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Elektroncsere-egyensúlyon 

alapuló indikátorelektródok 

Fázishatár-egyensúlyon alapuló 

indikátorelektródok (ionszelektív 

elektródok) 

Molekulaszelektív 

elektródok 

Redoxielektródok, 

pl. Pt, Au 

 

 

Elsőfajú elektródok, 

fémelektródok, 

pl. Cu/Cu2+, Ag/Ag+ 

 

Másodfajú elektródok, 

pl. Ag/AgCl, Cl- 

Hg/Hg2Cl2, Cl,  

Hg/Hg2SO4, SO  

 

Szilárd membránú ionszelektív 

elektródok:  

 H+ - szelektív üvegelektród 

 egyéb kationokra szelektív 

üvegelektródok, pl. Na+, K+
 

 Csapadék alapú elektródok, pl. 

F-, Cl-, Br-, I-, CN-, SCN-, S2-, 

Cu2+ meghatározására 
 

Potenciometriás 

gázmolekula-szelektív 

elektródok, 

pl. CO2, SO2, NH3  

 

Potenciometriás 

enzimelektródok, 

pl. karbamid  

Folyadékmembrán ionszelektív 

elektródok: 

 Szerves ioncserélő alapú 

elektródok, 

pl. Ca2+, NO3
-, ClO4

- 

meghatározására 

 Ionofor alapú ionszelektív 

elektródok, 

pl. K+, NH 4


, Ca2+, H+, Na+, 

Pb2+, Ag+ meghatározására 

 Polikation és polianion 

elektródok, 

pl. heparin meghatározására 

2.4.1.1. táblázat. A potenciometriás indikátor elektródok osztályozása 

 

A következőkben néhány gyakorlati szempontból nagyon fontos elektron- és ioncsere-egyensúly 

alapján működő elektródot mutatunk be. 

2.4.2. Elektroncsere-egyensúly alapján működő indikátorelektródok 

Redoxielektródok 

A redoxielektródok leggyakrabban platina- vagy aranyelektródok. Ezek az elektródok ideális esetben 

mindössze elektronokat cserélnek a mintaoldat komponenseivel és ezért követelmény, hogy az 

elektród olyan anyagból készüljön, amely elektromosan vezető és kémiailag inert, azaz nem lép 

reakcióba a mintában levő komponensekkel.  

Redoxielektródokat nem használunk direkt potenciometriás meghatározásra, hiszen bonyolult 

mintákban több redoxifolyamat is hozzájárulhat az elektródpotenciál kialakulásához. Másrészről a 

redoxielektródok potenciálját a legegyszerűbb esetben is az oldatban levő redoxirendszer határozza 

meg, amely eleve legalább két komponensből áll.  

A redoxielektródok működésének megértéséhez feltételezzük, hogy egy Fe2+- és Fe3+-tartalmú oldatba 

helyezzük a redoxielektródot és a referenciaelektródot. Ekkor a cellában a következő töltésátlépéssel 

végbemenő egyensúlyokat kell figyelembe venni: 

 

Indikátorelektród:                           
2 3

0

/
0,771V  Fe Fe

E
.
 

Referenciaelektród:                          0

/ 0,222V Ag AgClE
.
 

A fenti redoxi egyensúlyoknak megfelelő elektródpotenciálok:  

4

2
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, 

3
0

3 2 2/
lnind

Fe Fe

RT Fe
E E

F Fe



  
 

.

 

Tekintettel arra, hogy az Ag/AgCl referenciaelektród potenciálja állandó ( 0,21VrefE , 3 M KCl bel-

ső oldat esetén), amennyiben olyan feltételeket biztosítunk, hogy a diffúziós potenciál elhanyagolható, 

a mért cellafeszültség egy adott hőmérsékleten csak a Fe3+ /Fe2+ arány változásától függ. 

3 30
3 2/

2 2

ln lnFe Fe
ind ref refFe Fe

Fe Fe

a aRT RT
E E E E E konst

F a F a

 

  

 

     

.

