metílnarancs színátcsapást nem mutat a fogyásból a
Ba(OH)2 kezdeti koncentrációját kapjuk).
A fogyásokból számítsa ki a Ba(OH)2 kezdeti és CO2 elnyeletés utáni koncentrációját mol/l-ben,
és számítsa ki a levegő CO2 tartalmát térfogatszázalékban.

1

2

3

1. ábra. A mintavétel folyamatábrája. (1) elnyelető oldat, (2) áramlásmérő, (3) szivattyú.

Zh kérdések:
1. Sorolja fel hogyan csoportosíthatja a gázanalitikai módszereket és mikor melyiket célszerű
alkalmazni?
2. Milyen elven határozhatja meg a levegő széndioxid tartalmát? Írja fel a reakció egyenleteket
is. Miért nem a gáztérfogatmérés módszerét alkalmazza?
3. Mennyi a Ba(OH)2 koncentrációja, ha 10 ml-re 20 ml 0,05 mol/l sósav fogyott?
4. Hány g és hány mól széndioxidot kötött meg a Ba(OH)2, ha 10 ml-re 10 ml 0,05 mol/l sósav
fogyott. A Ba(OH)2 kezdeti koncentrációja 0,05 mol/l volt.
5.Mennyi a levegő széndioxid tartalma v/v %-ban ill g/l ben ha az 4. feladat eredménye 10 l
normál állapotú levegőre vonatkozik.
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17.6. Titrimetria 3
Hulladékégető berendezésekből kibocsátott füstgázok sósav tartalmának
meghatározása.
Vízminta kloridion tartalmának meghatározása.
Polimerek klórtartalmának meghatározása.

A gyakorlat célja: Csapadékos titrálás felhasználása a gázelemzésben a vízelemzésben és halogén
tartalmú szilárd anyagok vizsgálatára.

A titrimetriás módszer elve
Titrimetria névvel azokat a vizsgálatokat illetjük, amelyeknél valamelyik komponens
mennyiségi meghatározását úgy végezzük, hogy a minta adott részletéhez bürettából ismert
koncentrációjú mérőoldatot adunk, mindaddig amíg a lejátszódó reakció sztöchiometriai arányait
figyelembe véve az egyenlővé nem válik a mérendő komponenssel. Ezt az állapotot a titrálás
végpontjának nevezzük. A végpontot vagy megfelelően megválasztott festékindikátorral, vagy
műszeres módszerrel (pH mérés, elektród vagy redox potenciál mérés, vezetőképesség mérés stb)
tesszük érzékelhetővé. Festékindikátor alkalmazásakor tudnunk kell, hogy a végpont hol jelentkezik
(pl sav-bázis titrálásnál milyen pH-nál és olyan indikátort kell választanunk amelyik ennek a pHank az elérésekor szint vált). A műszeres módszereknél a görbe alakból lehet az ekvivalenciapontot
megállapítani.
A titrálást leggyakrabban vizes oldatok vizsgálatára alkalmazzuk, de végezhetők titrálások
nemvizes (szerves oldószeres) közegben is.
A fentiekből következik, hogy titrálással a szilárd anyagok összetételét oldás után a gáz összetételét
pedig a megfelelő reagensben történő elnyeletést követően határozhatjuk meg.
A titrimetriás módszereket a meghatározni kívánt mintakomponens és a mérőoldat között
lejátszódó reakció alapján szokás csoportosítani. Így az alábbi titrimetriás módszereket lehet
megkülönbözteteni:
Csapadékos titrálás: a reakcióban a vizsgált komponens és a mérőoldat reagense rosszul
oldódó csapadékot képez. A legjelentősebb ilyen módszer az ezüst és a halogén ionok közötti
csapadékképződési reakciót használja ki.
Ag+ +Cl-⇔ AgCl

(1)

Sav-bázis titrálás: A mérés során vagy savat mérünk bázist tartalmazó mérőoldattal
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vagy fordítva. Az erős savak és az erős bázisok jól mérhetők. A gyenge savak és bázisok
mérhetősége attól függ, hogy disszociációjuk hogyan viszonylik az oldószer, a víz
disszociációjához. Minél közelebb van ahhoz, annál kevésbé titrálhatók.
A sav bázis reakciót a sósav és a nátrium-hidroxid esetére az alábbi reakció mutatja.

HCl + NaOH⇒ NaCl + H2O

(2)

Fontos látnunk azt, hogy minden sav-bázis reakció ha ionegyenletként írjuk fel az alábbi reakcióra
egyszerűsíthető.
H+ +OH-⇔ H2O

(3)

Komplexometria: A Lewis féle sav bázis elmélet szerint a komplex képződési reakciók a sav bázis
reakciók speciális esetét jelentik. A komplex vegyület képződéséhez az kell, hogy legyen olyan
részecske amelyik elektronrendszerében elektronpárok hiányoznak (központi atom) és legyen olyan,
amelyiknek szabad elektronpárja van, vagy elektronpárjai vannak (ligandum). A koordinatív kötés
kialakulása e két részecske között úgy jön létre hogy a betöltetlen helyekkel rendelkező központi
atom befogadja a ligandumok elektronpárjait. Mivel a központi atom elektron pár befogadó
képessége és a közönséges reakciókban rá jellemző vegyértéke között (hány elektront ad le vagy
vesz fel) nincs egyértelmű kapcsolat a vegyülés sztöchiometriája eltér a klasszikus (a fenti két )
esettől.
(A vegyülés sztöchiometriáját az fogja meghatározni, hogy a központi atomon hány elektronpár
befogadására van hely, ill a központi atommal reagáló vegyületben hány olyan atom van, amely
szabad elektronpárral rendelkezik.). Van olyan ligandum amelyikben csak egy szabad
elektronpárral rendelkező atom van. A legismertebb ilyen ligandumként működő részecske a
vízmolekula (H2O), amiben az oxigén atomnak van koordinativ kötésben felhasználható
elektronpárja. (A legtöbb kationokat tartalmazó vizes oldat tulajdonképpen olyan komplex vegyület
amelyben a vízmolekula ligandumként szerepel. A színes oldat jelleg is ettől ered.) A vízhez
hasonló egy eletronpár átadásra képes ligandum az ammónia (NH3), itt a nitrogén atomnak van
magános elektronpárja.
Vannak olyan molekulák amelyekben több olyan csoport is lehet amely ilyen szabad elektronpárral
rendelkező atomokat tartalmaz. Ilyen molekula volt a nikkel gravimetriás meghatározásánál
használt dimetilglioxim, de ilyen a komplexometriás titrálásoknál leggyakrabban hasznát
EDTA(etilén- diamin- tetraecetsav)amelyben hat olyan csoport van amelyik koordinatív kötést
létesíthet. Az a tény, hogy egy molekula több koordinatív kötést tartalmaz előnyösen hat a komplex
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stabilitására, növeli azt, ami a titrálás szempontjából is előnyös. Ezért részesítik előnyben
mérőoldatként az EDTA-t

a más egy koordinatív kötés kialakítására alkalmas vegyületekkel

szemben.
Az EDTA, mint hatfunkciós ligandum (2 nitrogén+4 karboxyl oxigén atom) működését 4-es és 6-os
koordinációban az alábbi ábra szemlélteti:

CH2

CH2-COO-

-COO-

N-CH2-COO-

N-CH2-COOMe2+

(CH2)2

Me2+

(CH2)2
N-CH2-COO-

N-CH2-COO-

CH2-COO-

CH2-COO-

EDTA 4-es koordinációban

EDTA 6-os koordinációban

Redoxi titrálások: A mérés során redox reakció játszódik le (elektronleadás és felvétel). A
mérőoldat oxidálószer vagy redukálószer. Oxidálószerként leggyakrabban a permanganát iont
(MnO4-) a kromát iont (CrO42-), jodoldatot (I2) használják. Redukálószerként az Sn(II) iont, az
As(III) iont, jodid (I-) iont, tioszulfát(S2O32-)-iont az aszkorbinsavat (C-vitamin) használják.
A

permanganát

mérőoldat

felhasználásakor

permanganometriáról,

kromatometriáról, jód mérőoldat esetén jodometriáról beszélünk.
A permanganometriás mérések során az alábbi reakciók játszódnak le:
Erősen savanyú közegben:
MnO4- +8H+ + 5e- ⇔ Mn2+ + 4H2O

+1,52 V

Gyengén savanyú közegben:
MnO4- +4H+ + 3e- ⇔ MnO2 + 2H2O

+1,672 V

Gyengén lúgos közegben:
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kromát

mérőoldatnál

MnO4- + e- ⇔ MnO42-

+0,54 V

A fentiekből látható, hogy a pH- nak fontos szerepe van a redox reakciókban és vegyük észre azt is,
hogy a pH változásával nem csak az oxidálóképesség változik, hanem sztöchiometriai viszonyok is,
azaz egy permanganát- ion egyre kevesebb vizsgálandó anyagot képes oxidálni.
Permanganometriás mérésnél indikátorra a permanganát színe miatt nincs szükség. Ez a szin 10-5
mol/l koncentrációnál már látszik.
Kromatometriás mérésnél az alábbi reakció játszódik le:
Cr2O72- 14 H+ +6e- ⇔ 2 Cr3+ +7 H2O

+1,36 V

Ez a reakció kerül felhasználásra a kémiailag oxidálható szerves anyag tartalom (KOI)
meghatározásánál. Kromát oldaton átbuborékoltatva a levegőt és az elhasznált kromátot
visszamérve meghatározhatjuk a levegő szerves anyag tartalmát. Ezen az elven működött régebben
az alkoholszonda is.
A jodometriás méréseknél az alábbi reakciók mennek végbe:
I2 +2 e-⇔ 2 I-

+0,62 V

2 S2O32-⇔ S4O62- +2e-

+0,17 V

A titrálásokhoz, mint a fentiekből kiderült mérőoldatok szükségesek. Ezeket a mérőoldatokat a
vizsgálandó komponens koncentrációjától függően 1mól/l- 0,001mol/l koncentráció tartományban
szoktuk elkészíteni . Sajnos sok esetben a mérőoldatok egyszerűen a reagensek pontos bemérésével
nem készíthetők el vagy az elkészített oldatok koncentrációja időben változik ezért a vizsgálatok
elvégzése előtt szükség van a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározására. Ezt
faktorozásnak hívjuk. (Az elnevezés abból ered, hogy a pontos koncentráció = faktor x névleges
koncentráció) Pl. c= 0,1126 mol/l= 1,1126x 0,1mol/l).
A faktorozáshoz olyan anyagot használunk amelyiknek tömege jól mérhető, sztöchiometriája
állandó (pl. nem nedvszívó, a levegő alkotóival nem reagál stb.)

Csapadékos titrálás AgNO3 mérőoldattal
Csapadékos titrálásról akkor beszélünk, ha a meghatározandó alkotórész a mérőoldattal
csapadék képződéssel reagál.
A csapadékképzési reakciók egyensúlyi reakciók. Ez azt jelenti, hogy a meghatározandó alkotórész
egy része a mérés végén elreagálatlan marad. Ezért csak olyan csapadékképzési reakciók
használhatók fel analitikai célra amelyeknél ez az elreagálatlan mennyiség elegendően kicsi, s nem
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hamisítja meg a mérési eredményt. Az egyensúlyi állapotban elreagálatlan (oldatban maradt)
alkotórész mennyiségéről az oldhatósági szorzat nyújt tájékoztatást. Minél kisebb az oldhatósági
szorzat értéke annál kisebb a mérés un. módszeres bizonytalansága. Halogenideket tartalmazó
rendszerek vizsgálatára kromát indikátor jelenlétében ezüst-nitrát mérőoldatot használhatunk.
Vizsgáljuk meg az ezüst-klorid és az ezüst-kromát csapadékok képződéséhez vezető reakciókat.
Mindkettőben csapadék formájában leválik az ezüst mégsem egyformán lennének alkalmasak az
ezüst meghatározására. Ha választ akarunk kapni arra, hogy melyik esetben marad kevesebb ezüst
oldatban az oldhatósági szorzatból kiindulva ki kell számítanunk az oldatban maradt ionok
mennyiségét. (A kérdés megválaszolása az oldhatósági szorzat érékének összehasonlítása alapján
nem lehetséges, mert nem azonosak a két reakció sztöchiometriai együtthatói, így az oldhatósági
szorzat hatványkitevői. Ha nem azonos sztöchiometriai együtthatókat tartalmazó reakciót
vizsgálunk csak az oldhatósági szorzatból (L) kiszámított ionkoncentrációk hasonlíthatók össze.)
Ag+ + Cl- ↔AgCl

LAgCl = [ Ag+][ Cl-]

2Ag+ + CrO42-↔Ag2CrO4

L Ag2CrO4 = [ Ag+]2[ CrO42-] L= 10-12

Ezek a fenti két reakcióra:

L= 10-10

(1)
(2)

[ Ag+] = √ LAgCl = 10-5 mol/l

(3)

[ Ag+] = 3√ LAg2CrO4 =10-4 mol/l

(4)

Látható, hogy a kromát esetében egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű ezüst marad oldatban.
A fentiekből az is következik, hogy kloridot és kromátot tartalmazó rendszert ezüst ionokkal titrálva
először ezüst-klorid válik le és ha a klorid ion elfogyott a kromát-ion ekkor léphet csak reakcióba.
Ezt fogjuk kihasználni a végpont indikálásánál.
A titrálás során valamilyen módon jelezni kell a végpontot. Erre itt azt a lehetőséget említjük meg
amikor a mérőoldat fölöslege az indikátorral egy színreakciót ad, ez lehet csapadék vagy komplex
vegyület. A kromát- ionok, mivel az ezüsttel egy színes csapadékot adnak ilyen indikátor szerepet
tölthetnek be a klorid-ionok argentometriás(ezüst ionokkal) történő titrálásánál és a (2) reakció
alapján jelzik a végpontot. Itt fontos körülmény az, hogy az indikátor csak akkor adjon színreakciót
amikor a mérendő komponens már elfogyott és a mérőoldat épp fölöslegbe került. Az ezüst –kromát
oldhatóságának pH függése miatt csak pH: 6-11 intervallumban használható.

1. Abszorpciós gázelemzés, hulladékégető berendezésekből kibocsátott füstgázok sósav
tartalmának meghatározása.
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A hulladékégetők füstgázai és más technológiai műveletek véggázai a tisztítás hatékonyságától
függően különböző mennyiségben sósav gázt tartalmazhatnak.
A kibocsátás néhány jellegzetes értékét az 1. táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat. Hulladékégetők véggázának sósav tartalma
Berendezés

HCl

koncentráció, HCl

középérték
mgm
Ipari hulladékot égető berendezés,

koncentráció,

szélső értékek
-3

mgm-3

0,08

0,02-0,2

5

3-8

mosóval felszerelve

40

35-45

Háztartási hulladékot égető berendezés,

5

1-15

215

190-230

elektrofilterrel és nedves mosóval
felszerelve
Háztartási hulladékot égető berendezés,
elektrosztatikus leválasztóval és nedves

elektrosztatikus leválasztóval és
félszáraz abszorpcióval
(gázhőmérséklet 140 °C )
Széntüzelésű gőzkazán elektrosztatikus
leválasztóval (gázhőmérséklet 130 °C )

Ezen helyhez kötött légszennyező források sósav kibocsátásának meghatározását a MSZ EN 19111, MSZ EN 1911-2, MSZ EN 1911-3 szabványok tartalmazzák. Ez a módszer olyan esetekre
használható amikor a füstgáz sósav koncentrációja 1-5000mgm-3 között van.
A meghatározás során a gázt klorid mentes vízzel töltött gázmosón buborékoltatjuk át. A vízben
oldva visszamarad a gáz sósavtartalma. Az abszorbeált sósav mennyiségét úgy határozzuk meg,
hogy a klorid ionokat semleges közegben ezüst nitrát mérőoldattal titráljuk kromát indikátor
jelenlétében.

A titrálásnál a fent ismertetett (1-2) reakciók játszódnak.
A vizsgálat az analitikában más esetekben is pl. vizek klorid ion meghatározására is használatos
(Mohr szerinti módszer.)
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A meghatározás módja:
A kiadott mérőlombik tartalma 1 m3 298 K 1*105 Pa nyomásra számolt száraz véggáz
átbuborékoltatásakor abszorbeált klorid ion mennyiségét tartalmazza. A mintát tartalmazó lombikot
jelre töltjük. 20 ml oldatot 300 ml-es Erlenmeyer lombikokba pipettázunk. Desztillált vízzel 100
ml-re hígítjuk. Ellenőrizzük a pH-t, ha kell értékét 6-11 érték közé állítjuk. Mérőhengerrel 2 ml 5 %
-os kromát indikátort adunk hozzá. Az így előkészített oldatot 0,05 mol/l-es AgNO3 mérőoldattal
titráljuk. A becseppentés helyén észlelni fogjuk a végpontban az egész rendszerre kiterjedő
téglavörös színt.
Figyelembe véve, hogy 20 ml-t titráltunk adjuk meg a Cl- ionok koncentrációját a kiadott mintában
mol/l és mg/l koncentrációban és számítsuk ki a véggáz sósav tartalmát mg dm-3 mennyiségben.

Zh. kérdések:
1. Melyen

koncentráció

tartományban

van

a

hulladékégetők

véggázában

a

sósav

koncentrációja.
2. Írja fel a mérésnél alkalmazott reakciók egyenleteit.
3. Hogyan jelezzük a mérés végpontját a klorid-ion ezüst- iont tartalmazó mérőoldattal végzett
meghatározásánál?
4. 100 ml oldatot 0,05 mol/l AgNO3-al titrálva a mérőoldat fogyása 10 ml. Mennyi a klorid ion
koncentrációja mol/l-ben? Mennyi a véggázban, ha a 1 m3 normál állapotú véggáz sósav
tartalma volt a mintában.
5. 1 liter 0,05 mol/l- es AgNO3 mérőoldatot kell készítenie. Mennyi AgNO3-ot kell bemérni
ehhez. A szükséges adatokat keresse ki a periódusos rendszerből.

2. Vizek klorid ion tartalmának meghatározása (Mohr szerint)
Az ipari technológiákban használt vizek, ha nem ioncserélt vízről van szó oldott sókat tartalmaznak.
A legfontosabb kationok a nátrium, kálium, kalcium, magnézium ionok. Anionként klorid, szulfát,
karbonát van jelen legnagyobb mennyiségben. A legfontosabb víztípusok összetételéről az 1. ábra
ad tájékoztatást.
A titrálást semleges közegben, ezüst-nitrát mérőoldattal kromát-ionok mint indikátor jelenlétében
végezzük. A titrálás végét a vöröses barna ezüst- kromát csapadék jelzi. A mérés során lejátszódó
kémiai változást a fenti (1), (2) reakciók írják le.
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Esővíz, Oldott szilárd anyag: 7.1 mg dm-3

Folyóvíz, Oldott szilárd anyag: 118.2 mg dm-3

Tengervíz, Oldott szilárd anyag: 34.4 g dm-3

1.ábra Néhány víztípus legfontosabb alkotói

A meghatározás módja:
A mintát tartalmazó lombikot jelre töltjük. 20 ml oldatot egy 300 ml-es Erlenmeyer
lombikba pipettázunk. Desztillált vízzel 100 ml-re hígítjuk. Ellenőrizzük a pH-t, ha kell értékét 6-11
érték közé állítjuk. Mérőhengerrel 2 ml 5 % -os kromát indikátort adunk hozzá. Az így előkészített
oldatot 0,05 mol/l-es AgNO3 mérőoldattal titráljuk. A becseppentés helyén észlelni fogjuk a
végpontban az egész rendszerre kiterjedő téglavörös színt.
Figyelembe véve, hogy 20 ml-t titráltunk adjuk meg a Cl- ionok koncentrációját a kiadott mintában
mol/l és mg/l koncentrációban.
A kiadott minta vizsgálatát követően vegyünk 100- 100 ml csapvizet és végezzük el a fentebb leirt
mérést és adjuk meg a csapvíz klorid ion tartalmát a fentivel azonos koncentráció egységekben.

Zh. kérdések:
6. Melyek a víz legnagyobb mennyiségben előforduló kation és anion komponensei?
7. Írja fel a mérésnél alkalmazott reakciók egyenleteit.
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8. Hogyan jelezzük a mérés végpontját a klorid-ion ezüst- iont tartalmazó mérőoldattal végzett
meghatározásánál?
9. 100 ml vizet 0,05 mol/l AgNO3-al titrálva a mérőoldat fogyása 10 ml. Mennyi a klorid ion
koncentrációja mol/l-ben?
10. 1 liter 0,05 mol/l- es AgNO3 mérőoldatot kell készítenie. Mennyi AgNO3-ot kell bemérni
ehhez. A szükséges adatokat keresse ki a periódusos rendszerből.

3.Polimerek klórtartalmának meghatározása

A polimer klór vagy halogén tartalma fontos lehet ha hulladék égetéssel történő megsemmisítését
tervezik. A Schenek és Puell által kifejlesztett meszes ömlesztéses módszer egy gyors rutinszerűen
alkalmazható módszer a polimerek klór tartalmának meghatározására. Kb 0,2 g mintát CaO-al
összekeverve elégetik, a tégely tartalmát híg salétromsavban oldják és az oldatot semlegesítés után a
fenti módon az (1-2) reakció felhasználásával titrálják. A kapott minta a fenti módon készült. Töltse
a mérőlombikot jelig. Ebből 20-20 ml oldatot 300 ml-es Erlenmeyer lombikokba pipettázunk.
Desztillált vízzel 100 ml-re hígítjuk. Ellenőrizzük a pH-t, ha kell értékét 6-11 érték közé állítjuk.
Mérőhengerrel 2 ml 5 % -os kromát indikátort adunk hozzá. Az így előkészített oldatot 0,05 mol/les AgNO3 mérőoldattal titráljuk. A becseppentés helyén észlelni fogjuk a végpontban az egész
rendszerre kiterjedő téglavörös színt.
Figyelembe véve, hogy 20 ml-t titráltunk adjuk meg a Cl- ionok koncentrációját a kiadott 100 ml-re
töltött mintában mol/l és mg/l koncentrációban és a polimerben tömegszázalékban, ha 0,2 volt a
bemért polimer tömege.

Zh. kérdések:
11. Soroljon fel halogén tartalmú műanyagokat.
12. Írja fel a mérésnél alkalmazott reakciók egyenleteit.
13. Hogyan jelezzük a mérés végpontját a klorid-ion ezüst- iont tartalmazó mérőoldattal végzett
meghatározásánál?
14. 0,2 g polimert égetett el halogéntartalmát 100 ml oldatban oldotta ki. Ebből 20 ml-t titrált
0,05 mol/l AgNO3-al, a mérőoldat fogyása 10 ml. Mennyi a klorid ion koncentrációja mol/lben?
15. 1 liter 0,05 mol/l- es AgNO3 mérőoldatot kell készítenie. Mennyi AgNO3-ot kell bemérni
ehhez. A szükséges adatokat keresse ki a periódusos rendszerből.
16.

Számítsa ki a PVC klór tartalmát m/m %-ban.
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17.7. Titrimetria 4.
C-vitamin tabletta aszkorbinsav tartalmának bromatometriás
meghatározása

Titrimetria névvel azokat a vizsgálatokat illetjük, amelyeknél valamelyik komponens
mennyiségi meghatározását úgy végezzük, hogy a minta adott részletéhez bürettából ismert
koncentrációjú mérőoldatot adunk mindaddig, amíg a lejátszódó reakció sztöchiometriai arányait
figyelembe véve az egyenlővé nem válik a mérendő komponenssel. Ezt az állapotot a titrálás
végpontjának nevezzük. A végpontot vagy megfelelően megválasztott indikátorral, vagy műszeres
módszerrel (pH mérés, elektród vagy redox potenciál mérés, vezetőképesség mérés stb) tesszük
érzékelhetővé.
A titrimetriás módszereket a meghatározni kívánt mintakomponens és a mérőoldat között lejátszódó
reakció

alapján

szokás

csoportosítani.

Így

az

alábbi

titrimetriás

módszereket

lehet

megkülönbözteteni:
Csapadékos titrálás: a reakcióban a vizsgált komponens és a mérőoldat reagense rosszul
oldódó csapadékot képez. A legjelentősebb ilyen módszer az ezüst és a halogén ionok közötti
csapadékképződési reakciót használja ki.
Ag+ +Cl-⇔ AgCl

(1)

Sav-bázis titrálás: A mérés során vagy savat mérünk bázist tartalmazó mérőoldattal vagy
fordítva. Az erős savak és az erős bázisok jól mérhetők. A gyenge savak és bázisok mérhetősége
attól függ, hogy disszociációjuk hogyan viszonylik az oldószer, a víz disszociációjához. Minél
közelebb van ahhoz, annál kevésbé titrálhatók.
A sav-bázis reakciót a sósav és a nátrium-hidroxid esetére az alábbi reakció mutatja.

HCl + NaOH⇒ NaCl + H2O

(2)

Fontos látnunk azt, hogy minden sav-bázis reakció, ha ionegyenletként írjuk fel az alábbi reakcióra
egyszerűsíthető.
H+ +OH-⇔ H2O

(3)

Komplexometria: A komplex vegyület képződéséhez az kell, hogy legyen olyan részecske,
amelyik elektronrendszerében elektronpárok hiányoznak (központi atom) és legyen olyan,
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amelyiknek szabad elektronpárja van, vagy elektronpárjai vannak (ligandum). A koordinatív kötés
kialakulása e két részecske között úgy jön létre hogy a betöltetlen helyekkel rendelkező központi
atom befogadja a ligandumok elektronpárjait. Mivel a központi atom elektron pár befogadó
képessége a közönséges reakciókban rá jellemző vegyértéke között (hány elektront ad le vagy vesz
fel) nincs egyértelmű kapcsolat a vegyülés sztöchiometriája eltér a klasszikus (a fenti két) esettől.
(A vegyülés sztöchiometriáját az fogja meghatározni, hogy a központi atomon hány elektronpár
befogadására van hely, ill a központi atommal reagáló vegyületben hány olyan atom van amely
szabad elektronpárral rendelkezik.). Van olyan ligandum amelyikben csak egy szabad
elektronpárral rendelkező atom van. A legismertebb ilyen ligandumként működő részecske a
vízmolekula (H2O), amiben az oxigén atomnak van koordinativ kötésben felhasználható
elektronpárja. (A legtöbb kationokat tartalmazó vizes oldat tulajdonképpen olyan komplex vegyület,
amelyben a vízmolekula ligandumként szerepel. A színes oldat jelleg is ettől ered.) A vízhez
hasonló egy eletronpár átadásra képes ligandum az ammónia (NH3), itt a nitrogén atomnak van
magános elektronpárja.
Vannak olyan molekulák, amelyekben több olyan csoport is lehet, amely ilyen szabad elektron
párral rendelkező atomokat tartalmaz. Ilyen molekula a komplexometriás titrálásoknál
leggyakrabban hasznát EDTA (etilén- diamin- tetraecetsav) amelyben hat olyan csoport van,
amelyik koordinatív kötést létesíthet. Az a tény, hogy egy molekula több koordinatív kötést
tartalmaz előnyösen hat a komplex stabilitására, növeli azt, ami a titrálás szempontjából is előnyös.
Ezért részesítik előnyben mérőoldatként az EDTA-t a más egy koordinatív kötés kialakítására
alkalmas vegyületekkel szemben.
Az EDTA, mint hatfunkciós ligandum (2 nitrogén+4 karboxyl oxigén atom) működését 4-es és 6-os
koordinációban az alábbi ábra szemlélteti:
EDTA 4-es koordinációban

CH2

EDTA 6-os koordinációban

CH2-COO-

-COO-

N-CH2-COO-

N-CH2-COO-

(CH2)2

Me2+

(CH2)2

N-CH2-COO-

N-CH2-COO-

CH2-COO-

-

CH2-COO
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Me2+

Redoxi titrálások: A mérés során redox reakció játszódik le (elektronleadás és felvétel). A
mérőoldat oxidálószer vagy redukálószer. Oxidálószerként leggyakrabban a permanganát
iont(MnO4-) a kromát iont (CrO42-), jodoldatot (I2) használják. Redukálószerként az ón(II)
Sn(II)iont, az arzén(III) As(III) iont, jodid (I-) iont, tioszulfát(S2O32-)-iont az aszkorbinsavat (Cvitamin) használják.
A

permanganát

mérőoldat

felhasználásakor

permanganometriáról,

kromát

mérőoldatnál

kromatometriáról, jód mérőoldat esetén jodometriáról beszélünk stb.
A permanganometriás mérések során az alábbi reakciók játszódnak le:

Erősen savanyú közegben:
MnO4- +8H+ + 5e- ⇔ Mn2+ + 4H2O

+1,52 V

Gyengén savanyú közegben:
MnO4- +4H+ + 3e- ⇔ MnO2 + 2H2O

+1,672 V

Gyengén lúgos közegben:
MnO4- + e- ⇔ MnO42-

+0,54 V

A fentiekből látható, hogy a pH-nak fontos szerepe van a redox reakciókban és vegyük észre azt is,
hogy a pH változásával nem csak az oxidálóképesség változik, hanem sztöchiometriai viszonyok is,
azaz egy permanganát ion kevesebb vizsgálandó anyagot képes oxidálni.
A jodometriás méréseknél az alábbi reakciók mennek végbe:
I2 +2 e-⇔ 2 I-

+0,62 V

2 S2O32-⇔ S4O62- +2e-

+0,17 V

A titrálásokhoz, mint a fentiekből kiderült mérőoldatok szükségesek. Ezeket a mérőoldatokat a
vizsgálandó komponens koncentrációjától függően 1mól/l- 0,001mol/l koncentráció tartományban
szoktuk elkészíteni. Sajnos sok esetben a mérőoldatok egyszerűen a reagensek pontos bemérésével
nem készíthetők el vagy az elkészített oldatok koncentrációja időben változik, ezért a vizsgálatok
elvégzése előtt szükség van a mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározására. Ezt
faktorozásnak hívjuk. (Az elnevezés abból ered, hogy a pontos koncentráció = faktor x névleges
koncentráció) Pl c= 0,1126 mol/l= 1,1126x 0,1mol/l).
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A faktorozáshoz olyan anyagot használunk, amelyiknek tömege jól mérhető, sztöchiometriája
állandó (pl nem nedvszívó, a levegő alkotóival nem reagál stb.)
Sav-bázis titrálásoknál a sav mérőoldatok pontos koncentrációját KHCO3-ra szokás meghatározni.
A lejátszódó reakció:
KHCO3 + HCl ⇒ KCl + H2CO3
A sav mérőoldat pontos koncentrációját az alábbi összefüggéssel számíthatjuk:
KHCO3 móljainak száma = a titrálásra fogyott sav móljainak száma
m KHCO3/ Ms KHCO3 = c sav Vfogyás/1000
A KHCO3 móltömege 100g így a számolás is egyszerű, 0,1 g KHCO3 –ra 10 ml HCl fogy, ha a
sósav koncentrációja pontosan 0,1 mol/l.
Ha a sav mérőoldat koncentrációja így ismertté vált a lúg mérőoldat pontos koncentrációját ennek a
savnak a felhasználásával határozhatjuk meg.
Másfajta mérőoldat másfajta faktoranyagot igényel, pl. a permanganát mérőoldat faktorozásának
segédanyaga az oxálsav, amelyet a permanganát széndioxiddá oxidál.
(COO)22- ⇒ 2CO2 +2eeközben a

Mn(VII) +5 e- ⇒ Mn(II) -vé redukálódik.

Jodometriánál a kálium jodát a faktoranyag. Az elv az, hogy az alábbi reakcióban jódot állítunk elő
és ezt tioszulfáttal titráljuk. A jodát koncentrációját ismerve tudjuk a jód pontos koncentrációját, a
titrálásnál mért fogyásból számolni lehet a tioszulfát mérőoldat koncentrációját. A tioszulfát
ismeretében meghatározható a jód mérőoldaté.
IO3- + 5I- +6 H+⇒ 3 I2 +3H2O
A gyakorlat során C-vitamin tabletta aszkorbinsav tartalmát kell meghatározni. A mérés a redoxi
titrálások körébe tartozik.
A redoxi- titrálások során redox reakció játszódik le, (elektronleadás és felvétel). A
mérőoldat ennek megfelelően oxidálószer vagy redukálószer lehet. Oxidálószerként leggyakrabban
a permanganát iont (MnO4-) a kromát iont (CrO42-), jodoldatot (I2), jodát IO3-, bromát BrO3- ionokat
használják. Redukálószerként az ón(II)-iont (Sn(II)), az arzén(III)-iont (As(III)), jodid-iont (I-),
tioszulfát-iont (S2O32-) az aszkorbinsavat (C-vitamin) alkalmazhatjuk.
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Mint látható a bromát ionok az oxidáló, az aszkorbinsav a redukáló anyagok csoportjába tartozik,
így egymással olyan reakciót adnak, amire titrálásos reakció alapozható.
Az aszkorbinsav (C-vitamin) meghatározásánál az alábbi reakció játszódik le:
1. A bromát( BrO3-) és a bromid (Br-) ionok savas közegben reagálnak egymással a bromát
brómmá oxidálja a bromidot és maga brómmá redukálódik (Br2).
BrO3- + 5Br- + 6 H+ = 3 Br2 + 3 H2O
2. A bróm az aszkorbinsav két alkoholos hidroxil (-OH) csoportját keto (=O) csoporttá oxidálja

O=C

C−OH
║
C−OH

H−C

HO−C−H

H2−C−OH

O
+ Br2

⇔

O=C

C=O

C=O

H−C

HO−C−H

H2−C−OH

O
2 HBr

Aszkorbinsav

A két reakcióegyenletből megállapítható, hogy egy mol bromát három mól aszkorbinsavat mér. Így
a bromát-ion fogyás 3 szorosa adja meg az aszkorbinsav mennyiségét.

A mérés menete:
Porcelán mozsárban óvatosan összetörünk, és 1-2 csepp vízzel pépesre dörzsölünk 1 db C-vitamin
tablettát. Tölcséren keresztül 200 cm3-es Erlenmeyer-lombikba oldjuk át a tablettát 60 cm3
desztillált vízzel. 10 cm3 desztillált HCl-val megsavanyítjuk (20 %-os), 0,2 g KBr-t szórunk bele és
1-2 csepp p-etoxikrizoidin indikátor mellett azonnal titráljuk 0,02 mol/l kálium-bromát mérőoldattal
hidegen, vörösből színtelenbe (halványsárgába). Megadandó a C-vitamin tabletta aszkorbinsav
tartalma mg-ban. Maszkorbinsav=176,12 g/mol
Zh kérdések:
1. Milyen típusai lehetnek titrálásos analitikai módszereknek?
2. Mi a különbség a sav-bázis és a redox reakciók között?
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3. Mi redukálódik, és mi oxidálódik az aszkorbinsav bromát ionnal történő meghatározása
során?
4. A reakciókat figyelembe véve számítsa ki, mennyi bromát ion mér egy mól aszkorbinsavat.
5. Számítsa ki az aszkorbinsav molekulatömegét.
6. Mennyi a minta aszkorbinsav tartalma tömegszázalékban, ha 1 g mintát 100 ml oldott ebből
20 ml-t titrált és a 0,1 mol/l bromát mérőoldat fogyása 20 ml volt.
7. Mi keletkezik az aszkorbinsavból, ha az oxidációja a lehetséges legnagyobb mértéket éri el.
(Pl. levegő jelenlétében 700 °C-ra melegítjük)?
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17.8. Mintaelőkészítés
Mintakissebbítés, oldás, feltárás, extrakció, kivonat készítés.

A gyakorlat célja: Megismerkedni azokkal a módszerekkel, amelyekkel a szilárd minták minden
alkotója ill. csak egyes komponensei oldatba vihetők.

A módszer elve
A szilárd anyagokat csak részben vizsgáljuk szilárd fázisban. A minta átalakításának több oka lehet:
az adott komponens vizsgálatára alkalmas analitikai módszer nem tudja kezelni a szilárd fázist,
vagy a kimutatási határ kicsi, zavarnak az egyéb jelenlévő anyagok, dúsításra, elválasztásra van
szükség. A minta átalakítási technikákat hívjuk segítségül akkor is, ha a mintában lévő anyagnak
csak egy részéről, az adott erősségű oldószerrel mobilizálható részről akarunk információt szerezni.
Ez utóbbi esetet kivéve olyan minta átalakításra van szükség, amely képes a kérdéses komponens
vagy a minta teljes egészét a kívánt folyadék vagy gáz fázisba átalakítani. Az átalakítást követően
alkalmazott módszerekkel nyert információ nem különbözik, nem különbözhet a szilárd fázis
közvetlen elemzésekor kapottól. A kivonó eljárás alkalmazásával a vizsgált komponensnek csak
azon mennyisége válik ismertté, amelyik mobilizálódott a kivonószer hatására. A kivonószer
összetételétől függ, hogy az mit modellez, s mennyire alkalmas az adott vizsgálat a valóság
jellemezésére.
A teljes oldásra, feltárásra többféle reagenst választhatunk. A szervetlen és a szerves anyagok
oldása alapvetően eltér egymástól. A szervetlen komponensek oldatba vitelénél, ha a sósavas,
salétromsavas vagy királyvizes oldás nem jár sikerrel, különböző feltárásokat alkalmazhatunk. A
szilikátos anyagok feltárása történhet hidrogén-fluoriddal, alkalikus vagy

lítium-metaborátos

ömlesztéssel. Bázikus karakterű anyagok savas karakterű feltáró szerrel tárhatók fel. Esetenként
csak az oxidatív feltárással lehet a mintát oldhatóvá alakítani. A feltárási mód kiválasztásánál
figyelembe kell venni azt, hogy melyek a meghatározandó elemek. A vizsgálható elemek
szempontjából a feltárási módok ugyanis különböznek. A nátrium-karbonátos feltárásból nem
mérhető a nátrium, a HF-os-ból a szilícium, mert a Sí-fluor vegyületei illékonyak, a lítiummetaborátosból a lítium és a bór. A nagy szerves anyag tartalmú mintákat az oldás, a feltárás előtt
általában elhamvasztjuk, vagy roncsolásos oldást alkalmazunk. A hamvasztás hőmérséklete, mint
arra korábban már utaltunk, kritikus az illékony elemek vizsgálatakor. A mikrohullámú technika a
szilárd anyagok oldatba vitelénél is jelentős fejlődést eredményezett. A roncsolásos oldási technikát
a nyomásnöveléssel kombinálva, olyan berendezések állnak rendelkezésre, amelyek a szilárd
anyagok oldatbavitelét gyorsan, kevés sav, feltáró anyag felhasználásával, csaknem automatizáltan
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képesek elvégezni. Néhány mikrohullámú feltárást alkalmazó EPA módszer a 1. táblázatban van
feltüntetve.
12.1. táblázat Mikrohullámú feltárások a 3015, 3051, 3052 US EPA módszerekben
Módszer Minta

3015

Víz

Mennyiség Reagensek

és 45 ml

Mikrohullámú

A

vizsgálható

program

elemek

2.5 ml HNO3 és Felfűtés 160 °C- Al, Sb, As, Ba,
ra 10 perc alatt és Be, Cd, Ca, Cr,

vizes

2.5

kivonat

ml HCl (FAAS hőntartás további Co, Cu, Fe, Pb,
és ICP) vagy 5 10 percig 165 – Mg, Mn, Mo,
170 °C között

ml
HNO3

Ni, K, Se, Na,
V, Zn

(FAAS,

GFAAS, ICP és
ICP-MS)
3051

Üledékek,

0.5 g

Felfűtés 175 °C- Al, Sb, As, B,

10 ml HNO3

iszapok,
talaj,

ra 5 perc alatt és Ba, Be, Cd, Ca,
és

hőntartás további , Ca, Cr, Co, Cu,

olaj

10 percig 170 – Fe, Pb, Mg, Mn,
180 °Cközött

Hg, Mo, Ni, K,
Se, Ag, Na, Sr,
V, Zn

3052

Szilicium

0.5-1 g

9 ml HNO3 és 3

tartalmú

ml

anyagok és

Alternatív

szerves

savelegy

anyagok

H2O2 és H2O

Felfűtés 180 °C- Al, Sb, As, B,

HF. ra 10 perc alatt és Ba, Be, Cd, Ca,
hőntartás további , Ca, Cr, Co, Cu,
HCl, 10 percig 175 – Fe, Pb, Mg, Mn,
185 °C

Hg, Mo, Ni, K,

között

Se, Ag, Na, Sr,
Tl, V, Zn

Az előbb tárgyalt oldási, feltárási módszerek a minta teljes elemtartalmát oldhatóvá alakítják. A
minta teljes elemtartalma azonban általában nem azonos a környezet szempontjából veszélyt jelentő
mennyiséggel, így a vizsgálatoknak ez a típusa nem jellemzi megfelelően a minta toxicitását. (Lásd
az ún. befoglaló eljárásokat, ahol a toxikus elem a mintában marad csak olyan formába kerül
amelyik már nem mobilis, így nem

jelent veszélyt a környezetre). Szükség van tehát olyan

módszerekre, amelyek a mintában levő elemtartalomnak csak a környezetre veszélyt jelentő, a
környezetben is mobilizálódó fizikai, kémiai formában lévő részét mérik.
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A környezetet jól modellező kioldási technika megtalálása nem egyszerű feladat. Ebből ered, hogy
sok közelítés létezik. Közös vonásuk, hogy több lépéses extrakciót alkalmaznak növekvő erősségű
extrahálószerrel. Különbség a lépések számában van. A nagyobb lépésszámú kivonó eljárás a
vizsgált elem több különböző előfordulási módját képes megkülönböztetni. Az eljárás részleteit az
Európai Szabványügyi Hivatal (BRC) üledékekre javasolt négy lépéses

eljárásán keresztül

mutatjuk be.

2. táblázat Négylépéses kivonó eljárás üledékek vizsgálatára
Extrakciós lé- Reagens, koncentráció, pH

Mobilizált ion típusa

pés
1

Ecetsav (0.11 mol dm-3) pH: 2.85

Vízoldható,

savoldható

(karbonát),

ioncserélhető
2

3

4

Hidroxil–ammónium-klorid (mol dm-3)

A redukálható fázisokhoz kötött (vas,

pH:2

mangán stb. oxidok)

Hidrogén-peroxid (9.8 mol dm-3) + Oxidálható fázisokhoz kötött (szerves
ammónium-acetát (1 mol dm-3 ), pH:2

anyag, szulfidok stb.)

Királyvíz (3HCl + 1 HNO3) vagy

Maradék, az előzőekkel nem oldható

(HNO3- HF elegy)

(Szilikátokhoz kötött HF oldás)

A nyomelemek adszorbeálódnak, ioncserével kötődhetnek a talaj, az üledék egyes komponenseihez,
az agyagásványokhoz, a fém-oxi-hidroxidokhoz, a huminsavakhoz. A karbonátok ugyancsak sok
fémiont kötnek meg. Az ilyen formában található fémek a legkönnyebben mobilizálhatók, mert a
kötődésük a (szorpciós-deszorpciós folyamat, oldódás) érzékeny a víz ionösszetételének, a pHjának változására. Az első extrakciós lépés ezt az esetet modellezi.
A vas és mangán-oxidok kötőanyagként, a részecskék felületére rakódva találhatók a talajban,
üledékekben. Ezek az oxidok olyan erős kötéssel kötnek meg ionokat, hogy azok az előző
kivonószer oldó hatásának ellenállnak. Ha azonban az oxidok redukáló közegbe kerülnek (változik
a rendszer redox potenciálja) a kötött ionok a vassal, mangánnal együtt a redukciót követően
oldhatóvá válnak. A második extrakciós lépés ezt a frakciót vonja ki a rendszerből.
Az elemeknek egy további részlete a szerves anyagokhoz kötődik. Az oxidatív lebomlás során a
szerves anyag által kötött fémionok ugyancsak mobilizálódhatnak. A szerves anyag mellett a
szulfidok formájában lévő fémionok is oldhatóvá alakulnak oxidatív közegben. Az oxidációs
negyedik lépés ezt az esetet vizsgálja.
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A maradékból még királyvízzel oldható ki fémion. Ha az anyag szilikátokat tartalmaz a királyvíz
nem képes ezeket feloldani. Mint arra már korábban utaltunk salétromsav–hidrogén-fluorid
rendszerrel ezek is oldatba vihetők. Ez utóbbi lépés már azokat az ionokat is kioldja amelyeknek a
mobilizációja a természetben nem következik be (kivéve a mállás esetét). A hidrogén-fluoridos
oldásnak csak a teljes elemösszetétel megismerése szempontjából van jelentősége.
Egy üledék standard minta négy lépéses extrakciójának eredményét a 12.1. ábra mutatja be.
Egy komplett extrakciós vizsgálat sorozat kb. két hetet vesz igénybe.
gyakran alkalmazzuk, mert részletes információval szolgál

az

Bár időigényes, mégis

elemek, a toxikus fémionok

forrásáról, biológiai felvehetőségéről, mobilizálhatóságáról.
A szerves anyagok vizsgáló módszerei néhány esettől eltekintve (lásd a szilárd mintás infravörös
spektroszkópiát) a szerves anyagok kivonását igénylik. Erre sokszor azért is szükség van, mert a
koncentráció szilárd fázisban nagyon alacsony. A kivonás egyben dúsítást is jelent (a dúsítás egykét nagyságrendnyi, 250 g talajból a szerves anyag 1-10 ml extraktumba megy át.)
A 2. táblázatban használt csoportosítást követve, az illékonyság sorrendjében tekintjük át a szerves
anyagok kivonásának módszereit. Az illékony szerves anyagokat (forráspont < 200°C ) valójában
nem folyadék fázisba, hanem gáz fázisba viszik az ún. purge and trap módszerrel. A purge and
trap módszer alkalmazásakor a szilárd anyagot vízben szuszpendálják majd héliumot
buborékoltatnak át rajta. A hélium által kiöblített gőzök egy csapdában gyűlnek össze, ahonnan
melegítéssel a vizsgáló rendszerbe pl. gázkromatográfba juttatják és elemzik. A módszert a
folyadékokban lévő illékony szerves anyagok vizsgálatára dolgozták ki, de alkalmazható a
talajoknál, szilárd anyagoknál is. Utóbbiaknál a kiöblítés hatékonyságát célszerű ellenőrizni olyan
vegyülettel, amely a mintában nem található (pl. deuterált benzol). Jó kiöblítési hatásfoknak számít,
ha az indikátor vegyületre a 70 % -os visszanyerést elérjük. A purge and trap módszer pontosabb
és precízebb, mint a többi az illékony szerves anyag (VOC) meghatározásra alkalmazható módszer
(head-space, szilárd fázisú mikroextrakció).
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1.ábra A fémionok mennyiségének megoszlása egy üledékben a kötődés típusa szerint
(A 4. lépés HF-os oldás volt így a 100 % a mintában lévő teljes elemtartalomnak felel meg.)

A közepesen illékony szerves anyagok (PAH-ok, PCB-k és növényvédőszerek) erősebben kötődnek
a szilárd fázishoz, ezek kivonására oldószeres extrakciót alkalmazunk.
A fenti vegyületeket legegyszerűbben úgy vonhatjuk ki a szilárd anyagból, hogy a mintát hexánnal
vagy petroléterrel összerázzuk, majd néhány órás állás után a fázisokat elválasztjuk. Gyorsítja a
kivonást az ultrahangos kezelés. Az előbbinél hatékonyabb az ún. Soxhlet extrakció (extrakciós idő
8-10 óra). Leggyorsabb kivonás a szuperkritikus széndioxid extrakcióval érhető el. Az extrakciós
idő olaj típusú szennyezők szuperkritikus extrakciójakor 10-30 perc.

A hexán és a könnyű

petróleum származékok nem elegyednek a vízzel, emulzió képeződhet. Ezen kívül a víz meggátolja
az oldószer behatolását a pórusokba. Ha a fenti oldószereket vizet tartalmazó minta extrahálásához
akarjuk használni, a mintához szárítószert kell adni (MgCl2H2O, Na2SO4). Lehet az oldószer
polaritását is változtatni pl. aceton hozzáadásával vagy vízzel teljesen elegyedő oldószerrel is
végezhető az extrakció (acetonitril). Az oldószernek jól kell oldani a szerves anyagokat,
szennyezéstől mentesnek kell lennie és a vizsgálatot nem zavarhatja. A poláris oldószer jelenléte az
extraktumban hátrányosan befolyásolja a kromatográfiás elválasztást, ezért a mérés előtt a poláros
oldószerrel, oldószer eleggyel készült kivonatot apolárossá kell alakítani. Ugyancsak szükség lehet
előzetes elválasztásra, a zavaró komponensek eltávolítására. Az oldószercsere és a tisztítás céljából
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az extraktumot egy szilikagél oszlopra viszik, ahonnan apoláros oldószerrel, petroléterrel eluálják.
A vizsgálat alapkészüléke a gázkromatográf, megfelelő detektorral. érzékenységével szemben a
legnagyobb követelmény a dioxinok meghatározánál jelentkezik.
1. Egyszerű oldással nem oldható minta alkalikus feltárása: Mérjen be platina tégelybe kb. 0,2 g
mintát analitikai mérlegen négy tizedes pontossággal. Adjon hozzá

kb. 2 g feltáró anyagot

(K2CO3+ Na2CO3 +Na2B4O7*10H2O (bórax)), keverje jól össze a mintával és Bunsen lángon
izzítsa 5 percig. Lehűtés után a tégely külsejét lemosva tegye be 200 ml-es főzőpohárba, adjon
hozzá fülke alatt 50 ml cc. HCl-at és 25 ml vizet. Ha nem kap áttetsző oldatot melegítse homok
fürdőn, majd lehűtve mossa be 100 ml-es mérőlombikba. A mintából a feltöltés után 50 ml-t
elteszünk a mérésre a gyakorlatok második ütemében az atomabszorpciós spektrofotometriás
gyakorlat során kerül sor.
2. Szelektív kioldás a minta környezeti veszélyességének megállapítására:
Mérjen be 2x 0,5 g-ot 50 ml-es műanyag edényekbe a mintákból és adjon hozzájuk 50 ml desztillált
vizet, 50 ml 1mol/l salétromsavat, jól rázza össze. A mintát 1 órán át rázatjuk, majd szűrjük és
hasonlóan az 1. feladat mintájához későbbre eltesszük.
3. Ismerkedés egyéb a minta előkészítésnél használt eszközökkel: örlőeszközök, malmok,
pasztillázó prés, szitasorozat, rázógép, centrifuga, Sohxlet-extraktor, mikrohullámú feltáró.