 

Egyértelmű, hogy a fenti egyenlet önmagában nem alkalmazható a redoxirendszer bármelyik kompo-

nensének közvetlen meghatározására, viszont alkalmas redoxi titrálások során a cellafeszültség 

nyomon követésére. Ennek megfelelően a redoxielektródok elsődleges analitikai célú alkalmazása a 

redoxi titrálások végpontjának meghatározása. Potenciometriás indikálással (2.4.2.1. ábra) nemcsak a 

titrálás végpontját tudjuk meghatározni, mint például a redoxi indikátorként használt szerves redoxi-

rendszerekkel, hanem a teljes titrálási görbét és ennek alapján az egyenértékpontot. Ez nagyobb 

biztonságot jelent a meghatározás pontosságát illetően és automatizálhatóvá teszi a titrálást. Az 

automata titrátorok precíziós pumpával adagolják a mérőoldatot és közben mérik a cellafeszültséget. A 

celladE

dV
érték alapján a rendszer automata módon szabályozza az adagolást. Az egyenértékponttól távol 

nagyobb térfogategységeket adagol, de amikor a cellafeszültség-változás az adott térfogategységre 

nézve nőni kezd akkor csökkenti az adagolt mérőoldat térfogatát. Több pont felvétele az egyen-

értékpont körül értelemszerűen növeli a meghatározás pontosságát. 

 

2.4.2.1. ábra. Mérési elrendezés potenciometriás titrálásokhoz 

 

A redoxi titrálások menete és elve részletesen tárgyalva van a titrimetriás módszerek megfelelő 

fejezetében. Az alábbiakban csak az elektroanalitikai megközelítés sajátosságait tárgyaljuk egy példán 

keresztül. Kiindulásként használjuk az előbb leírt cellát azzal a különbséggel, hogy a cella egy Fe2+-

tartalmú mintaoldat Fe2+-koncentrációját akarjuk meghatározni. Mérőoldatként használhatunk ismert 

koncentrációjú Ce4+-oldatot, erősen savas közegben (1 M HClO4) az alábbi redoxireakció szerint:  

4+ 2+ 3+ 2+Ce + Fe  Ce + Fe . 

0
/ lnref Ag AgCl Cl

RT
E E a

F
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A két félcella reakció egyenletei ennek megfelelően: 

indikátorelektród:              
2 3

0'

4/
0,767V (1 M HClO )  Fe Fe

E , 

indikátorelektród:              
4 3

0'

/
1,70V  Ce Ce

E . 

Az 2 3

0'

/ Fe Fe
E és 4 3

0'

/ Ce Ce
E az adott redoxirendszerek formál potenciálja 1 M perklórsav jelenlétében. A 

formál potenciál a Nernst-egyenlet állandója, amikor az elektromotoros erő összefüggésében kon-

centráció adatokat használunk: 

0' 0 ln
RT

E E
nF

  
. 

Tekintettel arra, hogy a referenciaelektród potenciálja nem függ a mintaösszetételtől, fontos átlátni, 

hogy két félcella reakció az indikátorelektródon kerül egyensúlyba. A két félcella potenciálja végig 

egyenlő a titrálás során és ezt a potenciál értéket veszi fel a Pt indikátorelektród! 

3 4

0' 0 '
3 2 4 32 3/ /

ln lnind Fe Fe Ce Ce

Fe CeRT RT
E E E

F FFe Ce

 

    

   
      
   
    .

 

A mért cellafeszültség pedig: . 