Zh kérdések:
Mi a célja a minta előkészítés műveleteinek?
Hogyan biztosíthatja a homogenitást a heterogén minták esetében?
Mi határozza meg a fémek oldhatóságát savakban?
Adja meg a sósav a kénsav, a salétromsav képletét és a tömény savak koncentrációját.
Hogyan hígítja a tömény savakat?
Milyen fémeket oldhat sósavban?
Milyen fémeket oldhat oxisavban?
Milyen gázok szabadulhatnak fel oxisavakkal történő oldásnál?
Mi a királyvíz és milyen anyagok oldására használja.
Mi a feltárás lényege és milyen fajtái vannak?
Mikor kell a minta teljes feloldását garantálni és mikor alkalmazzuk a részleges kioldás
módszerét?
0,5 g mintát feltártunk és 100 ml-re oldottuk másik 0,5 g részletét 50 ml 1 mol/l –es
salétromsavval extraháltunk. A feltárással kapott oldatban a Ni koncentrációját 200 mg/l-nek a
salétromsavas kivonatban 20 ppm-nek találtuk. Számítsa ki mennyi Ni van a mintában m/m
%-ban és mennyi mobilizálható salétromsavval.
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17.9. Potenciometria
Oldatok kémhatásának, pH-jának meghatározása, ecetsav oldat potenciometriás
titrálása.
A gyakorlat célja: A potenciometria alkalmazása ionkoncentráció direkt mérésére és indikátor
szerepben a potenciometriás titrálásnál.

A módszer elve
A potenciometria elektródpotenciál mérésén alapuló módszerek gyűjtőneve. Az elektródpotenciál
mérése segítségével minden olyan esetben lehetséges mennyiségi meghatározás, amikor ki lehet
alakítani a mérendő ionra nézve reverzibilisen működő mérőelektród és a potenciál állandósággal
rendelkező viszonyító elektródrendszert.
A potenciometriás mérést nulla átfolyó áramerősség mellett végezzük, úgy, hogy a mérőelektródot
és a referncia elektródot egy galvánelemmé kapcsoljuk, 1. ábra.

Mérőműszer

2

1

1. ábra. Különböző ionok koncentrációjának mérésére alkalmas mérőelektródból (1) és referencia
elektródból (2) álló rendszer.

A potenciometriának két fontos alkalmazási területe van: a direkt potenciometria és a
potenciometriás végpontjelzés, más szóval potenciometriás titrálás.
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A dierekt potenciometriás mérésnél a mért potenciál alapján határozzuk meg a potenciál változást
előidéző komponens koncentrációját. Ezt a kapcsolatot Nernst egyenlet adja meg.
ε = ε0 +(RT/zF) ln([ox]/[red])
A H+ vagy valamilyen más kationra felírva:
ε = ε0 +(RT/zF) ln([H+]/konstans)
egyenlet adódik, amelyik szerint lineáris kapcsolat áll fenn a mért potenciál és a potenciált előidéző
ion koncentrációjának logaritmusa között.
A potenciometriás titrálásnál a mérőrendszer az indikátor szerepét tölti be, a segítségével felvett un.
titrálási görbe lehetővé teszi a titrálás végpontjának megállapítását. Az ekvivalencipont közelében
ugyanis a koncentráció nagyságrendekkel változik ez a logaritmikus összefüggés miatt nagy
potenciálváltozást okoz egy S alakú görbe formájában. A változás nagy ha nagy a sav vagy bázis
disszociációs állandója. Mint az a 2.ábrán látható K<10-10 azaz pK >10 esetében ez a
potenciálváltozás nem észlelhető jól így azok a gyenge savak és bázisok, amelyeknek a
disszociációs állandója kisebb ennél az értéknél sav-bázis titrálással nem mérhetők.

2 .ábra. Savak titrálási görbéinek változása a savi disszociációs állandó függvényében
A direkt potenciometriás mérés alkalmazásának leggyakoribb esete a pH mérés.
A pH definiciója híg oldatokban: pH= -lg [H+]
A pH mérésnél tehát az oldat hidrogén ion koncentrációjára kapunk információt.
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Semleges oldatban a [H+]= [OH-] Szobahőmérsékleten a [H+] = 10-7 mol/l ezért pH=7-et tekintjük a
semleges pH-nak. A semleges állapot környezetében nagyon kis sav vagy bázis mennyiség jelentős
pH változást okozhat. Ezért van az, hogy a desztillált víz pH-ját 7-től mintegy egy pH egységgel
kisebbnek találjuk ugyanis a levegőből beoldódó széndioxid ~6 körüli értékre módosítja. Itt kell a
leggondosabban eljárni a pH mérésnél. A elektróddal az edénnyel bevitt szennyezések jelentősen
módosíthatják a pH értékét.
Ha a [H+]>[OH-] az oldat savas ekkor a pH<7, ha a [H+]<[OH-] akkor az oldat lúgos a pH>7. A
kémiai egyensúlyra vonatkozó törvény szerint a két ion H+és az OH- koncentrációja nem változhat
tetszőlegesen. Ha az egyik nő a másiknak csökkenni kell, mégpedig olyan arányban, hogy
koncentrációjuk szorzata állandó maradjon.
[H+]*[OH-] = Kv=10-14
Ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározva az egyik koncentrációját kiszámítsuk a másikat.
A pH méréssel tehát a vizsgált oldat savasságára vagy lúgosságára kapunk információt.
A pH mérésre mérőelektródként üvegelektródot alkalmazhatunk a vonatkoztatási elektród Ag/AgCl
vagy kalomel Hg/Hg2Cl2 elektród az 1. ábra szerinti kapcsolásban. A gyakorlaton használt
kombinált üvegelektród a referencia elektródot magába beépítve tartalmazza. (Nem egy elektróddal
történik a mérés!)
Ha az üveg elektródot más ionra érzékeny elektródra cseréljük tetszőleges ion kation és anion (pl.
NH4+, vagy Cl- vagy NO3-) koncentrációját is mérni tudjuk. A direkt potenciometria így ha a
megfelelő ionra specifikus elektróddal rendelkezünk alkalmas többféle kation, anionok
koncentrációjának meghatározására kb. 10-4 mol/l koncentráció értékig.
A pH mérésnél a pH mérőt a mérés előtt puffer oldat (a puffer oldat állandó pH-ju oldat)
segítségével beállítjuk, így a mért potenciálhoz egy pH értéket rendelünk (ténylegesen ez a beállítás
az U=f(c) meghatározást jelenti, gyakorlatilag azonos funkciójú az analitikai görbe felvételével), a
beállítást követően a műszer a pontos pH-t mutatja. A műszer beállítását úgy végezzük, hogy a
beállításra használt két különböző pH-jú oldat közrefogja a vizsgálni kívánt oldat pH-ját. Ha ezt
előre nem tudjuk közelítő méréssel lehet megállapítani milyen tartományba kell a pH mérőt
kalibrálni. A puffer oldatok általában elkészítve megvásárolhatók (legtöbbször tömény törzsoldatból
kell hígítani őket), de ha nincs akkor magunk is elkészíthetünk ilyet, lásd 1. táblázat.
1. táblázat
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Ha nem pH-t mérünk, hanem más ionokat határozunk meg valamilyen ionszelektív elektród
segítségével, akkor ismert koncentrációjú oldatsorozat segítségével fel kell venni az

U=f(c)

analitikai függvény és a minta jelét megmérve ennek segítségével kaphatjuk meg a keresett
koncentrációt. Az U=f(c) függvény felvétele pH mérésnél is lehetséges pl. a táblázatban megadott
pufferoldat sorozattal, a két pontos kalibráció csak a kényelmünket szolgálja.
Gyakorlaton elvégzendő feladat:
I. Három különböző oldat kémhatásának és pH-jának meghatározása indikátoroldattal, pH
papírral és pH mérő segítségével
1. Mindhárom mintából vegyen ki kémcsőbe kb. 5 ml-t és cseppentsen 1 csepp fenolftaleint és
állapítsa meg a kémhatást. Ha nem kapott színváltozást cseppentsen a mintába három csepp
metilnarancsot és állapítsa meg a kémhatást.
2. A kiadott három minta pH-ját mérje meg 1-14 skálájú pH papírral. Ehhez a mintából
üvegbottal vegyen ki kevés folyadékot és a letépett indikátorpapírhoz érintve az
elszíneződik. Ezt a színskálával összevetve olvassa le és a táblázatba jegyezze fel a mért
pH-t.
3. A rendelkezésre álló pufferoldatok segítségével végezze el a pH mérő két pontos
kalibrációját.
4. Mérje meg a három kiadott minta pH-ját és számítsa ki a H+ koncentráció értékét. Vesse
össze a kapott pH-t és a korábban megállapított savas vagy lúgos kémhatást és rögzítse ezt
az 1. táblázatban.
II: Gyenge sav potenciometriás titrálása:
Sav-bázis titrálásokkal oldatok sav vagy a bázis koncentrációját határozhatjuk meg. A végpont
jelzésére használhatunk festékindikátorokat, de folyamatosan mérve az adott komponens
koncentrációjával

arányos

elektromos

jelet használhatunk
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műszeres

módszereket

is

(elektródpotenciál változás, vezetőképesség változás stb.) a titrálás végpontjának megállapítására. A
gyakorlat során a kiadott minta (ecetsav (kb. 0,1 mol/l) pontos koncentrációját kell meghatározni
0,1 mol/l KOH- ot használva mérőoldatként.
A titrálás előkészítése és végrehajtása:
1. Ha a pH mérőt még nem kalibrálta be készítsen el 100 ml 0,05 mol/l KH-ftalát puffer oldatot
pH: 4,008 és erre hitelesítse a pH mérőt. A KH-ftalát C6H4(COOH)2 móltömege: 204,23 g.
Ezzel egypontos kalibrálást végezhet.
2. Mérjen be 5 ml-t a titrálandó savból egy 250 ml-es főzőpohárba. Adjon hozzá 20 ml 1 mol/l-es
KCl oldatot és egészítse ki 100 ml-re. (Adjon a mintához két csepp fenolftelein indikátort, a
titrálás során a pH leolvasással párhuzamosan figyelje meg mikor vált szint a festékindikátor s
ezt jelölje majd be a titrálási görbéjén).
3. Helyezze a keverőre a 2. pontban előkészített poharat, merítse be az elektródot olvassa le a pH-t
és kezdetben 0,5 ml-ként majd a 4 ml után 6 ml-ig 0,2 ml-ként adja hozzá bürettából a
mérőoldatot. Minden hozzáadás után várjon addig, amíg a pH már nem változik, ekkor olvassa
le a pH értéket és írja be a 2. táblázatba. A 2. táblázat adatai alapján szerkessze meg a titrálási
görbét (2.ábra)(pH = f(VKOH)függvény és határozza meg az ekvivalenciapontot. Az
ekvivalenciapont megállapításához meg kell keresnie a görbe függőleges szakaszának felét. Ezt
a pH tengelyre vetítve megkapja az ekvivalenciaponthoz tartozó pH-t a V tengelyre vetítve a
fogyást. Ebből a minta, az ecetsav koncentrációja számolható.
4.

Számolja ki az ecetsav pontos koncentrációját. Adja meg milyen pH-nál adódott az
ekvivalenciapont és értelmezze miért nem pH= 7-nél kapta a semlegességi pontot. Állapítsa
meg hogyan viszonylik egymáshoz az ekvivalenciapont és az indikátor átcsapása.

Kérdések:
1. Milyen módszereket ismer egy oldat kémhatásának meghatározására? Soroljon fel hármat.
2. Milyen ion koncentrációját lehet mérni az üveg elektróddal?
3. Az üvegelektród potenciálját milyen elektródhoz viszonyítva mérjük, hogyan változik a
referncia elektród potenciálja a hidrogén ion koncentráció függvényében?
4. Számítsa ki az oldat hidrogén ion koncentrációját mol/l-ben ha a pH= 5,5. Milyen ennek az
oldatnak a kémhatása?
5. Mi a különbség a direkt potenciometria és a potenciometriás titrálás között?
6. Mennyi a pH az ekvivalenciapontban ha erős savat erős bázissal titrálunk?
7. Hol várja az ekvivalencipontot a hidrolízist nem mutató rendszereknél? Milyen sav-bázis titrálás
tartozik ebbe a csoportba?
8.

Mennyi KH-ftalátot kell bemérni 100 ml 0,05 mol/l pufferoldat készítéséhez? A KH-ftalát
móltömege: 204,23.
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9. Mennyi az ecetsav pontos koncentrációja, ha 5 ml sósav titrálásakor 4,75 ml 0,105 mol/l KOH
fogyott?
2. táblázat. Oldatok kémhatásának és pH-jának meghatározása
pH
mérés pH mérés [H+]
Kémhatás
Minta
Kémhatás
pH
mérő mol/l
indikátor
megállapítás
megállapítás
Metil narancs papírral
Fenolftalein
segítségével
próba
próba
1
2
3
3. táblázat Ecetsav titrálása 0,1 mol/l KOH-al

14

12

10

8
pH

V, ml
pH
0
05
1
1,5
2
2,5
3,0
3,5
4,0
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
pH
(ekv.pont)
Fogyás
(V, ml)
c(minta,
mol/l)

6

4

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

V (KOH), ml

3.ábra
Ecetsav potenciometriás titrálási görbéje
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17.10. Konduktometria
A gyakorlat célja: Az oldat ionos alkotóinak összegző, nem specifikus mérése (a víz tisztasága), a
konduktometria felhasználása titrálás végpontjelzésére.

A módszer elve
Elektrolitok oldataiban, az oldott anyag disszociált formában kationként és anionként van
jelen. Az ionok a folyadékban szabad mozgással rendelkeznek így töltések szállítására képesek,
vezetik az elektromos áramot. Az oldat vezetőképességének mértéke az oldószer és elektrolit
vezetőképességének az összege. A fajlagos vezetőképességet 1 cm élhosszúságú kocka szemközti
lapjai között mért ellenállás reciprokával definiáljuk, (κ=l/(RA) ahol l az elektródok közti távolság,
A az elektródok felülete, R az ellenállás. l/A-t cellaállandónak nevezzük. Értékét ismert
vezetőképességű oldattal határozhatjuk meg. A vezetőképesség mértékegysége: Ώ-1 cm-1.

U

oldat

R
κ=l/RA
1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése

A vezetőképesség mérését ellenállás mérésre vezetjük vissza. Egyenáram hatására az elektródok
polarizálódnak, ezért a mérést váltóárammal végzik, a normál 50 Hz nem elegendő a polarizációs
jelenségek kiküszöbölésére ezért 800-5000 Hz frekvenciát alkalmaznak.
Minden ion a méretétől függő sebességgel képes a töltést szállítani, egy adott mozgékonysággal
rendelkezik. Ezért a különböző azonos töltéssel rendelkező ionok vezetőképessége eltérő.
Ugyanahhoz a vezetőképességhez két azonos töltésű ion esetén is két különböző koncentráció
tartozik. Legnagyobb a H+ és az OH- ionok vezetőképessége.
A vezetőképesség az oldott anyag koncentrációjával olyan mértékben változik, amilyen mértékben
ionok keletkeznek a feloldott anyagból. A kis koncentrációk tartományában az erős elektrolitok
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disszociációja teljes, ezért a vezetőképesség arányosan változik az erős elektrolit koncentrációjával.
Koncentráció mérésre ezért ezt a tartományt célszerű használni. Tömény oldatokban az arányosság
nem áll fenn sőt az ionok asszociációja (a disszociáció ellentéte) miatt csökken az ionok száma, így
a vezetőképesség a koncentrációval maximum görbe szerint változik. A vezetőképesség változását
az oldott erős elektrolit koncentrációja függvényében a 2. ábra szemlélteti.

A gyakorlaton elvégzendő feladatok:
A gyakorlat során három vízmintát kell megvizsgálni és a mért vezetőképesség alapján
beazonosítani ( desztvíz, csapvíz,

NaCl oldat). A NaCl oldat mivel oldott sóra nézve egy

komponensű, az oldat sókoncentrációja meghatározható. Ehhez a kiadott törzsoldat felhasználásával
egyre növekvő koncentrációjú oldatsorozatot kell készíteni. Ez az oldatsorozat teszi lehetővé annak
a függvénynek a felvételét (κ=f(c)), amelyik megteremti a kapcsolatot a vezetőképesség és a
koncentráció között. ( Elegendő az 1/R= f(c) felvétele) A függvény felhasználásával az ismeretlen
sótartalmú minta vezetőképességét ill. 1/R értékét megmérve ki tudjuk számítani a minta NaCl
koncentrációját. Fontos hangsúlyozni, hogy a vezetőképesség mérés szemben a potenciometriával
csak akkor használható koncentráció mérésre, ha az oldat egyfajta oldott sót tartalmaz. A mérésre
használt vezetőképességi cella (un. harangelektród) nem tud különbséget tenni az ionok között
(eltérés a potenciometriás méréstől, ahol a különböző ionok koncentrációját egyéb ionok
jelenlétében is mérhetjük). Ez az oka, hogy a vezetőképesség mérése leggyakrabban az oldott
elektrolit tartalom nem specifikus meghatározása mellett a potenciometriás titrálás analógiájára, a

Vezetőképesség, ohm-1 cm-1

vezetőképességi titrálás során, mint indikátor használatos.

Konduktometriában
használható
koncentráció
tartomány

H2SO4

KOH

Oldott anyag koncentrációja, mol/l
2.ábra A vezetőképesség változása a feloldott elektrolit koncentrációja függvényében.
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I. Vízminták tisztaságának ellenőrzése, NaCl oldat oldott sótartalmának meghatározása
1. Készítse el a táblázatban szereplő kalibráló oldatokat a törzsoldat felhasználásával. 100 ml
mérőlombikok állnak rendelkezésére a törzsoldat koncentrációja 10 g/l.
2.

Mérje meg a kalibráló oldatok vezetőképességét, majd mérje meg háromszor a kiadott
minta vezetőképességét. Az adatokat íja be a táblázatba.

3. Ábrázolja a vezetőképesség =f(koncentráció) összefüggést és határozza meg a minta NaCl
koncentrációját.
4.

Ezt követően az elektródot jól leöblítve mérje meg a csapvíz, és a desztillált víz
vezetőképességét.

A

kapott

vezetőképesség

adatok

és

a

kalibrációs

függvény

felhasználásával számítsa ki, hogy a csapvíz vezetőképessége milyen koncentrációjú NaCl
oldattal egyenértékű. (Azért nem azonos mert a csapvíz nem csak nátrium és klorid, hanem
kalcium, magnézium, kálium, szulfát, hidrogén-karbonát stb. ionokat is tartalmaz.)

II. Szulfát tartalom meghatározása konduktometriás titrálással
Konduktometriát olyan folyamatok követésére használhatjuk, amelyeknél az ionok mennyisége
a reakció során jelentősen változik. Ilyen lehet a sav-bázis reakció (a hidrogén ion és a hidroxid
ion nem vezető vízmolekulává egyesül) vagy ionok kis oldékonyságú nem vezető csapadékot
képeznek. Ez utóbbi esetet használjuk ki, amikor a szulfát ionokat bárium ionokkal báriumszulfát csapadék képződése közben határozzuk meg.
Töltse jelig a kiadott mérőlombikot, majd 20 ml-t pipettázzon ki belőle egy 250 ml-es
főzőpohárba (ebbe meríti majd a harangelektródot és ebbe adagolja, majd a mérőoldatot a
titrálás során.) Hozzáadunk 100 ml vizet, 10 ml izopropil-alkoholt (ez a csapadék oldódásának
visszaszorítására szolgál), beleteszünk egy mágneses keverőmagot, feltesszük a mágneses
keverőre és buborékmentesen bemerítjük az elektródot. Az előkészített oldatnak az elektródot
teljesen el kell lepnie. (Ha nem lepi el még adhatunk hozzá desztillált vizet). A keverőt
beindítva leolvassuk a vezetőképesség értékét, majd 0,05 mol/l BaCl2 mérőoldatot adunk a
mintához a táblázatban megadott részletekben. Minden egyes adagolás után addig várunk, míg a
jel állandósul, ekkor leolvassuk és a táblázatba feljegyezzük a vezetőképességet. A mérőoldat
térfogat-vezetőképesség adatokból megszerkesztjük a titrálási görbét. A görbe két szakaszára
egyenest illesztünk és meghatározzuk az ekvivalenciapontot, amiből a BaCl2 oldat
koncentrációjának ismeretében kiszámítjuk a minta szulfát ion koncentrációját mol/l-ben és g/l
ben.
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3. ábra Csapadékképződéssel járó reakció konduktometriás titrálási görbéje.

Zh kérdések:

1. Milyen elektromos mennyiséget mérünk a konduktometriás mérésnél.
2. Hogyan függ a vezetőképesség az ionok koncentrációjától töltésétől és fajtájától?
3. Mikor elektrolitspecifikus, mikor csak összegző típusú mérést tesz lehetővé a
konduktometria?
4. Rajzolja fel hogyan változik a vezetőképesség az oldott anyag koncentrációja függvényében
és jelölje be azt a koncentráció tartományt ahol célszerű koncentráció mérésre használni. Ha
a minta koncentrációja a nem arányos tartományban van mit tenne, hogy használni lehessen
a módszert?
5. Készítsen 100 ml 10-3 g/l-es sóoldatot 10 g/l-es törzsoldat felhasználásával. Mennyi
törzsoldatot kell bemérni?
6. Számítsa ki a minta szulfát koncentrációját g/l ben, ha a 20 ml oldatra 20 ml 0,05 mol/l
BaCl2 oldat fogyott.
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1. táblázat. Vízminták oldott sótartalmának meghatározása vezetőképesség méréssel
Oldat

Koncentráció

V törzsoldat,

1/R

Koncentráció

g/l

ml

1/ohm

g/l

Kalibráció/1

0,1

-

Kalibráció/2

0, 3

-

Kalibráció/3

0,5

-

Kalibráció/4

0,7

-

Kalibráció/5

1

-

Minta No:

-

Csapvíz

-

*

Desztilláltvíz

-

*

* ekvivalens elektrolit koncentráció

2. táblázat. Szulfát tartalom meghatározása konduktometriás titrálással

V, ml

1/R, (ohm-1)

0
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17.11. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás
módszerrel
A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a
kationok, anionok analízisére.
A módszer elve
Az UV-látható spektrofotometria a molekulák, ionok fényelnyelésének mérésén alapuló módszer. A
molekulák fényelnyelése az atomokkal ellentétben nem vonalas hanem sávos szerkezetű, azaz
viszonylag széles néhányszor 10 nm hullámhossz tartományban jelentkezik,
(az atomok abszorpciós vonalának szélessége ennek kb. 1000-ed része).

Atom

Molekula

A

A

Hullámhossz

Hullámhossz
1.ábra Az atom és a molekula fényabszorpciója

A méréshez nem az egész sávot, csak kis részletét használjuk, leggyakrabban a sáv maximumán
végezzük a mérést. Ekkor kapjuk a legnagyobb érzékenységet. Ha a meghatározandó komponens
koncentrációja nagy, mérhetünk a sáv maximuma helyett a sáv más tartományain is. Ilyenkor
megspórolhatjuk a minta hígítását. A fényelnyelés oka a molekula elektronrendszerének
gerjeszthetősége. Az abszorbeált fénykvantum a molekula kötésben lévő egyik elektronját egy
magasabb energiájú pályára emeli. A gerjesztett molekulák az alapállapotukba általában nem
emisszió révén kerülnek vissza, ezért az emissziót a molekuláknál ritkán észleljük. Az UV-látható
tartományban jelentkező sávok kapcsolatát a molekula elektronrendszerével a 2. ábra magyarázza.
Az atomoknál a molekulákkal szemben a gerjesztett atom fényemisszió révén jut vissza nem
gerjesztett alap állapotába.
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Az UV-látható spektrofotometria elsősorban folyadékok, oldatok vizsgálatára használt módszer. Ha
a vizsgálni kívánt mintaalkotónak van elnyelése UV-látható tartományban, akkor közvetlenül
vizsgálható, ilyen esetet jelent a lila permanganát ion. Ha nincs akkor olyan reakciók révén tehető
mérésre alkalmassá amelyik fényelnyelést mutató vegyületet alakít ki a meghatározni kívánt
komponenssel. (lásd. 1. táblázat) A vegyületképzés arra is lehetőséget ad, hogy ez alkotó
fényelnyelését máshová toljuk, ha az átfed más mintaalkotók fényelnyelésével, 3. ábra.
A mérés hullámhossza az anyagi minőségre, a vizsgált molekula fajtára jellemző, az elnyelt fény
mennyisége pedig a koncentrációra. A mérés tehát abból áll, hogy a meghatározni kívánt vegyületre
jellemző hullámhosszon mérjük a fényelnyelést az abszorbanciát.

2. ábra A molekulák fényelnyelése és elektronrendszerének gerjesztése.

Az abszorbancia = logI0/I. ahol I0 a kezdeti I pedig az abszorpció utáni fényintenzitás.
Az abszorbancia és a koncentráció között a Lambert-Beer törvény állapít meg összefüggést. A= acl
ahol a az abszorpciós koefficiens, c az oldat koncentráció, l az abszorpciós úthossz, ez azonos a
küvetta hosszával. Ha adott koncentrációnál a fényelnyelés túl nagy vagy túl kicsi jól mérhetővé
tehetjük a küvetta hosszának megválasztásával. Általában 1 cm-es küvettát használunk. Ha UV
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tartományban kell mérnünk a küvettának olyan anyagból kell lennie ami átereszti az UV fényt. A
közönséges üveg küvetta csak látható tartományban használható. UV tartományban kvarc vagy
újabban UV áteresztő műanyag küvetták használatosak.
Bár az abszorbancia koncentráció összefüggést a Lambert-Beer törvény megadja a módszer mégis
relatív, mert az a abszorpciós koefficienst nem tudjuk pontosan számítani, a mérés így mindig az
analitikai görbe A=f(c) meghatározásával kezdődik. A A=f(c) függvény ismeretében megmérve a
minta abszorbanciáját ki tudjuk számítani a koncentrációját.
A spektrofotométer az alábbi elvi felépítésű:

3. ábra: Átfedő sávok helyett nem átfedő sávok kialakítása vegyületképzéssel.

520

A mangán az acélban 0,3 –6 m/m % közötti tartományban fordulhat elő. Ebben a
koncentráció tartományban használhatunk titrimetriás módszereket, vagy spektrofotometriát. Az
oldás után kapott Mn(II)-t permnaganáttá alakítjuk és az igy kialakított abszorpcióra képes Mn
forma fényelnyelését nérjük. (Titrimetriás mérésnél a permanganátot egy redukáló mérőoldattal
(As(III)) redukáljuk Mn(III) ionokká. Indikátor a reakcióhoz nem kell mert a permanganát szinének
eltűnése jelzi a titrálás végét). Az acél oldásakor a Mn tartalom Mn(II) formában lesz jelen az
oldatban. A Mn(II) oxidációjához katalizátor szükséges, ez ezüst ion, az oxidálószer az ammóniumperoxi-diszulfát.
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Küvetta a mintával
(Kvarc vagy üveg)

Detektor
(Fotomultiplier
vagy diódasor)

Sugárforrás
(UV vagy W lámpa)

Fényfelbontó egység
(Prizma vagy optikai rács)

4. ábra Az UV-látható spektrofotométer felépítése

A vizsgálat során lejátszódó reakciók az alábbiak:
Az ezüst csak közvetíti a peoxid oxigént, itt nincs redox reakció.
S2O82- + 2Ag+ +2 H2O = Ag2O2 + 2 SO42- + 4 H+
Az oixidációs reakció:
2 Mn2+ + 5 Ag2O2 + 4 H+ = 2 MnO4- + 10 Ag+ + 2 H2O
Mn(II)→
→Mn(VII) – 5eO-1 + e-→ O-2
A gyakorlaton elvégzendő feladat:
1. Oldja fel a kiadott acélforgácsot Mn oldósav elegyben és a Mn(II) Mn(VII) történő
oxidációjával alakítsa ki a fényabszorpcióra képes Mn formát. A kapott oldatot mossa be
mérőlombikba, töltse jelig.
2. Készítse el a az analitikai görbe felvételéhez szükséges oldatsorozatot a táblázatnak
megfelelően. 0,02 mol/l permanganát törzsoldat áll rendelkezésére, ebből először egy 0,1 g/l
törzsoldatot kell készíteni, majd ebből tovább hígítva 100 ml mérőlombikokban a
táblázatban szereplő sorozatot.
3. Mérje meg az elkészített oldatsorozat abszorbanciáit és rajzolja fel az A=f(c) függvényt
4. Mérje meg az ismeretlen minta abszorbanciáját és határozza meg koncentrációját. Számítsa
ki az acélforgács Mn tartalmát m/m %-ban.
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Oldat

Koncentráció

V törzsoldat,

g/l

ml

Abszorbancia

Koncentráció
m/m %

Kalibráció/1

0,005

-

Kalibráció/2

0,01

-

Kalibráció/3

0,015

-

Kalibráció/4

0,02

-

Kalibráció/5

0,025

-

Minta No/1

-

-

A meghatározás módja:
A 300 ml-es Erlenmayer lombikba négy tizedes pontossággal bemért kb 0,5 g acél forgácsot 15
ml mangán oldósavban (kénsav, salétromsav, foszforsav elegye) melegítés közben oldjuk. Oldódás
után kb 10 ml 0,5 %-os AgNO3-ot adunk hozzá és egy teáskanálnyi szilárd ammónium- peroxi
diszulfátot. Addig forraljuk amíg a permanganát lila színe tovább már nem erősödik. Gyorsan folyó
vízzel lehűtjük és a 100

ml-es mérőlombikba mossuk. Jelig töltjük. A rendelkezésre álló

permanganát törzsoldatból kalibrációs oldatsort készítünk. Ellenőrizzük, hogy a spektrofotométer a
megfelelő hullámhosszra van e beállítva. A mérést 540 nm –en végezzük. A referencia küvettába
desztillált vizet teszünk és a műszert nullázzuk. A mérő küvettát a mérendő oldattal (először a
kalibrációs sorozat, majd a minta) átöblítjük, majd buborékmentesen feltöltjük. A fényútba téve
leolvassuk az abszorbancia értékét. Felrajzoljuk az A = f(c) függvényt és segítségével kiszámítjuk a
minta koncentrációját.

Zh kérdések.
1. Mi a különbség az atom és a molekula fényabszorpciója között?
2. Mi az elektronszerkezeti magyarázata a molekulák UV-látható fényabszorpciójának?
3. Milyen részecske fogja a fényt abszorbeálni a Mn meghatározása során és hogyan alakítjuk
ki a fényabszorpcióra képes formát?
4. Definiálja az abszorbanciát. Írja fel a Lambert Beer törvényt. Mi az a mennyiség, ami
koncentráció függő a spektrofotometriában?
5. Hogyan határozza meg a kalibrációs görbét.
6. A kalibrációs oldatsor egyik tagja 0,002 g/l 100 ml oldathoz mennyit kell bemérni a 0,01
g/l-es törzsoldatból?
7. 0,5 g acélt oldott 250 ml re. Ebben a Mn tartalmat 0,01 g/l –nek határozta meg. Mennyi az
acél Mn tartalma tömeg %-ban?
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17.12. Vizek Na és Ca tartalmának lángemissziós meghatározása
A gyakorlat célja: Megismerkedni az atomok gerjesztésének módszereivel és a emissziós színkép
analitikai felhasználásával.

A módszer elve
Régóta ( Bunsen, Kirckhoff korától) ismert jelenség elsősorban az alkálifémek és az
alkáliföldfémek körében, hogy ha sóikat a lángba juttatjuk a láng elszíneződik. A lángfestést
felhasználhatjuk ezen elemek kimutatására, minőségi analízisére. A jelenségre alapozott mennyiségi
analitikai módszer a lángemissziós spektrometria, más szóval lángfotometria.
A lángfotometria az optikai emissziós spektrometriai módszerek közé sorolható. Az optikai
emissziós spektrometriás módszerek közös vonása, hogy a minta atomjait energia közléssel (ív,
szikra, lézer, rf plazma, láng stb.) gerjesztett állapotba hozzuk. A gerjesztett atom elektronjai a
gerjesztéskor felvett energiát kvantáltan (az atomra jellemző hullámhosszakon) ( ∆E= hν, ν= c/λ )
fény kisugárzásával adják le (Egy elem gejesztéskor több különböző hullámhosszon sugároz, ezek a
,,vonalak,, eltérő intenzitásúak, biztosítják a spektrális zavarás kiküszöbölhetőségét és eltérő
érzékenységű meg határozás lehetőségét teremtik meg.) A spektrumvonalak az ultraibolya (200400 nm) vagy látható fény tartományába (400-800 nm) esnek. Az atomok által kisugárzott fényt
mivel a jelenlevő összes atom, gyök, molekula sugárzását együtt tartalmazza fel kell bontani. Ez
történhet prizmával vagy optikai ráccsal. A felbontás során kapott spektrum különböző
hullámhosszaknál

található

intenzitás

maximumai

a

spektrum

vonalak,

1.ábra.

A

spektrumvonalakhoz tartozó hullámhossz alapján az atom minősége, az adott hullámhosszon mért
fény intenzitás alapján az atom koncentrációja határozható meg.
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A lángfotometriában a gerjesztést a láng termikus energiája végzi. A vizsgálandó anyag
oldatának lángba juttatása porlasztással történik. A porlasztó-porlasztókamra rendszerben előállított
aeroszolt (d < 5 µm oldatcseppek halmaza) a porlasztást végző gáz a levegő a lángba szállítja. Ott
az oldatcseppek bepárlódnak, szilárd aeroszol keletkezik. Ennek élettartama azonban nagyon rövid
mert a láng hőmérsékletén ezek a 0,01 µm átmérőjű részecskék gyorsan felhevülnek és
elpárolognak. A gőzöket a láng energiája termikus disszociációra készteti az anyag ezáltal atomjaira
bomlik. A könnyen ionizálódó atomok a láng hőmérsékletétől függően leadhatnak elektront, ezáltal
ionokká alakulhatnak. A láng nem csak termikus közeg hanem egy speciális kémiai reakció amiben
sok olyan komponens képződik amivel a lángba juttatott anyag atomjai reakcióba léphetnek. A
reakciók egy része kedvező, más részük káros az analízis szempontjából. A legfontosabb elemzést
segítő reakció a láng széntartalmú gyökei által végzett redukció. Ez ugyanis biztosítja az atomos
állapot létrejöttét olyan esetekben is ahol az oxid termostabil és a láng energiája nem elegendő ezen
oxid termikus disszociáltatásához. Az előnytelen reakciók az atomok egy részét más formába
viszik. Ilyen reakció végbemehet ugyancsak lángalkotókkal pl. hidroxil gyökökkel, vagy
származhatnak az oldatból lévén az a valóságban sok komponensű. A lángban az égés során víz
keletkezik a láng hőmérsékletén (2000 C) ebből OH gyökök jönnek létre, amelyek elsősorban az
alkáliföldfémek esetében az atomok egy részét oxo-hidroxo
alkáliföldfémek

lángfestése

nem

az

atomoktól

hanem

vegyület formába viszik. (Az
ezen

oxo-hidroxo

vegyületek

molekulasávjaitól adódik, ezeket is felhasználhatjuk mérésre a vonalak mellett). A kísérleti
paraméterek megválasztásánál törekedni kell a minél teljesebb atomizálás megvalósítására, ez
ugyanis a meghatározás érzékenységét befolyásolja. Erre a láng összetételének változtatása
(oxidatív-reduktív láng), vagy zavaró effektusokat mérséklő kémiai adalékok alkalmazása nyújt
lehetőséget. A fentieket szem előtt tartva a minta vizsgálandó komponensei a lángban olyan
mértékben atomizálhatók, hogy a vizsgálat 0,1- 10 µg/ml koncentráció tartományban elvégezhető.
A mérendő elem atomjai által kibocsátott, az elemző vonalon mért fényintenzitás és az elem
mintabeli koncentrációja között az alábbi összefüggés van:
I = k cn

(1)

Ahol
I: a mért fényintenzitás
c: a mérendő elem oldatbeli koncentrációja
k, n: sok paramétertől( a mintabevitel, az elpárologtatás, az atomizálás
hatásfoka stb.) függő állandók. n értéke 0.5-1 között van.
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Mivel k és n állandók elméletileg nem határozhatók meg a lángfotometria nem abszolút analitikai
módszer. Ahhoz, hogy a minta koncentrációját a mérési adatokból számítani tudjuk először ismert
koncentrációjú oldatok mérésével meg kell határozni az (1) összefüggés esetünkben érvényes
alakját az un. analitikai görbét.
Az analitikai görbe ismeretében az I1….In intenzitás értékekhez tartozó c1…..cn koncentráció
értékek meghatározhatók.

A gyakorlat kivitelezése:
A kiadott vízmintát a Na mérésénél hígítás nélkül a Ca mérésénél 10 x hígításban fogjuk
elemezni. (10 ml vizet hígítunk 100 ml-re, a Ca mérését a vízben lévő szulfát zavarja ezért 0,5 ml
LaCl3 oldatot, mint zavarás mentesítő reagenst is adunk a hígított mintához a mérőlombik jelre
töltése előtt.)
A szulfát zavaróhatásának kimutatásához a vízmintából készítünk egy olyan 10 szeres hígítást is
amibe nem teszünk lantán-klorid mentesítő reagenst. Ha a két esetben mért Ca-ion koncentrációt
összevetjük megállapíthatjuk, hogy a szulfát milyen irányban és mértékben zavarja a Ca
meghatározását.
Oldatsor készítése az analitikai görbe felvételéhez:
Na és Ca esetében 1-50 mg/l tartományban kell oldatsorozatot készíteni, az oldatsorozat öt tagból
áll, (legynek 1, 5, 10, 20, 50 mg/l értékűek)
Az oldatok a Na és a Ca ionokat együtt tartalmazzák, az oldattérfogat 50 ml. Az oldatkészítéshez
1000 mg/l- es törzsoldatok állnak rendelkezésre. (A Ca kalibrációs oldatokba mivel a Na-al együtt
készítjük nem teszünk lantánt. Ezekben az oldatokban nincs szulfát, a lantán kalciumra gyakorolt
közvetlen hatásától eltekintünk.)
Az összemérést mindenkinek magának kell kiszámítani.

Mérések:
Az elkészített oldatsorok felhasználásával felvesszük az analitikai görbét majd megmérjük a
mintánkat. Desztillált víz porlasztása mellett határozzuk meg 10 mérés alapján a vakminta szórását
mindkét esetben és számítsuk ki a kimutatási és a meghatározási határt. (Kimutatási határ a
vakminta jele + szórásának háromszorosához tartozó koncentráció, a detektálási határ a vakmita jele
+ szórásának tízszereséhez tartozó koncentráció. Ha a jelek ismertek a koncentráció az analitikai
függvény I= f(c) ismeretében számítható.
A mérések hullámhosszai:

Na: 589.0 nm
Ca: 422,7 nm

A láng levegő-acetilén.
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A lángemissziós mérés elvét az 2. ábra mutatja.

Gerjesztett
atomok sugárzása

Acetilénlevegő láng
(2300 K)

Atomok

(gőzzé, atommá
alakít és gerjeszt)

Detektor (méri a
fény intenzitását)

Porlasztó
(a minta
reprodukálható
lángbajutását
biztosítja

Spektrofotométer ( hullámhossz szerint
felbontja a különböző atomok és az azonos
atomok eltérő hullámhosszakon létrejött
sugárzását és a kiválasztott hullámhosszúságút
intenzitásának mérése végett a detektorra
irányítja)

Minta

2. ábra A lángemissziós mérés elve

A mért adatok felhasználásával rajzolja fel mindkét analitikai görbét, vizsgálja meg melyik elem
határozható meg érzékenyebben. Számítsa ki mindkét elem meghatározásának kimutatási határát ha
a vakminta jele nulla, szórásának 3 szorosa I = 5 egység. Határozza meg a mintája Na, Ca
koncentrációját mg/l koncentráció egységben. A számításnál vegye figyelembe, hogy a kiadott
mintát a Ca esetében hígította. A mérési eredmények alapján értékelje a szulfát ion kalciumra
gyakorolt zavarását.

Zh kérdések:
1. Milyen részecske emisszióját mérhetjük a lángfotometriás mérés során. Milyen hullámhossz
tartományban jelentkezik a részecskék által kibocsátott sugárzás?
2. Milyen mennyiség jellemző a vizsgált elemre és milyen a koncentrációra a
lángfotometriában?
3. Milyen módszerekkel lehet az atomot gerjesztett állapotba hozni?
4. Mi a szerepe a lángnak a lángfotometriában.
5. Miért kell fényfelbontást alkalmazni a sugárzás detektálása előtt?
6. Miért van kalibrációs görbére szükség és hogyan határozza meg?
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7. Mit jelent az, hogy a szulfát zavarja a kalcium meghatározást?
8. Rajzoljon fel egy analitikai görbét és jelölje be az érzékenységet, a kimutatási és a
meghatározási határt.
9. Készítsen 50 ml 50 ppm-s Ca oldatot 1 g/l-es törzsoldat felhasználásával. Mennyi
törzsoldatot kell bemérni?
10. Tízszeres hígítás után mérve a vízminta mért Ca koncentrációja 20 µg/ml. Adja meg az
eredeti víz Ca koncentrációt g/l ben, és tömegszázalékban (a sűrűség híg oldat lévén
egységnyi).

cNa, mg/l

V(Natörzs:1g/l),

cCa, mg/l

ml

V(Catörzs:1g/l), I Na

I Ca

ml

Standard 1.

1

1

Standard 2

5

5

Standard 3

10

10

Standard 4

20

20

Standard 5

50

50

Vízminta
Vízminta
1/10 hígítás
Vízminta
1/10

hígítás

+La
Kimutatási

-

-

-

-

-

-

-

-

határ
Detektálási
határ
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17.13. Atomabszorpció
A gyakorlat célja: Megismerkedni az atomok fényabszorpciójának mérésén alapuló nyomelem
analitikai módszerrel.

A módszer elve
Szilárd anyagok, fémek nyomelemtartalmának meghatározása történhet magából a fémből
közvetlenül szilárd mintás eljárásokkal (ív, szikragerjesztést követően atomemissziós módszerrel,
röntgenfluoreszcens spektroszkópiával stb., de lehetséges az oldás utáni elemzés.
Oldatok fémion tartalmának meghatározására ppm és az alatti koncentrációknál több
módszert alkalmazhatunk 1 ábra. A láng-atomabszorpciós spektrofotometria (FAAS) az atomok
fényabszorpciójának a lángfotometria és az induktív csatolású plazma spektroszkópia (ICP). a
gerjesztett atomok által emittált fény intenzitásának mérésén alapszik. Az azonos koncentráció
tartományban használható módszerek között különbség az egyidejűleg elemezhető alkotók
számában van.

ICP több elemes az atomabszorpciós módszerek egy elemes módszerek, bár

újabban megjelentek a többelemes atomabszorpciós készülékek. Ha

kisebb kimutatási határ

szükséges a totál reflexiós röntgenfluoreszcens módszer (TRRF), az elektrotermikus atomizálást
alkalmazó

atomabszorpciós

technika

(ET-AAS)

vagy

a

induktív

csatolású

plazma

tömegspektrometria (ICP-MS) között választhatunk. Utóbbi módszerek kimutatási határa a ppb
tartományban van, a kedvezőbb analitikai jellemzőknek a magasabb elemzési költség és nagyobb
alkalmazási szakértelem az ára.

Az atomabszorpciós spektrometria elve
Az atomabszorpciós spektrometria az atomok fényelnyelését hasznosító analitikai módszer.
Mintegy hatvan elem meghatározására használhatjuk. A jelenség analitikai célú felhasználásának
két feltétele van: a minta alkotóit atomos állapotba kell hozni, mérhető fényelnyelés előidézése
végett a sugárforrást az abszorpciós vonal kicsi vonalszélességéhez illeszkedően kell megválasztani.
Ez az UV-látható spektrofotometriánál használt folytonos sugárzóktól eltérő, vonalas spektrumú
fényforrások (üregkatód lámpa) alkalmazásával biztosítható. Az okát az 1. ábra magyarázza. Az
atomok előállítására leggyakrabban lángokat vagy elektrotermikus atomizálást alkalmazzák. A
lángatomizálás az elemek koncentrációjának mérését, csak mintegy három nagyságrenddel nagyobb
tartományban teszi lehetővé, mint az elektrotermikus atomizálás mert az atomok koncentrációja
láng nagy térfogata miatt fellépő hígító hatás miatt kicsi. Ugyanakkor ez a hígulás azt is
eredményezi, hogy kisebb mértékűek a zavaró hatások.
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A láng leggyakrabban acetilén- levegő (~2300 K) acetilén-dinitrogénoxid (~3000 K). Utóbbit a
termostabil oxidokat képző elemek: Al, Si, Ti, V, Mo, W stb. alkalmazzuk.

1. ábra Az atomok fényabszorpciójának fényintenzitást csökkentő hatása folytonos és vonalas
sugárforrásnál.
A lángatomabszorpciós spektrometria oldatos módszer. Az oldatot egy porlasztókamrán keresztül 5
µm -nél kisebb részecskékből álló folyadék aeroszol formájában juttatják a lángba. Itt az oldószer
elpárolgása után keletkező szilárd részecskékbők termikus és a láng alkotók kémiai reakciója révén
jönnek létre az atomok. Zavaróhatás mentes elemzést akkor lehet megvalósítani ha a minta
komponensei nincsenek számottevő

hatással sem a termikus bomlásra sem a lángalkotók

keletkezésére, a lángalkotók és a vizsgált elem közti reakciókra.
Az oldatkoncentráció és az analitikai jel közötti kapcsolatot a Beer Lambert törvény írja le:
A=log I0/I= a l c

(1)

Ahol A az abszorbancia, I0 a fényintenzitás az adszorpció előtt, I az abszorpció után, a abszorpciós
koefficiens (az atom fényelnyelésére jellemző állandó, (ha a c oldatkoncentrációt jelent az
abszorpciós koefficiens magába foglalja mindazokat a jellemzőket amelyek szerepet kapnak az
oldatkoncentráció és a fényútban kialakuló atomkoncentráció kialakításában),
l az abszorpciós úthossz, gyakorlatilag a láng hossza, c atomok koncentrációja a lángban, vagy
vizsgált elem koncentrációja az oldatban.
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2. ábra. Atomspekroszkópiai módszerek teljesítőképességének összehasonlítása
(G. Tölg and R. Klokenkamper: Spectrochim Acta 48B,111,(1993).
ICP-OES: Induktív csatolású Plazma Optikai Emissziós Spektroszkópia, FAAS: Láng
Atomabszorpciós Spektrometria, TXRF: Total Reflexiós Röntgen Fluorescencia, ET-AAS: Elektro
Termikus

Atom

Abszorpciós

Spektrometria,

ICP-MS:

Induktív

Csatolású

Plazma-

Tömegspektrometria

Mivel a konstans értéke elméletileg nem határozható meg pontosan a módszer használatakor az
analitikai görbét A= f(c) függvény a lángfotometriás méréshez hasonlóan kísérleti úton kell
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meghatározni. A láng nem csak atomokat állít elő, hanem molekulákat, gyököket. Utóbbiak mivel
abszorpciójuk széles hullámhossz tartományban jelentkezik zavarólag hathat. Ezt a szorpciós vonal
megválasztásával, ha ez nem lehetséges un. háttérkorrekciós módszerek alkalmazásával
orvosolhatjuk. A láng nem csak atomizáló hanem gerjesztést biztosító magas hőmérsékletű tér ezért
a megvilágító sugárforrás mellet a lángnak mindig van sugárzása az elemzés hullámhosszán. Ezt a
megvilágító sugárzás modulálásával (szaggatásával) lehet leválasztani.

3. ábra Az atomizáláshoz használt acetilén-levegő láng sugárzása néhány elem jelenlétében.

Acetilénlevegő láng
(2300 K)
(gőzzé, atommá
alakít és gerjeszt)

Nem abszorbeált
fény, gerjesztett
atomok, gyökök
sugárzása

Atomok

Vonalas
sugárforrás

Detektor (méri a

Porlasztó

(előállítja az I0-t
a mérés
hullámhosszán)

fény intenzitását)

(a minta
reprodukálható
lángbajutását
biztosítja

Spektrofotométer ( hullámhossz szerint
felbontja a különböző atomok és az azonos
atomok eltérő hullámhosszakon létrejött
sugárzását és a kiválasztott hullámhosszúságút
intenzitásának mérése végett a detektorra
irányítja)

Minta

4. ábra Az atomabszorpciós berendezés felépítése
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Ez a lángemissziós elrendezéstől csak annyiban különbözik, hogy megvilágító fényforrást
tartalmaz. Az UV-látható molekulaspektrometria esetétől pedig abban, hogy a sugárforrás nem
folytonos hanem vonalas,a küvetta egy magas hőmérsékletű tér (láng) és az oldatot nem betöltjük
mint a kvarc küvettába , hanem porlasztás után az égést tápláló gázzal szállíttatjuk.