Ennek megfelelően a titrálás során váltózó Fe2+-, Fe3+-, Ce3+-, Ce4+-koncentrációkat a cellafeszültség 

alapján nyomon lehet követni. A 0%-os titráltsági foknak megfelelő potenciál értelmezése azonban 

problémát vet fel abból a szempontból, hogy az oldat még nem tartalmaz cériumot, illetve hogy a 
3Fe  koncentrációja elvileg nulla. Ebben az esetben a Nernst-egyenlet alapján kiszámított 

cellafeszültség -. Ez nyilván nem lehetséges, és a gyakorlatban mindig van egy nagyon kis 

mennyiségű Fe3+ az oldatban, amely a Fe2+ oxidációjából származik. Hogy pontosan mennyi Fe3+ van 

nem lehet megmondani, de a cellafeszültség nem lehet negatívabb, mint ami az oldószer (víz) 

redukciójához szükséges ( -

2 2

1
H O + e H + OH

2

 ). A potenciometriás titrálás során ábrázoljuk a 

cellafeszültség-értékeket az oldathoz adott mérőoldat kumulált térfogatának függvényében és 

meghatározzuk az így kapott titrálási görbe inflexiós pontját (2.4.2.2. ábra).  

Abban az esetben, ha az elektroncserélő komponensek sztöchiometriai együtthatója a két oldalon 

azonos, akkor három olyan pontot tudunk meghatározni a titrálási görbén, amelyeknél a cella-

feszültséget a reagensek koncentrációjának ismerete nélkül is előre meg tudunk becsülni. 

e

1
V= V

2
, 3 2 3 2

3

0' 0'

2/ /
ln   





      
  

cella ref refFe Fe Fe Fe

FeRT
E E E E E

F Fe
.

 

eV=V , 
3 2 4 3

0' 0'

/ /

2

   
 Fe Fe Ce Ce

cella ref

E E
E E

.
 

eV=2 V , 4 3 4 3

4

0' 0'

3/ /
ln   





      
  

cella ref refCe Ce Ce Ce

CeRT
E E E E E

F Ce
.
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2.4.2.2. ábra. Potenciometriás titrálási görbe a Fe2+ tartalmú minta 

 Ce4+-mérőoldattal történő meghatározása esetében 

 

A gyakorlatban a redoxielektródok nemcsak bizonyos komponensek mennyiségi meghatározására 

alkalmazzák, hanem a minta redukciós-oxidációs tulajdonságainak jellemzésére, pl. talaj-, üledék-, 

élelmiszerminták redoxi potenciáljának meghatározására. Ezek a potenciál értékek információt adnak 

a közeg anaerob vagy aerob mivoltáról, és ezáltal segítséget annak megállapítására, hogy egy adott 

alkotó oxidált vagy redukált állapotban van jelen. A redoxi potenciál nagymértékben befolyásolja 

például a kőolaj kialakulását is. Erősen redukáló körülmények ugyanis a biokémiai hidrogénezési 

folyamatoknak kedveznek, amelynek során szerves anyagból szénhidrogének keletkeznek. Ugyan-

akkor oxidáló körülmények között a szerves anyag mikroorganizmusok által katalizált oxidációja a 

meghatározó folyamat, amelynek végterméke a CO2 és H2O.  

Első- és másodfajú elektródok 

Az elsőfajú elektródok esetében a fémelektród a saját ionjának oldatába merül, pl. Ag-huzal AgNO3 

oldatban. Bár ezek az elektródok is redoxifolyamaton alapulnak, az említett példa esetében

( ) ( )  Ag aq e Ag s , a redoxielektródoktól eltérően ahol csak elektronok lépik át az elektród|oldat 

fázishatárt, az elsőfajú elektródok esetében ionok is cserélődnek a fázishatáron (lásd 2.4.2.3. ábra). 

 
2.4.2.3. ábra. Elsőfajú (Ag/Ag+) és másodfajú (Ag/AgCl, Cl-) indikátorelektródokon 

alapuló potenciometriás mérési elrendezések 
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A ezüstelektród egy megfelelő referenciaelektróddal együtt, például egy 1 M KNO3 külső oldatot 

tartalmazó kettős sóhídas telített kalomelelektróddal, alkalmas az ezüstion-aktivitás meghatározására.  