A gyakorlat menete:
1. A minta előkészítése:

A 6. gyakorlat vizes, salétromsavas valamint alkalikus feltárással

előkészített oldatmintáit fogjuk vizsgálni. A mintákban a vasat és a cinket kell meghatározni. A
vizes kivonatot hígítás nélkül a savas és a feltárással kapott oldatokat csak hígítás után lehet
elemezni. A szükséges hígítás mértékét a mérés során állapítjuk meg.
2. A kalibrációs oldatsor elkészítése:
A fenti mintaoldatok elemkoncentrációjának meghatározásához szükség van az A = f(c) függvényre
(analitikai függvény), amit kísérletileg lehet meghatározni. Két eset lehetséges: az alkalmazott
hígításnál a salétromsav, a feltáró anyag és a sósav, valamint a mintából oldatbament egyéb alkotók
nem befolyásolják a vas és a cink meghatározását. Ekkor desztillált vizes mátrixú kalibrációs
oldatsort használhatunk. Ha ez nem teljesül akkor a vizes kalibrációs sor nem teszi lehetővé a
pontos mérést. Készíthetünk olyan kalibrációs oldatsort amelyik az oldószert (salétromsav, sósav)
ill. a feltáróanyagot a mintával azonos mennyiségben tartalmazza. Pontos eredményt ettől a
kalibrációtól akkor várhatunk, ha a mintából származó komponenseknek nincs hatása a vizsgált
elemek jelére. Ha igen, mérésünk továbbra is pontatlan marad. A mintával egyező összetételű
kalibrációs oldatsor az un standard addíciós módszerrel készíthető. Az addíciós módszer
alkalmazása azt jelenti, hogy a kalibrációs oldatsort nem desztillált vízben hanem a mintát azonos
mértékben tartalmazó oldatban készítjük. A kalibrációs oldatsor egyes tagjainak koncentrációi
ekkor a mintából származó ismeretlen és az addícióval bevitt ismert tagból állnak. Az addíciós
oldatsorral kapott analitikai függvény nem megy át az origón, origón átmenővé transzformálva
szokásos alakú analitikai függvényt kaphatunk. Noha ez a módszer ígéri a legpontosabb mérést,
mivel minden mintánál saját kalibrációs függvény felvételét jelenti, munkaigényessége miatt csak
akkor alkalmazzuk ha az egyszerűbb kalibrációs elvek nem vezetnek eredményre. Bármelyik
kalibrációs technikát választjuk mérésünk ,,jóságáról,,, pontosságáról csak a mintával azonos
jellegű bizonylatolt minta vizsgálatával kaphatunk információt. A mérés során vizes mátrixú
kalibrációs oldatsorozatot kell készíteni, aminek használhatóságát úgy ellenőrizzük, hogy a minták
mellett egy bizonylatolt mintából származó oldatot is megelemzünk. A mért és a bizonylaton
megadott koncentráció összehasonlításával jellemezzük a kalibráció helyességét mérésünk
pontosságát.
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A vizes cink és vas kalibrációs sor öt tagú, 50 ml lombikban a két elemet egy lombikba mérve
készítjük 1 g/l-es törzsoldatból. A kalibrációs oldatok koncentrációi: Fe: 0-50, Zn: 0-25 mg/l
(ppm).oncentráció tartományban legyenek, lásd táblázat.
3. Addíciós oldatsor elkészítése:
A fenti kalibrációs oldatsor csak akkor ad megfelelő analitikai függvényt, ha a minta és a kalibráló
oldatsor összetételében meglévő különbség a függvényre nincs számottevő hatással.
A mintával mindenben egyező kalibráció lehetőségét az addíciós módszer kínálja. Ezzel, mód van
arra is, hogy a fenti analitikai görbe alkalmazhatóságát ellenőrizzük. Az addíciós oldatsort úgy
készítjük, hogy a fenti kalibrációs sor összemérése után a feltöltés előtt mindegyikbe bemérünk a
minta mérésekor alkalmazott hígításnak megfelelő részletet, majd a mérőlombikokat jelre töltjük.
Az addíciós kalibrációs sort csak az alkalikus feltárás mintáival célszerű elkészíteni.
4. Mérési,értékelési feladatok:
Az atomabszorpciós készülék segítségével határozza meg a kalibrációs oldatsor és a minta
abszorbancia értékeit. Vegye fel a kalibrációs függvényt és határozza meg a minták vas és cink
koncentrációját. A bemérés figyelembe vételével adja meg ezeket tömegszázalékban. Hasonlítsa
össze a vizes, a salétromsavas kivonással mobilizált vas és cink mennyiségét a mintában lévő teljes
vas és cink mennyiséghez. Hasonlítsa össze a feltárás mintáinál a desztillált vizes mátrixú
kalibrációs függvény alapján és az addíciós módszerrel kapott koncentráció adatokat. A bizonylatolt
mintára kapott eredmények alapján becsülje meg a mérés pontosságát, értékelje a desztillált vize
kalibráció használhatóságát.
Kérdések:
1. Milyen

részecske

és

milyen

hullámhossztartományba

eső

fényt

abszorbeál

az

atomabszorpciós mérés során?
2. Milyen mennyiség jellemző a vizsgált elemre és milyen a koncentrációjára az
atomabszorpciós mérésnél?
3. Miért van kalibrációs görbére szükség és hogyan határozza meg?
4. definiálja az abszorbanciát és írja fel Lambert Beer törvényt.
5. Mi az addíciós módszer előnye a nem addíciós kalibrációval szemben?
6. Mit jelent az érzékenység és mit a kimutatási határ?
7. Hogy adja meg azt a mérési eredményt, aminek értéke a kimutatási határ alatt van.
8. Hogyan határozhatja meg egy mérés statisztikus és módszeres bizonytalanságát, vagy
hogyan jellemez heti az elemzés precizitását és pontosságát?
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1. táblázat Vas és cink meghatározása vizes mátrixú kalibrációs sor segítségével
cFe,

V(Featörzs:1g/l),

CZn,

V(Zntörzs:1g/l), A Fe

mg/l

ml

mg/l

ml

Standard 1.

10

5

Standard 2

20

10

Standard 3

30

15

Standard 4

40

20

Standard 5

50

25

A Zn

Vizes kivonat
2M HNO3 kivonat
………. hígítás
Alkalikus feltárás
……….hígítás
Bizonylatolt minta

-

-

-

-

-

-

Bizonylati érték
Bizonylatolt minta
Mért érték

2. táblázat A feltárás után kapott minta vastartalmának meghatározása addiciós módszerrel
cFe,

V(Featörzs:1g/l),

V minta

mg/l

ml

ml

Standard 0

0 +x

0

Standard 1.

10 + x

Standard 2

20 + x

Standard 3

30 + x

Standard 4

40 + x

Standard 5

50 + x

A Fe

Vizes kivonat
Bizonylatolt minta

-

Bizonylati érték
Bizonylatolt minta

-

Mért érték
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17.14. Csapvíz mikroszennyezőinek meghatározása induktív-csatolt
spektrometriával, (ICP), kimutatási határ meghatározása pneumatikus
porlasztóval történő mintabevitelnél. Mérési bizonytalanság, kimutatási határ
meghatározása.
A gyakorlat célja: Megismerkedni az atomok fényemissziójának mérésén alapuló multielems
nyomelem analitikai módszerrel. A módszer alkalmazása vízanalitikai célra.

A módszer elve
Bevezetés
Az induktív csatolt plazma spektrometria egy nagy teljesítményű analitikai módszer. Alapja,
hogy az elemezendő folyadék állapotú mintát megfelelő eljárás (pneumatikus-, ultrahangos-, vagy
nagynyomású hidraulikus porlasztás) segítségével egy nagyfrekvenciás energiával fenntartott
plazmába juttatjuk A bejuttatott, porlasztógázzal összekevert aeroszol cseppjei bepárlódnak, majd a
visszamaradó szilárd anyag elemeire bomlik, a nagyenergiájú plazmában az elemek atomjai
gerjesztett állapotba kerülnek és a rájuk jellemző színképvonalakat kisugározzák. A kisugárzott
vonalak hullámhossza jellemző a kibocsátó elemre, egy adott vonalon mért fényintenzitás pedig
arányos a sugárzást kibocsátó elem mintabeli koncentrációjával. (lásd Scheibe – Lomakin
egyenlet!)

A gyakorlat során az alábbi feladatokat kell elvégezni:
− a

kiadott

multielemes

tanúsítvánnyal

ellátott

anyagminta-oldatból

megfelelő

mennyiségeket kivéve el kell készíteni a kalibráló oldatsorozatot;
− el kell végezni a vízminta előkészítését,
− az ICP készülékkel fel kell venni a kalibrációs görbéket a mérendő elemekre majd le kell
mérni a kiadott mintákat;
− meg kell határozni, - 10 párhuzamos mérésével a vakoldat szórását, és a mérendő elemet
ismert, - viszonylag alacsony, - koncentrációban tartalmazó etalon oldatban a nettó jelet;
− a mért adatokból meg kell határozni az egyes elemek kalibrációs függvényeinek
bizonytalanságát, az ismeretlen mintákra kapott koncentrációk mérési bizonytalanságát
és az egyes elemek kimutatási határát.

A kalibráló oldatsorozat elkészítése:
3 db 50 cm3-es mérőlombikba töltsünk kb. 20 cm3 desztillált vizet, majd pipettázzunk a
lombikokba 0,5 cm3 tömény salétromsavat. Ezt követően a kiadott 1000 mg/dm3 koncentrációjú,
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Merck, Certipur IV azonosítóval ellátott multielemes tanúsítvánnyal ellátott hiteles anyagmintaoldatból mérjünk be mikropipettával az egyes lombikokba annyit, hogy az oldat koncentrációja 0,1;
1,0; és 10,0 mg/dm3 legyen a mérendő elemekre nézve. A lombikokat lássuk el azonosítóval, majd
desztillált vízzel töltsük fel végtérfogatra és homogenizáljuk alaposan!

Az vizsgálandó vízminta előkészítése:
A kiadott vízmintát Schleicher & Schuell kékcsíkos papíron megszűrjük, majd egy 100 cm3es mérőlombikba 1 cm3 tömény salétromsavat teszünk és a szűrt mintával jelig töltjük, majd
homogenizáljuk. Ezzel az előkészítés készen van, a minta hígítása 100/99, ezzel a hígítási faktorral
korrigálni kell majd a kapott eredményt.
A mérendő elemek és elemzővonalaik:
Al

167,07 nm

Bi

223,061 nm

Cd

214,439 nm

Cr

215,56 nm

Cu

324,75 nm

Fe

238,204 nm

Ni

231,604 nm

Pb

220,353 nm

Tl

190,79 nm

Zn

213,856 nm

A kalibráció bizonytalanságát egy elemre az alábbiak szerint kapjuk meg:
A mért adatokból az ICP készülék számítógépén futó szoftver lineáris vagy polinomiális
(másodfokú) regresszióval meghatározza a mért elemeknek az etalonokban lévő koncentrációi és a
mért háttér-korrigált (tehát nettó) jelintenzitás közötti függvénykapcsolatot, azaz a kalibrációs
görbét. A program a mért jel alapján a meghatározott függvénnyel kiszámolja a mért elem
koncentrációját is. Az éppen vizsgált kalibrációs függvény bizonytalanságát megkapjuk, ha minden
képezzük az adott görbe összes mérési pontjában képezzük a mért és a valódi (a tanúsítványon lévő,
- elfogadott) érték közötti eltérések négyzet-összegét, majd osztjuk a mérési pontok száma - 1-el, és
négyzetgyököt vonunk belőle. Az így kapott értéket át kell számolni kiterjesztett bizonytalanságra,
2-es szorzó alkalmazásával, azaz
n

µ k al = 2 *

∑ (C
i =1

− Cm )

2

e

n −1
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Ahol
µ k al :

a kalibráció bizonytalansága

n:

a standardok száma

Ce :

a standard elfogadott (bizonylatolt) értéke az adott elemre

Cm :

a standard adott elemének mért koncentrációja

A

mért

minták

koncentrációinak

bizonytalanságának

négyzetét

a

kalibráció

bizonytalanságának négyzete, a minták mérésének szórásnégyzete, a mérőlombik térfogata
bizonytalanságának négyzete összegeként adódik. Ebből négyzetgyököt kell vonni, majd át kell
számolni kiterjesztett bizonytalanságra 2-es szorzó alkalmazásával!

A kimutatási határt az alábbi képlettel kaphatjuk meg:

KH = C0 * (3σ/I0)
ahol

KH:

a kimutatási határ (valamilyen koncentráció egységben)

C0 :

mérendő elemet a kimutatási határhoz közeli koncentrációban
tartalmazó
oldat koncentrációja

σ:

a háttér szórása

I0 :

a C0 koncentrációjú oldatra kapott nettó jel

A gyakorlat során használt ICP készülék típusa és gyártója:

Varian 720 ES

Fontosabb adatai:
a plazma típusa:

40 MHz-es argon plazma

a generátor típusa:

szabadonfutó

teljesítménye:

900 – 1500 W 50 W-os
lépésekben állítható

az optikai rendszer:

Echelle típusú optikai rendszer

hullámhossztartománya:

160 – 780 nm

a plazmafigyelés jellege:

axiális

a detektor:

2 dimenziós CCD detektor
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17.15. Alacsonyan ötvözött acél fontosabb elemeinek (Mn, Si, Cu, Cr, Ni, Mo)
meghatározása induktív-csatolt spektrometriával (ICP), nedveskémiai
előkészítést követően. Mérési bizonytalanság, kimutatási határ meghatározása.

A gyakorlat célja: Megismerkedni az atomok fényemissziójának mérésén alapuló multielems
nyomelem analitikai módszerrel. A módszer alkalmazása fémanalitikai célra.

A módszer elve
Bevezetés
Az induktív csatolt plazma spektrometria egy nagy teljesítményű analitikai módszer. Alapja,
hogy az elemezendő folyadék állapotú mintát megfelelő eljárás (pneumatikus-, ultrahangos-, vagy
nagynyomású hidraulikus porlasztás) segítségével egy nagyfrekvenciás energiával fenntartott
plazmába juttatjuk A bejuttatott, porlasztógázzal összekevert aeroszol cseppjei bepárlódnak, majd a
visszamaradó szilárd anyag elemeire bomlik, a nagyenergiájú plazmában az elemek atomjai
gerjesztett állapotba kerülnek és a rájuk jellemző színképvonalakat kisugározzák. A kisugárzott
vonalak hullámhossza jellemző a kibocsátó elemre, egy adott vonalon mért fényintenzitás pedig
arányos a sugárzást kibocsátó elem mintabeli koncentrációjával. (lásd Scheibe – Lomakin
egyenlet!)

A gyakorlat során az alábbi feladatokat kell elvégezni:
− a kiadott etalonokat és mérendő mintákat a leírásban található módszerrel oldatba kell
vinni;
− az ICP készülékkel fel kell venni a kalibrációs görbéket a mérendő elemekre majd le kell
mérni a kiadott mintákat;
− meg kell határozni, - 10 párhuzamos mérésével a vakoldat szórását, és a mérendő elemet
ismert, - viszonylag alacsony, - koncentrációban tartalmazó etalon oldatban a nettó jelet;
− a mért adatokból meg kell határozni az egyes elemek kalibrációs függvényeinek
bizonytalanságát, az ismeretlen mintákra kapott koncentrációk mérési bizonytalanságát
és az egyes elemek kimutatási határát.

Az oldatba-viteli módszer:
Mérjünk be a forgács, vagy apró szemcsék formájában lévő vizsgálandó mintából analitikai
mérlegen 0,2 g körüli értéket 4 tizedes pontossággal üveg főzőpohárba! A bemért mintához adjunk
10 cm3 1:1 hígítású HCl-t, fedjük le óraüveggel, majd melegítsük, amíg feloldódik a minta. Az
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anyag feloldódása után pár csepp cc. HNO3-al oxidáljuk az oldatot, - vigyázat, könnyen felhabzik és
kifuthat az oldat!! A HNO3 feleslegének kiforralása után az oldatot lehűtve 100 cm3-es üveg
mérőlombikba mossuk át, desztillált vízzel jelig töltjük, alaposan homogenizáljuk, szükség esetén
közepes sűrűségű szűrőpapíron szűrjük.
Az etalonokból 1 – 1 mintát kell bemérni, az elemezendő mintából pedig 3 párhuzamosat.

A kalibráció bizonytalanságát egy elemre az alábbiak szerint kapjuk meg:
A mért adatokból az ICP készülék számítógépén futó szoftver lineáris vagy polinomiális
(másodfokú) regresszióval meghatározza a mért elemeknek az etalonokban lévő koncentrációi és a
mért háttér-korrigált (tehát nettó) jelintenzitás közötti függvénykapcsolatot, azaz a kalibrációs
görbét. A program a mért jel alapján a meghatározott függvénnyel kiszámolja a mért elem
koncentrációját is. Az éppen vizsgált kalibrációs függvény bizonytalanságát megkapjuk, ha minden
képezzük az adott görbe összes mérési pontjában képezzük a mért és a valódi (a tanúsítványon lévő,
- elfogadott) érték közötti eltérések négyzet-összegét, majd osztjuk a mérési pontok száma - 1-el, és
négyzetgyököt vonunk belőle. Az így kapott értéket át kell számolni kiterjesztett bizonytalanságra,
2-es szorzó alkalmazásával, azaz
n

µ k al = 2 *

∑ (C
i =1

− Cm )

2

e

n −1

Ahol
µ k al :

a kalibráció bizonytalansága

n:

a standardok száma

Ce :

a standard elfogadott (bizonylatolt) értéke az adott elemre

Cm :

a standard adott elemének mért koncentrációja

A

mért

minták

koncentrációinak

bizonytalanságának

négyzetét

a

kalibráció

bizonytalanságának négyzete, a párhuzamos minták szórásnégyzete, az analitikai mérleg
bizonytalanságának négyzete, a mérőlombik térfogata bizonytalanságának négyzete összegeként
adódik. Ebből négyzetgyököt kell vonni, majd át kell számolni kiterjesztett bizonytalanságra 2-es
szorzó alkalmazásával!

A kimutatási határt az alábbi képlettel kaphatjuk meg:
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KH = C0 * (3σ/I0)
ahol

KH:

a kimutatási határ (valamilyen koncentráció egységben)

C0 :

mérendő elemet a kimutatási határhoz közeli koncentrációban
tartalmazó
oldat koncentrációja

σ:

a háttér szórása

I0 :

a C0 koncentrációjú oldatra kapott nettó jel

A gyakorlat során használt ICP készülék típusa és gyártója:

Varian 720 ES

Fontosabb adatai:
a plazma típusa:

40 MHz-es argon plazma

a generátor típusa:

szabadonfutó

teljesítménye:

900 – 1500 W 50 W-os
lépésekben állítható

az optikai rendszer:

Echelle típusú optikai rendszer

hullámhossztartománya:

160 – 780 nm

a detektor:

2 dimenziós CCD detektor

Az mérendő elemek és az elemzésükre kiválasztott vonalak:
Cr

206,550 nm

Cu

327,395 nm

Mn

293,305 nm

Mo

202,032 nm

Ni

227,877 nm

Si

288,158 nm

Az alkalmazott CRM-ek adatai:

Gyártó

Azonosító

Összetétel [m/m %]
Cr

Cu

Mn

Mo

Ni

Si

ASMW

Nr 103

1,29

0,16

0,461

1,08

0,11

0,50

ASMW

Nr 159

0,76

0,36

0,521

-

0,13

0,30

ASMW

Nr 177

0,116

0,058

0,18

0,068

0,167

0,223

ASMW

Nr 70

0,93

-

0,70

0,14

1,53

0,22
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17.16. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően
jodometriásan
A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens
meghatározását a minta elégetése révén teszi meghatározhatóvá.
A módszer elve
Az elemanalízis a szervetlen vegyületek körében a periódusos rendszer összes elemét, a
szerves vegyületek esetében csak néhány elemet: a szén, hidrogén, nitrogén, oxigén, kén esetleg
halogének meghatározását jelenti. Természetesen nyomelemzési feladatnál a vizsgált elemek köre
kibővülhet. A szerves és mondhatjuk a szervetlen vegyületek fenti elemekre irányuló analízis
igénye a minta elégetése során keletkező gázok elemzésén alapuló módszerek kifejlődését
eredményezte és a szerves vegyületek CHNSX komponenseinek meghatározására valamint a fémek
(acélok) C, S, H, O komponenseinek mérésére automatizált berendezések formájában rendelkezésre
állnak.

1. ábra A minta C és H tartalmának meghatározása égetés után gravimetriásan

Az égetéses módszer alkalmazásakor a minta C tartalmát CO2-dá a H tartalmát H2O-é, N
tartalma NOx-á amiből redukcióval N2 keletkezik, S tartalma SO2- á , a halogén tartalmat általában
halogeniddé alakítjuk. A minta ezen alkotóinak teljes kinyerése az égetés során az alkalmazott
hőmérséklettel (750-950 C) és oxigén átvivő katalizátorok (elsősorban CuO, vagy AgMnO4, Co3O4)
alkalmazásával biztosítható. Az elemzés ezt követően egy gázelemzési feladat. Történhet úgy, hogy
klasszikus: gravimetriás, 1. ábra, titrimetriás 2. ábra módszereket használunk pl. a víz meghatározás
a víz szorpciós oszlopon történt megkötése után vagy a kéndioxidot vízben elnyeletve mennyiségét
redoxi titrálással mérjük. A széndioxidot ha mennyisége elegendően nagy mérhetjük gáztérfogatos
eljárással is, 3. ábra. Ekkor gázbürettában fogják fel az égésterméket, a széndioxidot lúgban
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elnyeletik,

a

maradék

gázt

a

gázbürettába

visszavezetve

a

széndioxid

tartalmat

a

térfogatcsökkenésből számítják ki. Hasonló elvet használnak a füstgázok analízisére, ahol a füstgáz
CO2, CO, és O2 komponenseit a gázbürettában a lúgos, réz(I) kloridos, pirogallolos elnyeletés után
jelentkező térfogat csökkenés formájában mérhetjük, 4. ábra.

2. ábra

3. ábra

543

4. ábra

Automatizált készülékekben, 5. ábra a gázokat általában szorpciós alapon válogatják szét,
majd melegítéssel egyenként felszabadítják és hélium vivőgázzal a detektorba juttatják. A detektor
legáltalánosabb típusa a hővezetőképességi detektor (fűtött szál hűtése az állandó sebességgel
áramló gáz által annak összetételétől függ), de alkalmazhatnak másfajta a gázkromatográfiában
alkalmazott detektort is, esetleg nondiszperzív infravörös spektrofotometriát.
A gyakorlaton elvégzendő feladat:
A gyakorlat során egy szilárd minta kén tartalmát kell meghatároznia. A minta
kéntartalomtól függően megválasztott mennyiségét ez esetben

kb. 0,01 g mázatlan porcellán

csónakba mérjük és oxigén áramban a 2 ábrán szemléltetett berendezésben elégetjük. Három
párhuzamos égetést végzünk. Hasonlóan a mintához, szerves standard referencia anyagot használva
három mérést végzünk szintén 0,01 g körüli bemérésekkel. A keletkező SO2-t keményítőt
tartalmazó vizes oldatban elnyeletjük, mennyiségét jód mérőoldattal titrálva határozzuk meg. A jód
mérőoldatot pontos koncentrációját

ismert koncentrációjú tioszulfát méroldat segítségével két

párhuzamos titrálást végezve állapítjuk meg.
A mérés során lejátszódó rekció az alábbi:
SO2 + I2 + H2O = SO42- + 2 I- +4 H+
A jódoldat pontos koncentrációjának meghatározásakor lejátszódó reakció:
2 S2O32- + I2 →2I- +S4O62-
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5. ábra

Számítsa ki a minta és a kiadott szerves referencia anyag kén tartalmát tömeg százalékban.
Számítsa ki mennyi az a kén tartalom, amit még meghatározhat a módszerrel, ha a bemérhető minta
5 g a 0,01 mol/l-es J2 oldat fogyás 1 ml. (Meghatározási határ)

Zh kérdések.
1. Milyen elemek meghatározása a fő feladat a szerves minták elemanalízisekor?
2. Milyen elvet alkalmazhatunk a minta C, H, N, S alkotóinak meghatározására?
3. Hogyan határozhatjuk meg az égetéssel kapott gáz összetételét?
4. Ismertesse a minta kéntartalom meghatározásának elvét.
5. Számítsa ki a jód oldat pontos koncentrációját ha 10 ml 0,01 mol/l tioszulfátot titrálva 10 ml
jód oldat fogy.
6. Számítsa ki a minta kén tartalmát, ha 0,01 g bemérés esetén az elnyeletett kén-dioxid
titrálására 10 ml 0,01 mol/l jód oldat fogyott.
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1. táblázat
m, g

V jód, ml

-

-

Standard mért és bizonylatolt érték -

-

Minta 1
Minta 2
Minta 3
Minta átlag
Minta szórás
Standard 1
Standard 2
Standard 3
Standard átlag
Standard szórás
Standard bizonylatolt érték

eltérése

a

bizonylatolt

érték

százalékában
Számított meghatározási határ:
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c (S), m/m %

17.17. Gázkromatográfiás gyakorlat
A gyakorlat célja:
A gyakorlat célja a kiadott minta aromás szénhidrogén komponenseinek meghatározása
gázkromatográfiás mérés során meghatározott retenciós idejük alapján.

A módszer elve
Az aromás szénhidrogének közül a benzol, a toluol és a xilol a szerves iparok
(gyógyszeripar, festékgyártás, műanyagipar) fontos alapanyagai, továbbá jelentős még oldószerként
való felhasználásuk is.