A cellafeszültség elhanyagolható diffúziós potenciál esetében: 

0

/( ln )    ind ref Ag AgCl SCEAg

RT
E E E E a E

F . 

Célszerű a természetes logaritmus helyett tízes alapú logaritmust alkalmazni és az

RT

F  tagot is 

számszerűsíteni. A természetes logaritmus tízes alapú konverziója (
ln ln

log
ln10 2,303
 

x x
x ) miatt a 

2,303 

RT

F  tag értékét kell kiszámítani, amelynek értéke 25 ºC-on (298,15 K) 0,05916 V. Ez azt 

jelenti, hogy minden egyes nagyságrendnyi aktivitásváltozás 59,16/z mV változást okoz az 

elektródpotenciál értékében. 

 

A cellafeszültség ebben az esetben kifejezhető az Ag+ aktivitásának függvényében.  

(0,799 0,05916lg ) 0,241 0,558 0,05916lg     
Ag Ag

E a a
.
 

Az elsőfajú elektródok azonban, mint minden fémelektród redoxi érzékenyek, azaz komplex minták-

ban könnyen előfordulhat, hogy nem csak az ezüstion-aktivitás az egyedüli elektródpotenciál megha-

tározó komponens. Ezért a nagyon egyszerű eseteket kivéve az elsőfajú elektródokat elsődlegesen 

komplexometriás, illetve csapadékos titrálások végpontjelzésére alkalmazzuk. Ilyenkor olyan fém-

elektródot választunk ki, amelynek saját ionja részt vesz a komplex vagy csapadékképződésben. Az 

előbb bemutatott ezüstelektród alkalmazható például végpont meghatározásra a cianidion, vagy 

halogenidionok argentometriás titrálása esetében. 

A másodfajú elektródok referenciaelektródként való alkalmazását részletesen bemutattuk. Az 

elektródpotenciál állandó értékének biztosításához, az ezüst/ezüst-klorid és telített kalomelelektród 

esetében szükség volt a kloridion-aktivitás állandó értéken tartásához. Értelemszerűen, ha a kloridion 

koncentrációt változtatjuk, akkor az elektródpotenciál is változik és ez felhasználható az említett 

elektródok esetében a kloridion meghatározására. 

2.4.3. Fázishatár-egyensúly alapján működő indikátorelektródok (ionszelektív elektródok) 

Elektródválasz 

A fázishatár-egyensúly alapján működő elektródok alapvetően különböznek a korábban tárgyalt 

redoxielektródokétól, ugyanis nem egy redoxireakció határozza meg az elektródpotenciált, hanem az 

elektród-mintaoldat határfelületen fellépő ioncsere-egyensúly. Ennek megfelelően elérhető, hogy az 

elektród nagy szelektivitással válaszoljon egy adott ionra, amely az ionszelektív elektród elnevezést 

indokolja. Az ionszelektív elektródok érzékelő része az ionszelektív membrán, amelynek alapján meg-

különböztetünk folyadékmembrán-elektródokat és szilárd membránú ionszelektív elektródokat. Az 

ionszelektív elektródok működési mechanizmusát a továbbiakban az analitikai alkalmazás szem előtt 

tartásával inkább intuitív megközelítés keretében kívánjuk bemutatni, mintsem minden szempontból 

egzakt, de nehezen érthető termodinamikai megközelítésben. Az ionszelektív membránok általában 

felfoghatóak mint kis kapacitású ioncserélők, azaz rögzített töltéssel rendelkeznek a membránfázisban, 

míg mobilis ellenionjaik cserélhetőek a mintaoldat azonos töltéselőjelű ionjaival. Az ioncserélő 

permanens töltése elektrosztatikus okok miatt kizárja a vele megegyező töltéselőjelű ionok membrán-

ba való kerülését, ezért az ilyen típusú membránokat anion vagy kation permszelektív membránoknak 

hívjuk attól függően, hogy kation- vagy anioncserélő tulajdonságokkal rendelkezik a membrán. A 
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fázishatár-egyensúly elnevezést az indokolja, hogy az ioncserélő töltésével ellentétes töltéselőjelű 

mérendő ionra nézve ioncsere-egyensúly alakul ki a mintaoldat és az ionszelektív membrán között. 