1. ábra: Benzol, toluol, xilol szerkezeti képlete

A mérés elve:
A

minták

összetételének

megállapításához

gázkromatográfot

(GC)

használunk

lángionizációs (FID) detektorral.
A mintát a GC injektor egységébe juttatjuk oldat formájában egy mikrofecskendő
segítségével.
A fűtött injektor egységben a minta elpárolog, majd gőze nitrogén vivőgáz segítségével, egy
töltettel ellátott oszlopon (kolonnán) halad keresztül. Itt az elegy egyes komponensei elválnak
egymástól, mivel eltérő fizikai-kémiai tulajdonságai miatt a kolonnán különböző idő alatt jutnak
keresztül és bejutnak a detektorba, ami az adott komponens mennyiségével arányos jelet ad.
A detektor jelét az idő függvényében ábrázolva kapjuk az ún. kromatogramot, amelyen az
egyes komponensek ún. kromatográfiás csúcs formájában jelennek meg. Az egyes csúcsok
megjelenési idejét retenciós időnek tR nevezzük, ami az adott komponens minőségére, a csúcs alatti
terület nagysága pedig a mennyiségére jellemző.
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A gyakorlaton elvégzendő feladatok:
Annak érdekében, hogy megállapíthassuk az egyes összetevők retenciós idejét és a
mennyiségükkel arányos görbe alatti területet, először a rendelkezésünkre álló standard anyagokból
(benzol, toluol, xilol) törzsoldatot készítünk. 20-20 mg-t bemérünk egy 25 ml-es normál lombikba,
majd a lombikot jelre töltjük analitikai tisztaságú acetonnal.
A kalibráció felvételéhez 25, 50, és 100 µl-t bemérünk a törzsoldatból a mintatartó
edényekbe és acetonnal 1 ml-re egészítjük ki. Végül az oldat 1 µl-t injektálva a GC-re felvesszük a
standard anyagokra vonatkozó kromatogramot.
A csúcs alatti területeket kiintegrálva kiszámítjuk, hogy az egyes komponensekre a GC
milyen válaszfaktort (RF) ad (egységnyi tömegre kapott csúcs alatti terület).

RFi =

Ahol: RFi

Ai
mi

az adott standard válaszfaktora

Ai

az adott standard kromatográfiás csúcsa alatti terület

mi

a standard bemért tömege

A standard kromatogram felvétele után a minták kromatogramjait is felvesszük, azaz szintén
1 µl-t injektálunk.
A minták csúcsai alatti kromatográfiás területeit kiintegráljuk, az előzőekben kiszámított
válaszfaktorok ( RFi ) segítségével kiszámítjuk az egyes komponensek tömegét az adott mintákban,
majd megadjuk a BTX tartalmat:

mi =

Ai
RFi

A három standard kromatogram alapján kalibrációs egyenes veszünk fel.
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2. ábra: Standard kromatogram adatai

3. ábra: A minta eredményei

Zárthelyi dolgozat kérdései:
1. Mit nevezünk retenciós időnek? Hogyan határozza meg a mérés során a standard vegyületek
retenciós idejét?
2. Mi a válaszfaktor? Hogyan határozza meg az egyes komponensekre a válaszfaktort?
3. Hogyan határozza meg a mérés során az ismeretlen minta BTX tartalmát? Ismertesse a
mérés egyes lépéseit!
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17.18. Folyadékkromatográfiás gyakorlat
A gyakorlat célja:
A gyakorlat célja különböző élelmiszeripari termékek (diétás kóla, kávé, energiaital) koffein
tartalmának

meghatározása

nagy

hatékonyságú

folyadékkromatográfiával.

A

vegyületek

azonosítása a mintaoldatban lévő komponensek retenciós idejének és a megfelelő standardanyagok
retenciós idejének összehasonlításával, a mennyiségi meghatározás pedig külső standard módszerrel
történik.

A módszer elve
A koffein fehér, keserű ízű, kristályos vegyület. A kávé (1-1,5%), tea (2-5%) és kóladió (kb.
1,5%) alkaloidja. Kis mennyiségben a kakaóbab is tartalmazza. A központi idegrendszert izgatja
(különösen az agykérget), élénkíti a szívműködést, javítja a szellemi funkciókat, csökkenti a
fáradtságot és álmosságot. Az izmok teljesítőképességét fokozza. Az agyalapi vegetatív központok
izgatása révén emeli a testhőmérsékletet, a mellékveséből adrenalint mobilizál, hatására a vese erek
tágulása miatt fokozódik a vizelet-kiválasztás. A nem kábító fájdalomcsillapítók hatását erősíti
(elsősorban fejfájás esetén hatásos). Tartós fogyasztás esetén enyhe tolerancia és addikció alakul ki,
de ez nem tartós, néhány hetes "elvonókúra" megszünteti. 300 mg fölötti fogyasztás esetén
kézremegést, erős szívdobogást, a fejben vértolulást idéz elő.

1. ábra: Koffein

Összegképlet: C8H10N4O2
Molekulatömeg: 194,19 g/mol
Olvadáspont: 237 °C
Forráspont: 178 °C
Oldhatóság vízben: 2,2 g/100 ml (25 °C)
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A mérés elve:
A folyadékkromatográfiás elválasztást abban az esetben alkalmazzuk, ha a mintánk nem
illékony és/vagy nem hőstabil, a minta vizes közegben oldódik és a detektálása megoldható.
A folyadékkromatográfiás módszerek közül a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiának
(HPLC: High Performance Liqiud Chromatography) van kiemelkedő jelentősége. A HPLC
készülék a következő egységekből épül fel: (1) nagynyomású szivattyú (pumpa), (2) mintaadagoló
(injektor), (3) kolonna, (4) detektor, (5) vezérlőegység, (6) adatfeldolgozó rendszer.

2. ábra: HPLC készülék

A folyadékkromatográfiás mérések során egy megfelelően kiválasztott eluens állandóan
áramlik az állófázison közel állandó sebességgel. A mintabevitel dugószerűen történik, azaz a
mintabeadagolásnál kis mintatérfogat pillanatszerűen kerül a kolonnára. Az eluensáram a mintát
dugószerűen viszi az állófázisra, ahol dinamikus szorpciós és deszorpciós folyamatok, valamint a
minta alkotóinak eltérő fajlagos szorpciós sajátságai következtében a komponensek szétválnak.

A gyakorlaton elvégzendő feladatok:
Készítsen ötpontos kalibrációt a koffein mennyiségi meghatározására!
A koffein törzsoldat összetétele: 2 mg/ml
A kalibrációs oldatok elkészítéséhez 5 ml-es kémcsőbe a 2 mg koffein/ml koncentrációjú koffein
törzsoldatból 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 ml-t mérjen ki. A kémcsöveket töltse fel jelig és homogenizálja
tartalmukat! Pipettázzon 1 ml-t a kalibrációs oldatokból 1,5 ml-es fiolába.
A vizsgálati mintát hígítsa fel tízszeres térfogatra! (Az 5 ml-es mérőlombikba 0,5 ml-t mérjen ki!)
Helyezze a fiolát ultrahangfürdőbe ügyelve, hogy ne fusson ki a minta! Célszerű eleinte csak rövid
ideig végezni a gázmentesítést, majd mikor már megbizonyosodott, hogy a minta nem fog kifutni,
hagyja az ultrahangfürdőben 1-2 percig.
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A gázmentesítést követően szűrje le a mintát egy 0,45 µm pórusméretű szűrőn. Pipettázzon 1 ml-t a
mintaoldatokból 1,5 ml-es fiolákba.
Figyelem!
Ha a kalibráció alapján számolt koncentrációérték nem a kalibrációs intervallumban esik, akkor az
eredmény függvényében készítsen új hígítást.
Kromatográfiás körülmények
A vizsgálati mintaoldatban található koffeint fordított fázisú HPLC oszlopon választjuk el.
Folyadékkromatográf:

HPLC HP 1050

Analitikai oszlop (kolonna):

Spherisorb ODS2 125 x 4,6 mm; 5µm

Oszloptermosztát hőmérséklete:

40°C

Injektálási térfogat:

20,0 µl

Áramlási sebesség:

1,5 ml/perc

Detektálás:

VWD 254 nm

Eluensek:

[A] 90%

12,5 mM KH2PO4, pH = 3,5

[B] 10 %

Acetonitril

Adatfeldolgozás:

LC ChemStation

Zárthelyi dolgozat kérdései:
1. Hány mg koffeint tartalmaz az a 0,5 literes kóla, amelynek 0,5 ml-ét tízszeres térfogatúra
hígítjuk, majd a folyadékkromatográfiás meghatározás után 550 ppm koffeint mérünk?
2. Ismertesse a HPLC készülék felépítését! Milyen típusú vegyületek azonosíthatók
folyadékkromatográfia segítségével?
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17.19. Vízanalitika 1. - Összegző vízkémiai jellemzők mérése
- A vízminta szuszpendált anyag tartalmának meghatározása
(ISO 11923 A lebegő anyagok meghatározása üvegszálas szűrővel)
(ISO 7027 Zavarosság (turbiditás) meghatározása)
- Vízminta oldott sótartalmának meghatározása
- A vízminta elektrolit tartalmának meghatározása
(ISO 27888 Vezetőképesség meghatározása)
- A vízminta TC, TOC, KOI, BOI jellemzőinek meghatározása.
(ISO 15705 Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása – Mikromódszer)
(ISO 6060 Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása)
A vizek attól függően, hogy milyen forrásból származnak eltérő mennyiségű szuszpendált
ill. oldott szilárd anyagot tartalmaznak. Utóbbi változását a különböző típusú vizeknél jól
szemlélteti az 1. ábra, ahol az oldott anyag tartalom az esővíztől (7,1 mg/l) a folyóvíz (118 mg/l) ,
az ásványvizek (néhány 100-1000 mg/l) értékein keresztül a tengervízben 3400 mg/l értékig
növekednek. Azon túl, hogy az összes oldott ásványi anyag tartalom meghatározása módot ad a
vizek típusának megállapítására, jelentőséggel bír abból a szempontból is, hogy hozzá
viszonyíthatjuk az összetételt specifikáló elemzés adatait, s segítségével megítélhetjük a specifikáló
elemzés teljességét.
Esővíz, Oldott szilárd anyag: 7.1 mg dm-3

Folyóvíz, Oldott szilárd anyag: 118.2 mg dm-3

Tengervíz, Oldott szilárd anyag: 34.4 g dm-3

1. ábra Vízminták oldott sótartalma és a fontosabb alkotók.
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Oldatok (vizek) esetében az oldott ásványi anyag tartalmat egyszerűen adott mennyiségű
vízminta bepárlásával a maradék 105 °C-on súlyállandóságig történő szárításával valósíthatjuk meg.
Az oldott ásványi anyag tartalmat ezért is nevezik bepárlási maradéknak.

A bepárlási maradék mérése egy összegző típusú mérés, nem tudjuk meg belőle milyen
oldott anyagok alkotják a bepárlási maradékot. Ezért még akkor is ha két víznek a bepárlási
maradéka azonos az összetétel lehet nagyon különböző. Nézzük meg ezt néhány ismert ásványvíz
esetében 1.2 . táblázat. Legszemléletesebb talán a Parádi és a Karlovy Vary ásványvizek
összehasonlítása, ahol a közel 1500 mg/l oldott ásványi anyag tartalom jelentősen eltérő
ionösszetételt takar. A táblázat specifikáció % oszlopa megmutatja, hogy az ionösszetétel megadott
értékei a bepárlási maradékot (a vízben oldott ásványi anyag tartalmat) milyen mértékben teszik
ismertté. A fentihez hasonló a helyzet ha más összegző típusú vízjellemzők oldott
iontartalom(vezetőképesség) a teljes szén (TC), a teljes szerves széntartalom (TOC), a kémiailag
oxidálható szerves anyag tartalom (KOI), a biológiailag lebontható szerves anyag tartalom(BOI)
adatok mögött rejlő kémiai komponenseket keressük.

Ha az oldott ásványi anyag tartalmat pontosan akarjuk mérni a vizet mérés előtt szűrni kell.
Ennek célja a lebegő szilárd anyag eltávolítása. A szűrést 0,45 µm-es membrán szűrőn vagy újabb
szabvány szerint üvegszálas szűrőn végezzük. A szűrőn visszamaradt anyag mennyisége is egy
jellemző mennyiség, amely a víz zavarosságát nagy mértékben meghatározza.

1. táblázat Különböző vizek összes oldott ásványi anyag tartalma
Összes oldott ásványi anyag,
A vízminta neve

mg dm-3

Borsodi víz

3380

Lillafüredi ásványvíz
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Parádi víz

1680

Szentkirályi ásványvíz

520

Magitszigeti ásványvíz

1042

Fonyódi ásványvíz

761

Karlowy Vary ásványvíz 1500
Esővíz

0,007

Folyóvíz

118

Tengervíz

34400
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2. táblázat . Különböző ásványvizek összegző és specifikáló összetétel jellemzői
Összes
oldott
ásványi
anyag,
mg dm-3
Borsodi víz

Ca2+

Mg 2+

Na+

K+

HCO-

Cl-

SO42-

Specifikált
összetevő

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

3380

355

135

395

ásványvíz

550

75

17,8

Parádi víz

1680

159

520

79,8

mg dm-3

Specifik
áció
mértéke

%

988

1952,8

57,8

19,4

348

460,2

83,7

40

233

1025

1457

86,7

63

26

21

400

510

98,1

1042

134

40

72
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993

95.3

761

30,9

15,1

149

741,1

97,4

1500

35,3

179

5,1

1285,1

85,7

Lillafüredi

Szentkirályi
ásványvíz
Magitszigeti
ásványvíz

81

126

Fonyódi
ásványvíz

3,1
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Karlowy Vary
ásványvíz

1048

3,7

14

3. táblázat EU határértékek ivóvízre
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1. Vízminta lebegő szilárd anyag tartalmának meghatározása
A vízminta üvegszálas szűrőn történő szűrésén és a szűrlet 105 °C-on súlyállandóságra történő
szárításán alapul. Korábbi módszer szerint 0,45 µm –es membránszűrőn való szűrés és 105 °C-os
szárítás volt előírva.
2. Vízminta oldott sótartalmának meghatározása
Különböző természetes vízfajták oldott sótartalmáról az 1. ábra ad tájékoztatást. A technológiai
vizek, oldatok oldott sótartalma ettől eltérő lehet. A gyakorlat során kapott vízmintából mérjen be
50-50 ml-t az előzetesen 105 °C-on kiszárított és lemért 200 ml-es főzőpohárba. Ezt követően
főzőlapon, kerülve az intenzív forrást, párolja el a vizet és a maradékot szárítószekrénybe téve 105
°C-on szárítsa súlyállandóságig. A főzőpohár tömegnövekedéséből számítsa ki a két minta oldott
szilárd anyag tartalmát.

Zh kérdések:
1. Hogyan határozza meg a vízminta lebegő szilárd anyag tartalmát?
2. Hogyan határozza meg a vízminta oldott anyag tartalmát?
3. Miért összegző típusú mérés a bepárlási maradék mérése?
4. Mennyi a víz oldott sótartalma g/l-ben, ha 50 ml bepárlásakor a tömegnövekedés 0,01 g
volt? Az 1. táblázat adatait felhasználva állapítsa meg milyen víz lehet ez a minta.

3. Vízminta oldott iontartalmának meghatározása
Elektrolitok oldataiban, az oldott anyag disszociált formában kationként és anionként van jelen. Az
ionok a folyadékban szabad mozgással rendelkeznek így töltések szállítására képesek, vezetik az
elektromos

áramot.

Az

oldat

vezetőképességének

mértéke

az

oldószer

és

elektrolit

vezetőképességének az összege. A fajlagos vezetőképességet 1 cm élhosszúságú kocka szemközti
lapjai között mért ellenállás reciprokával definiáljuk, (κ=l/(RA) ahol l az elektródok közti távolság,
A az elektródok felülete, R az ellenállás. l/A-t cellaállandónak nevezzük. Értékét ismert
vezetőképességű oldattal határozhatjuk meg. A vezetőképesség mértékegysége: Ώ-1 cm-1.
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U

oldat

R
κ=l/RA
1.ábra. Az oldatok vezetőképességének mérése

A vezetőképesség mérését ellenállás mérésre vezetjük vissza. Egyenáram hatására az elektródok
polarizálódnak, ezért a mérést váltóárammal végzik, a normál 50 Hz nem elegendő a polarizációs
jelenségek kiküszöbölésére ezért 800-5000 Hz frekvenciát alkalmaznak.
Minden ion a méretétől függő sebességgel képes a töltést szállítani, egy adott mozgékonysággal
rendelkezik. Ezért a különböző azonos töltéssel rendelkező ionok vezetőképessége eltérő.
Ugyanahhoz a vezetőképességhez két azonos töltésű ion esetén is két különböző koncentráció
tartozik. Legnagyobb a H+ és az OH- ionok vezetőképessége.
A vezetőképesség az oldott anyag koncentrációjával olyan mértékben változik, amilyen mértékben
ionok keletkeznek a feloldott anyagból. A kis koncentrációk tartományában az erős elektrolitok
disszociációja teljes, ezért a vezetőképesség arányosan változik az erős elektrolit koncentrációjával.
Koncentráció mérésre ezért ezt a tartományt célszerű használni. Tömény oldatokban az arányosság
nem áll fenn sőt az ionok asszociációja (a disszociáció ellentéte) miatt csökken az ionok száma, így
a vezetőképesség a koncentrációval maximum görbe szerint változik. A vezetőképesség változását
az oldott erős elektrolit koncentrációja függvényében a 2. ábra szemlélteti.
A gyakorlaton elvégzendő feladatok:
A gyakorlat során három vízmintát kell megvizsgálni és a mért vezetőképesség alapján
beazonosítani (desztvíz, csapvíz,

NaCl oldat). A NaCl oldat mivel oldott sóra nézve egy

komponensű, az oldat sókoncentrációja meghatározható. Ehhez a kiadott törzsoldat felhasználásával
egyre növekvő koncentrációjú oldatsorozatot kell készíteni. Ez az oldatsorozat teszi lehetővé annak
a függvénynek a felvételét (κ=f(c)), amelyik megteremti a kapcsolatot a vezetőképesség és a
koncentráció között. ( Elegendő az 1/R= f(c) felvétele) A függvény felhasználásával az ismeretlen
sótartalmú minta vezetőképességét ill. 1/R értékét megmérve ki tudjuk számítani a minta NaCl
koncentrációját. Fontos hangsúlyozni, hogy a vezetőképesség mérés szemben a potenciometriával
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csak akkor használható koncentráció mérésre, ha az oldat egyfajta oldott sót tartalmaz. A mérésre
használt vezetőképességi cella (un. harangelektród) nem tud különbséget tenni az ionok között
(eltérés a potenciometriás méréstől, ahol a különböző ionok koncentrációját egyéb ionok
jelenlétében is mérhetjük). Ez az oka, hogy a vezetőképesség mérése leggyakrabban az oldott
elektrolit tartalom nem specifilus meghatározása mellett a potenciometriás titrálás analógiájára, a

Vezetőképesség, ohm-1 cm-1

vezetőképességi titrálás során, mint indikátor használatos.

Konduktometriában
használható
koncentráció
tartomány

H2SO4

KOH

Oldott anyag koncentrációja, mol/l
2.ábra A vezetőképesség változása a feloldott elektrolit koncentrációja függvényében.

Zh kérdések:

1. Milyen elektromos mennyiséget mérünk a konduktometriás mérésnél.
2. Hogyan függ a vezetőképesség az ionok koncentrációjától töltésétől és fajtájától?
3. Rajzolja fel hogyan változik a vezetőképesség az oldott anyag koncentrációja függvényében
és jelölje be azt a koncentráció tartományt ahol célszerű koncentráció mérésre használni. Ha
a minta koncentrációja a nem arányos tartományban van mit tenne, hogy használni lehessen
a módszert?
4. Készítsen 100 ml 10-3 g/l-es sóoldatot 10 g/l-es törzsoldat felhasználásával. Mennyi
törzsoldatot kell bemérni?
5. Hol várja a legkisebb és a legnagyobb vezetőképességet: esővíz tengervíz csapvíz, folyóvíz,
desztillált víz?
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4. Vízminta kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása (Kémiai
oxigénigény (KOI)
Hasonlóan a fenti vízjellemzőkhöz összegző adatokat használhatunk a vízben található
szerves anyagok mennyiségének jellemzésére. Ilyen lehet a szerves anyaggal kapcsolatba hozható
karbon tartalom (TOC) vagy a mintában jelenlévő szerves anyagnak csak egy részét képező adat: a
kioldható szerves anyag tartalom DOC, a kémiailag ill. biológiailag lebontható szerves anyag
tartalom mérőszámai: a KOI vagy a BOI. Ez utóbbiak elsősorban a vízelemzésben, vízkezelésben
meghonosodott szerves anyag tartalom mérőszámok, de használatosak minden olyan esetben,
amikor a szilárd anyagból kioldható szerves anyag tartalmat kell jellemezni, (pl. hulladékok). A
vizek teljes szerves anyag tartalmának ismerte elsősorban azért fontos, mert lebomlásukkor oxigént
fogyasztanak, s ezen keresztül jelentősen befolyásolják a vizek élővilágát. A teljes szerves szén
(TOC) (total organic carbon) definíció szerint jelenti a teljes oldott (DOC) (disoluble organic
carbon) és nem oldott szerves szén együttes mennyiségét (POC) (particle organic carbon). A teljes
oldott szerves szén mennyisége a teljes szerves szénnek az a része, ami egy 0,45 µm- es szűrőn
történt szűrés után az oldatban marad. (Ezért előírás a víz szűrése a fenti pórusméretű szűrőn a TOC
vizsgálatok előtt). A fogalom hasonló az oldott és a nem oldott szilárd anyag fogalmához. A nem
oldott szerves szén (POC) a szűrőn marad vissza. A szerves széntartalmú szennyezők további
osztályozására szolgál az illékony szerves szén (VOC) (volatile organic carbon) és a nem illékony
szerves szén

mennyisége (NPOC) (non pugeable organic carbon). Az illékony szerves

széntartalom azt a szerves anyag frakciót adja meg, amelyik a folyadékból gáz átbuborékoltatással
eltávolítható. (A VOC a levegőanalitikában is használatos, a levegőben jelenlévő szerves anyag
gőzöket jelenti.)
A mintánkban lehetnek olyan szervetlen vegyületek amelyek szintén tartalmaznak szenet. Ezt a
széntartalmat szervetlen széntartalomnak (IC) (inorganic carbon) nevezzük. A kettő együtt adja
meg a teljes széntartalamat (TC) (total carbon).
IC + TOC = TC
Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a szerves vegyületekhez tartozó szén mennyiségét, a molekulát
el kell roncsolni, széntartalmát egyszerű, mérhető formájú vegyületté kell alakítani.
A TOC meghatározására alkalmas módszerek oxigén áramban való hevítést, ritkábban UV
sugárzással végzett bontást, vizes fázisban végzett kémiai oxidációt, vagy ezek kombinációját
használják. (Vizekben, a vizes fázisban végzett oxidáció két nagyságrenddel érzékenyebb
meghatározást tesz lehetővé, mint az égetéses módszer). A szerves anyagból keletkezett széndioxid
mennyiségét pontosan lehet mérni az infravörös sugárzás abszorbcióval (NDIR analizátor), vagy ha
széndioxidot a mérés előtt metánná redukálják
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a meghatározásra

a gázkromatográfiában

elterjedten alkalmazott lángionizációs detektor (FID) alkalmazható. Ha a CO2 nagyobb
mennyiségben keletkezik, elnyeletést és a klasszikus kémiai titrálást is alkalmazhatjuk.
A teljes szerves széntartalom meghatározására alapvetően kétféle módszer terjedt el. Az
egyiknél a mintát foszforsavval megsavanyítják, majd CO2 mentes gázt buborékoltatnak át az
oldaton az elbontott szervetlen széntartalmú vegyületek eltávolítása céljából. Sajnos ez utóbbi
művelet eltávolítja az illékony szerves anyagot is, ezért az így kapott eredmény csak akkor jellemzi
helyesen az összes szerves széntartalmat, ha a VOC = 0, egyébként a nem illékony szerves
széntartalomnak felel meg (NPOC). A másik módszer a teljes széntartalmat határozza meg először
úgy, hogy minden szenet széndioxiddá alakít. Ugyanazon minta egy másik részletét foszforsavval
kezelik, az ekkor keletkező és a rendszerben lévő illékony komponenseket az első módszerhez
hasonlóan indifferens gázzal kihajtják. Az illékony komponensek CO2 tartalmát közvetlenül, égetés
nélkül mérik. A TOC –t a két mérés különbségeként kapják. Itt bár a VOC szintén eltávozik, a CO2
kihajtásánál, ez nem okoz hibát mert nincs átalakítva CO2-vé. Így az a szervetlen széntartalom (IC)
meghatározásánál nem lesz belemérve az IC értékébe. Sajnos ez a módszer sem tökéletes. A
mintánkban ugyanis lehetnek olyan egyéb szenet tartalmazó ionok, amelyek nem CO2 formában
távoznak el a rendszerből, pl. CN-, OCN-, SCN-. Savazáskor ezekből HCN, HOCN, HSCN
keletkezik. Ezek nem abszorbeálnak fényt abban az infravörös hullámhossz tartományban ahol a
CO2 –t mérjük, így nem lesznek belemérve a szervetlen szén (IC) értékébe, emiatt nem is kerülnek
levonásra. Ha ezek az ionok jelen vannak, mennyiségük a teljes szerves széntartalom (TOC)
értékében jelentkezik. A mért TOC ekkor nagyobb a ténylegesnél. (Az itt felsorolt néhány zavaró
effektus példa lehet arra is mi okozhatja a mérések un. módszeres bizonytalanságát.)
A két módszert (az elsőt kiöblítéses, a másodikat differenciális módszernek szokás nevezni) a 1.
táblázat segítségével hasonlíthatjuk össze.
Ez az összehasonlítás jól példázza, hogy ha változik a széntartalmú komponensek kémiai formája a
vizsgált rendszerben a teljes szerves széntartalom értéke (TOC) eltérő tartalommal bír, félrevezető
lehet a mechanikus összehasonlítás.
A TOC mellet gyakran használt paraméter bizonyos szerves anyag rész (a kémiailag
oxidálható) jellemzésére a kémiai oxigén igény (KOI).
Ez azt az oxigén mennyiséget jelenti mg dm-3 koncentrációban kifejezve, ami a mintában lévő
szerves anyag kálium-bikromátos (K2Cr2O7) oxidációjakor elhasználódik.
K2Cr2O7 + 4H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O + 3O
(az egyenlet szerint egy bikromát 3 O el azaz 1 mol bikromát 48000 mg O-el egyenértékű)

560

A mintát ismert mennyiségű K2Cr2O7 jelenlétében 150 °C-on forraljuk 2 órán át, erősen savas
kénsavoldatban, ezüst-szulfát katalizátor jelenlétében, a maradék kromátot Fe(II)-vel visszamérik.
(Az elhasználódottból számítható a KOI a fenti egyeértékűségek figyelembevételével.) Az oxidáció
során a CnHxOyNz összetételű szerves anyag, ha az teljesen oxidálható, az alábbi módon alakul át:
CnHxOyNz + O2 ⇒ nCO2 + qH2O + zNH3
A reakcióegyenlet a módszer ellenőrzésére használt kálium-hidogén-ftalát esetében:
C8H5O4K + 7,5O2 ⇒ 8 CO2 + 2H2O + K+ + OH(1 mmol kálium-hidrogén-ftalát oxidációja 240 mg O2-t igényel. Az 1 mmol dm-3 koncentrációjú
kálim-hidrogén-ftalát oldat KOI értéke 240 mg dm-3).

1. táblázat A TOC meghatározás módszereinek összehasonlítása, (VOGEL, 2000.)
A

teljes

széntartalom

a Kiöblítéses módszerrel mért

mintában az alábbiakból áll

szerves

szén

(TOC)

alábbiakból áll

A differenciális módszerrel

az mért szerves szén (TOC) az
alábbiakból áll

CO32CO2
HCO3OCN-

OCN-

SCN-

SCN-

CN-

CN-

Illékony szerves szén (VOC)

Illékony szerves szén (VOC)

Nem illékony szerves szén

Nem illékony szerves szén

Nem illékony szerves szén

Az oxidáció végén a visszamaradt bikromátot vagy vas(II)-ammónium szulfáttal (Mohr só) titrálva,
vagy kolorimetriasan határozhatjuk meg. Vannak olyan szerves molekulák, amelyek nem
oxidálódnak, noha a közeg erősen oxidatív. Egy részük nem azért kerüli el oxidációt mert
kémiailag inert, hanem azért mert illékony és a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása alatt a
gőztérbe távoznak. Emiatt a KOI kisebb a ténylegesnél. Pozitív irányú eltérést okoz néhány
szervetlen komponens oxidációja (szulfid, nitrit, klorid). Ezek miatt a mért KOI nagyobb, mint a
ténylegesen oxidálható szerves anyag tartalom. Legnagyobb gondot a klorid okozza, mivel sokszor
nagy mennyiségben van jelen a vizekben. Zavaró hatásától higany(II)-szulfát (HgSO4)–os
lecsapással szabadulhatunk meg. A 2. táblázat áttekintés nyújt a szerves és a szervetlen molekulák
viselkedéséről a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározásakor használt kromátos oxidációnál. A
kémiai oxigénigény jól használható paraméter a szennyezés felmérésénél, mert a vizsgálat gyors, jól
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reprodukálható és alkalmazható az erősen szennyezett vizek esetében is. Hátránya, hogy nem ad
információt arról, hogy a szennyezés biológilag lebontható-e és milyen a lebontás sebessége.

2. táblázat A szerves és a szervetlen molekulák viselkedése a kémiai oxigénigény (KOI)
meghatározása során ,(VOGEL, 2000.)
A

KOI Szerves anyag típusa

Szervetlen anyag típusa

meghatározás
feltételei

mellett

várható változás
Teljesen oxidálódik

o-ftálsav, etanol, ecetsav, metil- Szulfid-,

nitrit-,

szulfit-,

akrilát,

klorid-,

vas(II)-,

kaprolaktám,

glükóz, tiocianát-,

kitin, 1,4 dioxán, ciklohexanol

tioszulfát-ionok,

hidrogén-

peroxid
Részlegesen

toluol

Kálium-cianid, ditionit

oxidálódik
Alig

vagy

oxidálódik

nem piridin,
tetraklórmetilén,
trifluorecetsav,

diklórmetán, Nitrát-,

szulfát-,

karbonát-,

trimetilamin, foszfát-ionok, ammónia
ciklohexán,

lindán

A biológiailag lebontható szerves szennyezők mennyiségét a biológiai oxigénigény (BOI5)
adja meg. A vizsgálat a baktériumok oxigénfogyasztását méri a szerves anyag aerob (levegő
jelenlétében végzett) lebontása során. A kísérleti feltételeket úgy állítják be, hogy az ideális legyen
a baktériumok számára. (Átlevegőztetett minta, öt nap reakcióidő, sötét hely, inkubátor hőmérséklet
20 °C, 6.5 < pH < 8.5.) A tiszta víz BOI5 értéke néhány mg dm-3 . A nagy oxigénfogyasztású
szennyvizek BOI5 értéke elérheti a 1000 mg dm-3 –t ( gyógyszeripari szennyvíz, trágyalé, tejipari
szennyvíz, a papíripari szennyvíz BOI5 értéke 10000 mg dm-3 is lehet).
Ugyanazon szennyvízben mért KOI általában nagyobb, mint a BOI de ez nem törvényszerű.
Lehetnek a vízben ugyanis olyan szerves anyagok, amelyek a mikro-organizmusok által könnyen
lebonthatók, a kémiai hatásnak ellenben ellenállnak. A vízminta teljes szerves széntartalmának
(TOC), a biológiai oxigénigénynek (BOI) és a kémiai oxigénigénynek (KOI) a meghatározásával
jól jellemezhető a szerves anyagok eltávolítását célzó kezelés, akár szennyvízről van szó (lásd a 3.
táblázatot), akár egy kisebb koncentrációban jelenlévő szerves komponens eltávolítása a cél, 1
ábra. A 1. ábra egy huminsavat tartalmazó vízminta szerves anyagának változását mutatja be a
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fotokatalitikus oxidációt követően. A BOI/KOI arány változása azt jelzi, hogy az eredendően nem
biodegradálható anyag a kezelés hatására biológiailag lebonthatóvá alakult át.
A rendszerben lévő széntartalmú anyagok tipizálása: szerves, szervetlen vagy a teljes
szerves széntartalom felbontása oldott és nem oldott, illó és nem illó komponensekre egy lépés a
mélyebb részletezés, a rendszer vegyület specifikus leírása irányába. Az összetétel vegyület
specifikus jellemzése a molekulák fényabszorpcióját felhasználó spektroszkópiai módszerekkel, a
tömegspektrometria segítségével, a gáz- és a folyadék kromatográfiával valósítható meg. Ha a
vizsgálandó szerves anyag ppb nagyságrendben van a mintában, a kromatográfiás és a
tömegspektrometriás módszereket összekapcsolva alkalmazzák. A kémiailag oxidálható szerves
anyag tartalom mérésénél a mintához adott kromát el nem használódott részét kell meghatározni. Ez
legegyszerűbben vas(II) ionok segítségével titrálással történhet. Az alkalmazott titrálás a redox
titrálások körébe tartozik. A titráláson alapuló analitikai módszerek elvét az alábbi áttekintés
foglalja össze.
Titrimetria névvel azokat a vizsgálatokat illetjük, amelyeknél valamelyik komponens
mennyiségi meghatározását úgy végezzük, hogy a minta adott részletéhez bürettából ismert
koncentrációjú mérőoldatot adunk, mindaddig amíg a lejátszódó reakció sztöchiometriai arányait
figyelembe véve az egyenlővé nem válik a mérendő komponenssel. Ezt az állapotot a titrálás
végpontjának nevezzük. A végpontot vagy megfelelően megválasztott festékindikátorral, vagy
műszeres módszerrel (pH mérés, elektród vagy redox potenciál mérés, vezetőképesség mérés stb.)
tesszük érzékelhetővé. Festékindikátor alkalmazásakor tudnunk kell, hogy a végpont hol jelentkezik
(pl sav-bázis titrálásnál milyen pH-nál és olyan indikátort kell választanunk amelyik ennek a pHnak az elérésekor szint vált). A műszeres módszereknél a görbe alakból lehet az ekvivalencia pontot
megállapítani.

3. táblázat Néhány vízminta TOC, KOI és BOI értékének összehasonlítása
Víztípus

TOC

KOI

BOI

mg C dm-3

mg O2 dm-3

mg O2 dm-3

Rétegvíz

<2

Felszíni víz

<10

20

2

Szennyvíz

200

700

300

Szennyvíz ülepített

90

400

175

Szennyvíz kezelt

30

90

20
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BOI/KOI

Kezelési idő, h

1. ábra A BOI/KOI arány felhasználása a biodegradálhatóság változásának jellemzésére huminsav
fotokatalitikus oxidációjánál.(BEKBÖLET, 1996).

Zh kérdések.
1. Mit ért összegző analitikai módszeren?
2. Milyen mennyiségekkel lehet jellemezni egy minta szerves anyag tartalmát?
3. Mit jelent a KOI és mi a meghatározás elve.
4. Rakja nagyság szerint sorba az alábbi mennyiségeket: KOI, BOI, TC, TOC.
5. 10 ml ismeretlen koncentrációjú bikromát oldatot titrált 0,25 mol/l vas(II) mérőoldattal, a
fogyás 60 ml volt. Számítsa ki a bikromát koncentrációját. Mennyi bikromát fordítódott
oxidációra, ha az oxidációt elvégezve 50 ml Fe(II) mérőoldat fogy. Mennyi a KOI, ha 10 ml
vízmintát oxidált.

Elvégzendő gyakorlatok:

1. Lebegő sziulárd anyag tartalom meghatározása : Mérje le az exszikkátorban lévő 105
°C-on kiszáritott Whatman GF/A típusú szűrőpapírokat analitikai mérlegen sorszámozza és
írja rá nevének kezdőbetűjét. A szűrőedénybe helyezve szűrjön át rajtuk külön - külön 100
ml vizet majd szárítsa meg 105 °C-on a szűrőlapokat t és ismét mérje meg. Az adatokat
rögzítse táblázatban.
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Edény száma

Szűrő

Szűrő+száraz Lebegő

száraz

anyag, g

tömege, g

szilárd
anyag
mg/l

1. szűrő
2. szűrő
3. sűrő
Átlag

-

-

Szórás

-

-

2. Vízminta oldott sótartalmának meghatározása: Mérje le a 105 °C-on kiszárított
exszikkátorban lévő főzőpoharakat analitikai mérlegen és a kiadott vízmintákból mérjen be 50
ml-t a poharakra. Tegye a fülke alatt lévő homokfürdőre, ill. rezsókra és párolja be. A bepárlás
vége felé amikor már csak 1-2 ml víz van a pohárban vegye le a homok fürdőről és tegye be a
105 °C-os szárítószekrénybe kb. 30 perces szárítás után exszikkátorban hagyja lehűlni,
(vigyázzon az exszikkátort ne zárja be rögtön mert lelöki a fedelét), analitikai mérlegen mérje le
négy tizedes pontossággal, rögzítse az adatokat a táblázatban.

Edény száma

Edény

Bemért

Edény+száraz Bepárlási

tömege, g

anyag, ml

anyag, g

maradék
g/dm-3

1. pohár:
2. pohár:
3. pohár
Átlag

-

-

-

Szórás

-

-

-

3. Vízminták vezzetőképességének méréser:

1. Készítse el a táblázatban szereplő kalibráló oldatokat a törzsoldat felhasználásával. 100 ml
mérőlombikok állnak rendelkezésére a törzsoldat koncentrációja 10 g/l.
2.

Mérje meg a kalibráló oldatok vezetőképességét, majd mérje meg háromszor a kiadott
minta vezetőképességét. Az adatokat íja be a táblázatba.
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3. Ábrázolja a vezetőképesség =f(koncentráció) összefüggést és határozza meg a minta NaCl
koncentrációját.
4.

Ezt követően az elektródot jól leöblítve mérje meg a csapvíz, és a desztillált víz
vezetőképességét.

A

kapott

vezetőképesség

adatok

és

a

kalibrációs

függvény

felhasználásával számítsa ki, hogy a csapvíz vezetőképessége milyen koncentrációjú NaCl
oldattal egyenértékű. (Azért nem azonos mert a csapvíz nem csak nátrium és klorid, hanem
kalcium, magnézium, kálium, szulfát, hidrogén-karbonát stb. ionokat is tartalmaz.)

Oldat

Koncentráció

V törzsoldat,

1/R

Koncentráció

g/l

ml

1/ohm

g/l

Kalibráció/1

0,1

-

Kalibráció/2

0, 3

-

Kalibráció/3

0,5

-

Kalibráció/4

0,7

-

Kalibráció/5

1

-

Minta No:

-

Csapvíz

-

*

Desztilláltvíz

-

*

* ekvivalens elektrolit koncentráció

4. Vízminták kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása:

1. A meghatározás időigényes részét, amikor a minta 20 ml részletét 30 ml cc H2SO4-al és 10
ml bikromát oldattal( c= 0,0417 mol/l) 0,4 g Hg(II)SO4-t és 0,4 g Ag2SO4-t jelenlétében 1
órán át forraljuk nem kell elvégeznie, tekintse meg a fülke alatt, és dolgozzon a kiadott
mintával az alábbiakban leírtak szerint.
2. A kromát oldatból pipettázzon ki 10-10 ml-t a titráló lombikokba. Adjon hozzájuk óvatosan
10 ml cc. kénsavat, majd vizet úgy, hogy kb. 150 ml legyen a végtérfogat.
3. Adjon a mintához 3 csepp ferroin indikátort és titrálja meg a 0,25 mol/l vas(II) oldattal.
Vigyázzon a színátcsapás éles a zöld után következik.
4. A kiadott mintából pipettázzon ki 10-10 ml-t a titráló lombikokba. Adjon hozzájuk óvatosan
10 ml cc. kénsavat, majd vizet úgy, hogy kb. 150 ml legyen a végtérfogat.
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5. Adjon a mintához 3 csepp ferroin indikátort és titrálja meg a 0,25 mol/l vas(II) oldattal.
Vigyázzon a színátcsapás éles, a zöld után következik.

A minta száma:

V, ml

Fogyás, ml

Kromát
koncentráció,
mol/l

1. kromát

10

2. kromát

10

3. kromát

10

Átlag

-

Szórás

-

A minta száma:

V, ml

Fogyás, ml

Kromát

KOI

koncentráció, mg(oxigén)/l
mg/l
1. minta

10

2. minta

10

3. minta

10

Átlag

-

Szórás

-

A két mérésből számítsa ki a szerves anyag oxidációjára elhasználódott bikromát móljainak
számát. Ebből figyelembe véve a reakcióegyenletet :
K2Cr2O7 + 4H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O + 3O
1 bikromát 6 e- vesz fel, 1 oxigén

2 e- vesz fel ( 1 mol bikromát 3 mol O-el (48000 mg)

egyenértékű) adja meg a a KOI értékét mg(oxigén)/l egységben a mintaként kiadott oldatra.
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17.20. Vízanalitika 2. - A víz kémhatásának, karbonát és hidrogénkarbonát
tartalmának meghatározása
A víz kémhatásának meghatározása
A víz hidrogénkarbonát és karbonát ion tartalmának meghatározása
EN ISO 9963-1 Az összes és az összetett lúgosság meghatározása - 1. rész
EN ISO 9963-2 A karbonát lúgosság meghatározása - 2. rész
A víz kémhatását a H+ és a OH- ionok viszonya szabja meg. Ezek az ionok kis
koncentrációban keletkeznek a víz disszociációjakor, de koncentrációjuk azonossága miatt a víz
semleges marad. Az arány megváltozhat ha sókat oldunk a vízben és a sóból keletkező kationok és
anionok nem egyformán létesítenek asszociátumokat a H+ és a OH- ionokkal. ( A jelenséget
hidrolízisnek hívjuk) A természetes vizekben ez a jelenség lesz meghatározó a vizek kémhatása
szempontjából. A másik eset, amikor H+-iont vagy OH–iont szolgáltató vegyületeket (savat, vagy
savanhidrideket (nemfémes elemek oxidjai) ill. lúgot vagy bázisanhidridet (fémes elemek oxidjai)
oldunk a vízben. A víz kémhatása meghatározza felhasználhatóságát ezért ezt ismerni kell.
Mérésére egyszerűbb festék indikálási (papír, oldat) vagy elektrokémiai módszerek állnak
rendelkezésre.
A karbonát és a hidrogén karbonát ion egy gyenge sav anionjai, alkálifém, alkáliföldfém
sóinak vízben való oldódásakor H+ ion felvételével megváltoztatják a víz H+ ion OH- ion arányát
és a víz lúgosságát eredményezik. A légkörben lévő CO2, SOx, NOx-ok a vízzel savat képeznek,
amelyik disszociációja a víz kémhatását savas irányba tolja. A CO2 az oka annak, hogy a desztillált
víz kémhatása nem semleges, hanem kis mértékben savas. A vízben oldott HCO3- ion
mennyiségéről az 1. táblázat ad információt
A pH mérése.
A pH definíciója híg oldatokban:
koncentrációjára

kapunk

pH= -lg [H+] . A pH mérésnél tehát az oldat hidrogén ion

információt.

A

pH

mérésre

mérőelektródként

üvegelektródot

alkalmazhatunk a vonatkoztatási elektród Ag/AgCl vagy kalomel Hg/Hg2Cl2 elektród az 2. ábra
szerinti kapcsolásban. A gyakorlaton használt kombinált üvegelektród a referencia elektródot
magába beépítve tartalmazza. (Nem egy elektróddal történik a mérés!)
A pH mérésnél a pH mérőt a mérés előtt puffer oldat (a puffer oldat állandó pH-ju oldat)
segítségével beállítjuk, így a mért potenciálhoz egy pH értéket rendelünk (ténylegesen ez a beállítás
az U=f(c) kalibrációs függvény meghatározást jelenti,
analitikai módszernél az analitikai görbe
pH-t mutatja. A műszer

gyakorlatilag

azonos

funkciójú

más

felvételével), a beállítást követően a műszer a pontos

beállítását úgy végezzük, hogy a beállításra használt két különböző

pH-jú oldat közrefogja a vizsgálni kívánt oldat pH-ját. Ha ezt előre nem tudjuk közelítő méréssel
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lehet megállapítani milyen tartományba kell a pH mérőt kalibrálni. A puffer oldatok általában
elkészítve megvásárolhatók (legtöbbször tömény törzsoldatból kell hígítani őket), de ha nincs akkor
magunk is elkészíthetünk ilyet, lásd 2. táblázat.

1. táblázat . Különböző ásványvizek összetétele
Összes
Ca2+

oldott

Mg 2+

Na+

K+

HCO3- Cl-

SO42-

ásványi
anyag,

mg
-3

-3

mg
-3

mg
-3

mg
-3

mg

mg
-3

-3

összetevő

mértéke

mg dm-3

%

mg
dm-3

mg dm

dm

dm

dm

dm

dm

3380

355

135

395

79,8

988

1952,8

57,8

ásványvíz

550

75

17,8

19,4

348

460,2

83,7

Parádi víz

1680

159

40

233

1025

1457

86,7

520

63

26

21

400

510

98,1

ásványvíz

1042

134

40

72

540

993

95.3

Fonyódi ásványvíz

761

30,9

15,1

149

741,1

97,4

1500

35,3

179

5,1

1285,1

85,7

Borsodi víz

dm

Specifikált Specifikáció

Lillafüredi

Szentkirályi
ásványvíz
Magitszigeti

Karlowy

3,1

81

126

543

Vary

ásványvíz

1048

3,7

14

Semleges oldatban a [H+]= [OH-] Szobahőmérsékleten a [H+] = 10-7 mol/l ezért pH=7-et
tekintjük a semleges pH-nak. A semleges állapot környezetében nagyon kis sav vagy bázis
mennyiség (10-6 mol) jelentős pH változást okozhat. Ezért van az, hogy a desztillált víz pH-ját 7-től
mintegy egy pH egységgel kisebbnek találjuk, a levegőből beoldódó kevés széndioxid ~6 körüli
értékre módosítja. Itt kell a leggondosabban eljárni a pH mérésnél, ill a pH egységnyi változása
mellé, mindig hozzá kell gondolnunk azt a koncentráció változást, amit jelent. pH =0-1 között 1
mól/l pH=6-7 között 10-6 mol/l. A elektróddal az edénnyel bevitt szennyezések jelentősen
módosíthatják a pH értékét.
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A gyakorlaton elvégzendő feladat:
1. Három különböző oldat kémhatásának és pH-jának meghatározása indikátoroldattal, pH
papírral és pH mérő segítségével
1. Mindhárom mintából vegyen ki kémcsőbe kb. 5 ml-t és cseppentsen 1 csepp fenolftaleint és
állapítsa meg a kémhatást. Ha nem kapott színváltozást cseppentsen a mintába három csepp
metil-narancsot és állapítsa meg a kémhatást.
2. A kiadott három minta pH-ját mérje meg 1-14 skálájú pH papírral. Ehhez a mintából
üvegbottal vegyen ki kevés folyadékot és a letépett indikátorpapírhoz érintve az
elszíneződik. Ezt a színskálával összevetve olvassa le és a táblázatba jegyezze fel a mért
pH-t.
3. A rendelkezésre álló puffer oldatok segítségével végezze el a pH mérő két pontos
kalibrációját.
4. Mérje meg a három kiadott minta pH-ját és számítsa ki a H+ koncentráció értékét. Vesse
össze a kapott pH-t és a korábban megállapított savas vagy lúgos kémhatást és rögzítse ezt
az 1. táblázatban.

2. táblázat

Kérdések:
1. Milyen módszereket ismer egy oldat kémhatásának meghatározására? Soroljon fel hármat.
2. Milyen ion koncentrációját lehet mérni az üveg elektróddal és hogyan változik az elektród
potenciálja ennek az ionnak a koncentrációja függvényében?
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3. Az üvegelektród potenciálját milyen elektródhoz viszonyítva mérjük, hogyan változik a
referencia elektród potenciálja a mérőelektróddal mért ion koncentráció függvényében?
4. Számítsa ki az oldat hidrogén ion koncentrációját mol/l-ben ha a pH= 5,5. Milyen ennek az
oldatnak a kémhatása?
5. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a pH mérő helyes értékeket mérjen. Milyen oldatok
szükségesesek ehhez a művelethez?

1. táblázat. Oldatok kémhatásának és pH-jának meghatározása
Minta

Kémhatás

Kémhatás

pH

mérés pH

megállapítás

megállapítás

indikátor

Fenolftalein

Metil narancs papírral

próba

próba

pH

mérés [H+]
mérő mol/l

segítségével

1
2
3

2. Vízminta karbonát és hidrogén karbonát tartalmának meghatározása:
Két Erlenmeyer lombikba mérjen be 20-20 ml-t a kiadott mintából. Adjon hozzá 30 ml
kiforralt desztillált vizet és két csepp fenolftalein indikátort. Titrálja meg az ismert koncentrációjú
sósavval elszíntelenedésig. Olvassa le a fogyást. Ezután adjon hozzá három csepp metilnarancs
indikátort és folytassa a titrálást az újabb színátcsapásig. (Forralja ki forrkő jelenlétében az oldatot
és a titrálást a lehűtött oldatban a mérőoldatot kis részletekben adagolva fejezze be, (ezt a lépést
most elhagyjuk).) Ha a vízben nincs karbonát a fenolftalein nem lesz vörös, ekkor csak a hidrogén
karbonátot lehet mérni. Fenolftalein mellett végzett titráláskor, ha van a rendszerben szabad lúg,
elreagál a szabad lúg és a karbonát hidrogén karbonátig lesz megtitrálva (lásd a 12 egyenletet).
Na2 CO3 + HCl ⇒ NaHCO3 + NaCl

(12)

Ha a titrálást metilnarancs mellett folytatjuk a sósav fogyás a

hidrogén karbonát titrálására

fordítódik.
NaHCO3 + HCl ⇒ NaCl + H2CO3

(13)

A gyakorlat arra szeretne rávilágítani, hogy az indikátor megválasztásának fontos szerep jut a
titrálással kapott eredmény pontossága szempontjából. Ha az indikátor hamarabb vált szint, mint
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kellene akkor kevesebb fogyást kapunk, mint amennyi a mérendő komponenssel ekvivalens. (Ha
lúgoldatot titrálunk és a titrálást a fenolftalein átcsapásakor abbahagynánk a lúg koncentrációt a
karbonátok jelenléte miatt kisebbnek állapítanánk meg).
A fenti két indikátoros titrálást a gyakorlatban felhasználják a vizek elemzésénél. Fenolftalein
mellett sósavval titrálva a vizet kapják a ,,p lúgosság,, értékét, ami a karbonát tartalmat jelenti ha
nincs szabad lúg, metilnarancs indikátor jelenlétében titrálva a vizet kapják az ,,m lúgosság,,
értékét, amiből a karbonát és hidrogén- karbonát tartalom összegét lehet meghatározni. A fogyások
és a sav pontos koncentrációjának ismeretében számítsa ki a minta karbonát és hidrogén karbonát
tartalmát. A párhuzamos mérésekből számoljon átlagot és szórást. A mérési adatokat és a számított
adatokat táblázatban adja meg.
3.Csapvíz vagy saját vízminta karbonát és hidrogén tartalmának meghatározása
Vegyen 100 ml csapvizet adjon hozzá 3 csepp fenolftalein indikátort, ha rózsaszínű lett titrálja
óvatosan színtelenig, olvassa le a fogyást. Ha az oldat színtelen maradt vagy elszíntelenedésig
titrálta, adjon hozzá 3 csepp metilnarancs indikátort és titrálja színátcsapásig. Olvassa le a fogyást
és számítsa ki a víz karbonát és hidrogén-karbonát tartalmát mol/l-ben és g/l-ben.
Feladat:
A kiadott mintát töltse fel jelig. Pipettázzon ki 20-20 ml-t a mintából Erlenmeyer lombikba. Adjon
hozzá 20 ml vizet, két csepp fenolftalein indikátort és titrálja elszíntelenedésig. Olvassa le a fogyást.
Adjon a lombikba három csepp metilnarancs indikátort és folytassa a titrálást színátcsapásig
Olvassa le a fogyást. Táblázatban rögzítse az adatokat és számolja ki a vízminta karbonát és
hidrogén-karbonát koncentrációját mol/l- ben. (A fenolftalein mellett végzett titrálás fogyása a
karbonát tartalommal, a metil- narancs és fenolftalein mellett végzett titrálások fogyásainak
különbsége a karbonát és a hidrogén-karbonát tartalom összegével egyenértékű)
A minta száma:

Fogyás

0,1 Karbonát

– Fogyás

mol/l HCl,

ion

mol/l HCl,

ml

koncentráció, ml

(fenolftalein) mol/l

0,1 Hidrogén

-

karbonát

–

ion

(metilnarancs) koncentráció,
mol/l

1.
2.
3.
Átlag
Szórás
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1. Az 1. pontban leírt titrálást ismételje meg 100 ml csapvízzel, vagy saját vízzel.

A minta száma:

Fogyás

0,1 Karbonát

– Fogyás

mol/l HCl,

ion

ml

koncentráció, ml

0,1 Hidrogén

-

karbonát

–

mol/l HCl,

(fenolftalein) mol/l

ion

(metilnarancs) koncentráció,
mol/l

1.

Zh kérdések.
1. Mit jelent a víz p lúgossága? Írja fel a titrálás során végbemenő reakció egyenletét.
2. Mit jelent a víz m lúgossága? Írja fel a titrálási reakció egyenletét.
3. Egy vízminta 100 ml-nek titrálásakor fenolftalein mellett 1 ml 0,1 mol/l sósav fogyott.
Mennyi a minta karbonát ion koncentrációja mol/l ben és mg/l-ben.
4. Egy vízminta 100 ml-nek titrálásakor fenolftalein mellett nincs fogyás, metilnarancs mellett
10 ml 0,1 mol/l sósav fogyott. Mennyi a minta karbonát és hidrogén karbonát ion
koncentrációja mol/l ben és mg/l-ben.
5. . Egy vízminta 100 ml-nek titrálásakor fenolftalein mellett 1 ml 0,1 mol/l sósav fogyott.
Metilnarancs mellett tovább titrálva további 11 ml 0,1 mol/l sósav fogyott. Mennyi a minta
karbonát és hidrogén karbonát koncentrációja mol/l és mg/l egységben.
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17.21. A vízben lévő kationok anionok és szerves oldott anyagok
meghatározása
A víz Na, K, Ca, Mg ion tartalmának lángemissziós ill atomabaszorpciós
meghatározása
A víz kationjainak multielemes mghatározása ICP-vel
A víz nitrit-nitrát ion tartalmának spektrfotometriás meghatározása
A vízben lévő anionok meghatározása ionkromatográffal.
A

víz

szerves

szennyezőinek

meghatározása

gáz

és

folyadékkromatográfiás

módszerekkel

A vizek kation komponenseit általában spektroszkópiai módszerekkel határozzák meg. Ilyen
spektroszkópiai módszer lehet a lángfotometria vagy más néven lángemissziós spektrometria (FES),
az atomabszorpciós spektrometria (AAS) vagy az induktív csatolású plazma emissziós
spektrometria (ICPOES). A lángfotometria elsősorban a Na és K, az atomabszorpció mintegy
hatvan elem, de egyenkénti az ICP mintegy 80 elem és multielemes azaz egyszerre történő
meghatározását teszi lehetővé. A gyakorlaton mérést végeznek a lángfotometriás és az
atomabszorpciós módszerekkel l és bemutatásra kerül az ICP.

Vizek Na és K tartalmának lángemissziós meghatározása
A különböző ásványvizek Na+ és K+ ion tartalmáról az 1 táblázat ad információt.
1. táblázat . Különböző ásványvizek összetétele
Összes
oldott

Ca2+

Mg 2+

Na+

K+

HCO3-

Cl-

SO42-

ásványi

Specifikált Specifikáció
összetevő

mértéke

mg dm-3

%

anyag, mg mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

dm-3

3380

355

135

395

79,8

988

1952,8

57,8

ásványvíz

550

75

17,8

19,4

348

460,2

83,7

Parádi víz

1680

159

40

233

1025

1457

86,7

520

63

26

21

400

510

98,1

1042

134

40

72

540

993

95.3

761

30,9

15,1

149

741,1

97,4

1500

35,3

179

5,1

1285,1

85,7

Borsodi víz
Lillafüredi

Szentkirályi
ásványvíz
Magitszigeti
ásványvíz

81

126

Fonyódi
ásványvíz
Karlowy
ásványvíz

3,1

543

Vary
1048

574

3,7

14

A lángfotometriás módszer elve
Régóta ( Bunsen, Kirckhoff korától) ismert jelenség elsősorban az alkálifémek és az
alkáliföldfémek körében, hogy ha sóikat a lángba juttatjuk a láng elszíneződik. A lángfestést
felhasználhatjuk ezen elemek kimutatására, minőségi analízisére. A jelenségre alapozott mennyiségi
analitikai módszer a lángemissziós spektrometria, más szóval lángfotometria.
A lángfotometria az optikai emissziós spektrometriai módszerek közé sorolható. Az optikai
emissziós spektrometriás módszerek közös vonása, hogy a minta atomjait energiaközléssel (ív,
szikra, lézer, rf plazma, láng stb.) gerjesztett állapotba hozzuk. A gerjesztett atom elektronjai a
gerjesztéskor felvett energiát kvantáltan (az atomra jellemző hullámhosszakon) ( ∆E= hν, ν= c/λ )
fény kisugárzásával adják le (Egy elem gejesztéskor több különböző hullámhosszon sugároz, ezek a
,,vonalak,, eltérő intenzitásúak, biztosítják a spektrális zavarás kiküszöbölhetőségét és eltérő
érzékenységű meghatározás lehetőségét teremtik meg.) A spektrumvonalak az ultraibolya (200400 nm) vagy látható fény tartományába (400-800 nm) esnek. Az atomok által kisugárzott fényt
mivel a jelenlevő összes atom, gyök, molekula sugárzását együtt tartalmazza fel kell bontani. Ez
történhet prizmával vagy optikai ráccsal. A felbontás során kapott spektrum különböző
hullámhosszaknál

található

intenzitás

maximumai

a

spektrum

vonalak,

1.ábra.

A

spektrumvonalakhoz tartozó hullámhossz alapján az atom minősége, az adott hullámhosszon mért
fény intenzitás alapján az atom koncentrációja határozható meg.

1. ábra Lángspektrum sávokkal és vonalakkal. Mindkettő felhasználható az elem meghatározására

A lángfotometriában a gerjesztést a láng termikus energiája végzi. A vizsgálandó anyag oldatának
lángba juttatása porlasztással történik. A porlasztó-porlasztókamra rendszerben előállított aeroszolt
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(d < 5 µm oldatcseppek halmaza) a porlasztást végző gáz a levegő a lángba szállítja. Ott az
oldatcseppek bepárlódnak, szilárd aeroszol keletkezik. Ennek élettartama azonban nagyon rövid
mert a láng hőmérsékletén ezek a 0,01 µm átmérőjű részecskék gyorsan felhevülnek és
elpárolognak. A gőzöket a láng energiája termikus disszociációra készteti az anyag ezáltal atomjaira
bomlik. A könnyen ionizálódó atomok a láng hőmérsékletétől függően leadhatnak elektront, ezáltal
ionokká alakulhatnak. A láng nem csak termikus közeg hanem egy speciális kémiai reakció amiben
sok olyan komponens képződik amivel a lángba juttatott anyag atomjai reakcióba léphetnek. A
reakciók egy része kedvező, más részük káros az analízis szempontjából. A legfontosabb elemzést
segítő reakció a láng széntartalmú gyökei által végzett redukció. Ez ugyanis biztosítja az atomos
állapot létrejöttét olyan esetekben is ahol az oxid termostabil és a láng energiája nem elegendő ezen
oxid termikus disszociáltatásához. Az előnytelen reakciók az atomok egy részét más formába
viszik. Ilyen reakció végbemehet ugyancsak lángalkotókkal pl. hidroxil gyökökkel, vagy
származhatnak az oldatból lévén az a valóságban sok komponensű. A lángban az égés során víz
keletkezik a láng hőmérsékletén (2000 °C) ebből OH gyökök jönnek létre, amelyek elsősorban az
alkáliföldfémek esetében az atomok egy részét oxo-hidroxo
alkáliföldfémek

lángfestése

nem

az

atomoktól

hanem

vegyület formába viszik. (Az
ezen

oxo-hidroxo

vegyületek

molekulasávjaitól adódik, ezeket is felhasználhatjuk mérésre a vonalak mellett). A kísérleti
paraméterek megválasztásánál törekedni kell a minél teljesebb atomizálás megvalósítására, ez
ugyanis a meghatározás érzékenységét befolyásolja. Erre a láng összetételének változtatása
(oxidatív-reduktív láng), vagy zavaró effektusokat mérséklő kémiai adalékok alkalmazása nyújt
lehetőséget. A fentieket szem előtt tartva a minta vizsgálandó komponensei a lángban olyan
mértékben atomizálhatók, hogy a vizsgálat 0,1- 10 µg/ml koncentráció tartományban elvégezhető.
A mérendő elem atomjai által kibocsátott, az elemző vonalon mért fényintenzitás és az elem
mintabeli koncentrációja között az alábbi összefüggés van:
I = k cn

(1)

Ahol
I: a mért fényintenzitás
c: a mérendő elem oldatbeli koncentrációja
k, n: sok paramétertől( a mintabevitel, az elpárologtatás, az atomizálás
hatásfoka stb.) függő állandók. n értéke 0,5-1 között van.
Mivel k és n állandók elméletileg nem határozhatók meg a lángfotometria nem abszolút analitikai
módszer. Ahhoz, hogy a minta koncentrációját a mérési adatokból számítani tudjuk először ismert
koncentrációjú oldatok mérésével meg kell határozni az (1) összefüggés esetünkben érvényes
alakját az un. analitikai görbét.
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Az analitikai görbe ismeretében az I1….In intenzitás értékekhez tartozó c1…..cn koncentráció
értékek meghatározhatók.

A gyakorlat kivitelezése:

1. Oldatsor készítése az analitikai görbe felvételéhez:
Na esetében 1-50 mg/l tartományban kell oldatsorozatot készíteni, az oldatsorozat öt
tagból áll, (legynek 1, 5, 10, 20, 50 mg/l értékűek)
K esetében 1 és 10 mg/l tartományban kell oldatsorozatot készíteni, az oldatsorozat öt tagból
áll (legyenek: 2, 4, 6, 8, 10 mg/l koncentrációjuak.
Az oldatok a Na és a K ionokat együtt tartalmazzák, az oldattérfogat 50 ml. Az oldatkészítéshez
1000 mg/l- es törzsoldatok állnak rendelkezésre.
Az összemérést mindenkinek magának kell kiszámítani.

Mérések:
Az elkészített oldatsorok felhasználásával felvesszük az analitikai görbét majd megmérjük a
mintánkat. Ha a jelek ismertek a koncentráció az analitikai függvény I= f(c) ismeretében
számítható.
A mérések hullámhosszai:

Na: 589.0 nm
K: 766,4 nm

A láng levegő-acetilén.
A lángemissziós mérés elvét az 2. ábra mutatja.

A mért adatok felhasználásával rajzolja fel mindkét analitikai görbét, vizsgálja meg melyik elem
határozható meg érzékenyebben. Mérje meg a kiadott és a hozott vízmintákat és adja meg azok Na
és K ion koncentrációját mg/l-ben,

Zh kérdések:
Milyen részecske emisszióját mérhetjük a lángfotometriás mérés során. Milyen hullámhossz
tartományban jelentkezik a részecskék által kibocsátott sugárzás?
Milyen mennyiség jellemző a vizsgált elemre és milyen a koncentrációra a lángfotometriában?
Milyen módszerekkel lehet az atomot gerjesztett állapotba hozni?
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Készítsen 50 ml 50 mg/l-s Na oldatot 1 g/l-es törzsoldat felhasználásával. Mennyi törzsoldatot kell
bemérni?

cNa, mg/l

V(Natörzs:1g/l),

CK,

V(Catörzs:1g/l), I Na

ml

mg/l

ml

Standard 1.

1

2

Standard 2

5

4

Standard 3

10

6

Standard 4

20

8

Standard 5

50

10

IK

Vízminta
Vízminta
saját

Vizek Ca, Mg tartalmának meghatározása atomabszorpciós módszerrel
Az atomabszorpciós spektrometria elve
Az atomabszorpciós spektrometria sokszor ugyanazt a készüléket alkalmazza, mint amit a
lánfotormetriás méréshez használunk. A különbség annyi, hogy van egy elemspecifikus sugárforrás,
amely vonalas sugárzást bocsát ki és a lángban nem az atomok által kibocsátott fény kerül további
felbontásra és mérésre, hanem az atomok fényelnyeléssel gyengített előbbi sugárzás fénye. A
hullámhossz itt is az anyagi minőség jellemzője a fényelnyelés mértéke pedig a koncentráció
meghatározását teszi lehetővé. Az oldatkoncentráció és az analitikai jel közötti kapcsolatot a Beer
Lambert törvény írja le:
A=log I0/I= a l c

(1)

Ahol A az abszorbancia, I0 a fényintenzitás az adszorpció előtt, I az abszorpció után, a abszorpciós
koefficiens (az atom fényelnyelésére jellemző állandó, (ha a c oldatkoncentrációt jelent az
abszorpciós koefficiens magába foglalja mindazokat a jellemzőket amelyek szerepet kapnak az
oldatkoncentráció és a fényútban kialakuló atomkoncentráció kialakításában),
l az abszorpciós úthossz, gyakorlatilag a láng hossza, c atomok koncentrációja a lángban, vagy
vizsgált elem koncentrációja az oldatban. A kísérleti elrendezést az alábbi ábra mutatja.
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Acetilénlevegő
láng (2300
K)

Nem
abszorbeált
fény,
gerjesztett
atomok,

(gőzzé,
atommá

Atomo

Detektor (méri

Porlasztó

a fény intenzitását)

(a minta
reprodukálhat
ó
lángbajutását
biztosítja

Spektrofotométer ( hullámhossz
szerint felbontja a különböző atomok és
az azonos atomok eltérő
hullámhosszakon létrejött sugárzását és
a kiválasztott hullámhosszúságút
intenzitásának mérése végett a
detektorra irányítja)

Minta

A különböző spektrálanalitikai módszerek kimutatási képességét az alábbi ábrán hasonlíthatjuk
össze.
µg/l
ppb

100

Kimutatási határ, ppb

10

1
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Si Te
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Cr Mn
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Zn
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Fe
P
Br

B

Na
Be Li
Cr

Cd
Mg I
Al As Ni
Hg
Ag Cu Ge Mo Pd
Ba Gd Mn Nd Pt
Au Dy
Co Er
Eu
Bi Cs
Ce Ho

ICP-MS

Rb

Ga Pb
Nb
La
In

Hf
Lu

Ir Re
Pr

Atomspekroszkópiai módszerek teljesítőképességének összehasonlítása
(G. Tölg and R. Klokenkamper: Spectrochim Acta 48B,111,(1993).
ICP-OES: Induktív csatolású Plazma Optikai Emissziós Spektroszkópia, FAAS: Láng
Atomabszorpciós Spektrometria, TXRF: Total Reflexiós Röntgen Fluorescencia, ET-AAS: Elektro
Termikus

Atom

Abszorpciós

Spektrometria,

ICP-MS:

Induktív

Csatolású

Plazma-

Tömegspektrometria

A gyakorlat kivitelezése:

Oldatsor készítése az analitikai görbe felvételéhez:
Ca esetében 1-100 mg/l tartományban kell oldatsorozatot készíteni, az oldatsorozat öt
tagból áll, (legynek 20, 40 60, 80, 100 mg/l értékűek)
Mg esetében 1 és 10 mg/l tartományban kell oldatsorozatot készíteni, az oldatsorozat öt
tagból áll (legyenek: 2, 4, 6, 8, 10 mg/l koncentrációjúak.
Az oldatok a Ca és a Mg ionokat együtt tartalmazzák, az oldattérfogat 50 ml. Az oldatkészítéshez a
Ca nál 1000 mg/l- es a Mg nál 100 mg/l-es törzsoldatok állnak rendelkezésre. A törzsoldatokhoz és
a mintaoldatokhoz a szulfát okozta zavarás kiküszöbölése végett LaCl3-ot adagolunk.
Az összemérést mindenkinek magának kell kiszámítani.

Mérések:
Az elkészített oldatsorok felhasználásával felvesszük az analitikai görbét majd megmérjük a
mintánkat. Ha a jelek ismertek a koncentráció az analitikai függvény A= f(c) ismeretében
számítható.
A mérések hullámhosszai:

Ca: 422,6.0 nm
Mg: 285,2 nm

A láng levegő-acetilén.
A mért adatok felhasználásával rajzolja fel mindkét analitikai görbét, vizsgálja meg melyik elem
határozható meg érzékenyebben. Mérje meg a kiadott és a hozott vízmintákat és adja meg azok ca
és Mg ion koncentrációját mg/l-ben,

Zh kérdések:
Milyen vízalkotókat mérhetünk meg atomabszorpciós spektrometriás módszerrel?
Milyen mennyiség jellemző a vizsgált elemre és milyen a koncentrációra az atomabszorpciós
spektrometriában?
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Miért zavarja a Ca és Mg atomabszorpciós meghatározását a szulfát ion és hogyan lehet ezt a
zavaró hatást megszüntetni?
Készítsen 50 ml 50 mg/l-s Ca oldatot 1 g/l-es törzsoldat felhasználásával. Mennyi törzsoldatot kell
bemérni?

CCa, mg/l

V(törzs:1g/l),

CMg,

V(törzs:0,1 A Ca

ml

mg/l

g/l), ml

Standard 1.

20

2

Standard 2

40

4

Standard 3

60

6

Standard 4

80

8

Standard 5

100

10

A Mg

Vízminta
1:10 híg
Vízminta
1:10 híg
saját

2. Vízminta nitrit és nitrát ion tartalmának meghatározása

a) Nitrit ionok meghatározása
A nitrit ionok ecetsavas közegeben szulfanilsavval és α-naftilaminnal (Gries Ilosvay
reagens) ibolyaszínű vegyületet hoznak létre. Ennek a nitrittel arányosan megképzett vegyületenek
akoncentrációját mérjük spektrofotometriásan 530 nm hullámhosszon.
(A folyamat lényege abban áll, hogy az ecetsavas közegben felszabaduló HNO2 a
szulfanilsavat diazotálja, a keletkező diazóniumsó a jelenlevő α-naftilaminnal piros azofestékké
kapcsolódik. A reakció érzékeny és szelektív. Ha a nitrátot nitritté tudjuk redukálni, indirekt módon
nitrát meghatározás is lehetséges a fenti reakció alapján). A reakcó az alábbi egyenletnek
megfelelően megy végbe:
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A gyakorlat kivitelezése: A kiadott ismeretlent a mérőlombikban (100 ml) jelig töltjük, és
összerázzuk. Az így kapott mintából és a hozott vízmintából három párhuzamos kimérést végezve
10-10 ml-ket három- három különböző 50 ml térfogatú lombikba pipettázunk. Hozzáadunk 1 ml
szulfanílsav oldatot, majd 2 perc után 1ml alfa- naftil amin oldatot és 1 ml nátrium acetát oldatot. (
Ha a két reagens Griess-Illosvay reagensként össze van mérve azt is használhatjuk.) Húsz percet
várunk a szín kifejlődésére, ezt követően 530 nm-en meghatározzuk az oldatok fényelnyelését
(abszorbancia) és a párhuzamosan készített kalibrációs mintasorozat segítségével felvett analitikai
függvény segítségével a mért abszorbanciákat koncentráció értékekké alakítjuk át. A mintával
párhuzamosan készítjük el a kalibráló oldatsorozatot, hogy a színreakció mindkét esetben azonos
kialakulási időhővel menjen végbe.

Kalibrációs oldatsor készítése.
A törzsoldatból, amelyik 250 mg/l nitrát és 10 mg/l nitrit koncentrációjú be kell mérni annyit
az 50 ml-es mérőlombikokba, hogy a nitrit koncentrációja 0-1 mg/l között változzon. A szükséges
törzsoldattérfogatokat mindenkinek magának kell kiszámítania. A bemérés után ugyanazokat a
reagenseket kell a lombikba tenni, mint amit a minta esetében. Az így kapott növekvő színerősségű
oldatsorozatot a mintával együtt mérjük.
A mért koncentráció-abszorbancia érték párokat ábrázolva határozza meg az anlitikai függvényt és
számítsa ki a mért mintái nitit koncentrációját. Mérési eredményeit adja meg táblázatos formában.

0,25

Abszorbancia

0,2

0,15

0,1

0,05

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Nitrit koncentráció, mg/l

A nitrit meghatározás analitikai függvénye . Hullámhossz: 530 nm
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1,2

b) Nitrát ionok meghatározása
A meghatározáshoz a nitrát szalicílsavval adott színreakcióját használjuk. A nátrium-szaliciláttal
szárazra párolt mintát kevés kénsavban oldjuk, majd átlúgosítjuk. A kifejlődő színt 20 perc után, de
egy órán belül mérjük.

A vizsgálat menete:
A kiadott ismeretlent a mérőlombikban (100 ml) jelig töltjük, és összerázzuk. Az így kapott
mintából és a hozott vízmintából három párhuzamos kimérést végezve 5-5 ml-ket három- három
különböző 50 ml térfogatú főzőpohárba pipettázunk. Hozzáadunk 1 ml nnátrium szalicilát oldatot és
homokfürdőn szárazra pároljuk. Lehülés után óvatosan hozzáadunk 1 ml cc kénsavat, tíz percet
állni hagyjuk, majd felhígítjuk és 50 ml-es mérőlombikba mossuk. A mérőlombikba 5 ml 10M –os
NaOH adunk, majd lehűlés után jelre töltjük. A szín kifejlődését megvárva fotometráljuk.
Hasonlóan és amintával egyidőben készítjük el a kalibráló mintaoldat sorozatot. Ehhez a nitritnél is
használt törzsoldatból annyit mérünk be, hogy a nitrát koncentráció a sorozatban 0-100 mg/l között
változzon. A szükséges beméréseket mindenki maga számítsa ki,
A mért koncentráció-abszorbancia érték párokat ábrázolva határozza meg az anlitikai függvényt és
számítsa ki a mért mintái nitrát koncentrációját. Mérési eredményeit adja meg táblázatos formában.
A mért értékeket vesse össze a vizekre környezetvédelmi rendeletben ill ivóvízszabványban
megadott határértékekkel.
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1,2

1
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0
0
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100

Nitrát koncentráció, mg/l

A nitrát ion meghatározás analitikai függvénye. Hullámhossz: 410 nm
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Zh kérdések:
Milyen vízalkotókat mérhetünk meg UV-VIS spektrometriás módszerrel?
Milyen mennyiség jellemző a vizsgált elemre és milyen a koncentrációra az UV-VIS
spektrometriában?
Miért kell a kalibrációs oldatsorozatot a mintával egy időben készíteni a nitrit , nitrát
meghatározásnál. Hogyan van ez az atomabszorpciós spektrometriában?
Készítsen 50 ml 1 mg/l-s nitrit oldatot 5 g/l-es törzsoldat felhasználásával. Mennyi törzsoldatot kell
bemérni?
Készítsen 0,00001 mol /l nitrit oldatot 5 g/l-es törzsoldat felhasználásával.
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