Nyilván az ion „affinitása” a két fázishoz eltérő, és különböző mértékben oszlik el a membrán- és az 

oldatfázis között. Tekintettel arra, hogy az ion elektromos töltéssel rendelkezik, az ioncsere-egyensúly 

töltésszétválást (töltéskülönbséget) hoz létre atomi távolságokon a membrán|mintaoldat határfelületen. 

Ugyanakkor a töltésszétválás minden esetben potenciálkülönbség kialakulásával jár együtt, azaz egy 

fázishatár potenciál kialakulásához vezet (EFH). 

A fázishatár potenciál ionaktivitás függésének levezetéséhez felírjuk az ion elektrokémiai potenciáját a 

mintaoldatban és a membránban, amelynek általános képlete a következő: 

     
              

ahol    az I ion elektrokémiai potenciálja, 
0

I az I ion standard kémiai potenciálja, 

 az I ion elektromos potenciálja. 

Termodinamikai egyensúlyban a I ion elektrokémiai potenciálja a két fázisban egyenlő, azaz      

      ahol m és o indexek az ionszelektív membrán, illetve a mintaoldat fázisára vonatkoznak.  

0 0

, , , ,ln lnI m I m m I o I o oRT a ZF RT a ZF       
.
 

Ebből az összefüggésből a fázishatár potenciál kifejezhető az alábbiak szerint: 

0 0

, , ,

,

ln
I o I m I o

FH m o

I m

aRT
E

zF zF a


   

 
 

,

 

ahol, ,m o  az elektromos potenciál a membrán és mintaoldat fázisában.  

Az ionszelektív elektród potenciálja és a meghatározandó ion aktivitása közötti összefüggés 

megállapításához szükséges az ionszelektív elektródok általános felépítésének ismertetése is (lásd 

2.4.3.1. ábra). Látható, hogy a leggyakrabban alkalmazott konstrukció esetén a membrán a mintaoldat 

mellett az ún. belső oldattal is érintkezik. A belső oldat kloridionokat tartalmaz, hogy a belemerülő 

Ag/AgCl-elektród potenciálja állandó legyen és emellett még azt az iont is 

tartalmazza (kb. 10-3-10-2 M koncentrációban), amelyre az ionszelektív 

membrán elsődlegesen válaszol. Tehát a membrán belső oldalán is kialakul 

egy fázishatár potenciál, amely teljesen analóg a mintaoldat|membrán 

határfelületre felírttal, azzal a lényeges különbséggel, hogy a meghatározandó 

ion aktivitása konstans a belső oldatban. 

Tulajdonképpen a mérés során két referenciaelektród között, amelyek közül 

az egyik a mintaoldatba a másik a belső oldatba merül, az ionszelektív 

membrán potenciálját határozzuk meg. A membrán potenciál (EM) a 

fentieknek megfelelően egy konstans és egy változó potenciáltag összege. A 

konstans potenciál tag tartalmazza a belső oldat|membrán határfelületi 

potenciált és a referencia elektródok potenciálját, míg a változó tag a 

mérendő ion aktivitásától függő potenciál mintaoldat|membrán határfelületen 

kialakult fázishatár potenciált: 

M konst HFE E E  , azaz 

0 0

, ,

, ,ln ln
I o I m

M konst HF konst I m I o

RT RT
E E E E a a

zF zF zF


     

 

.
 

2.4.3.1. ábra. Az ionszelektív elektródok tipikus felépítése 
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Mint látszik az egyenlet első két tagja egyértelműen független a mintaoldat összetételétől és 

amennyiben az ion aktivitása membránban is állandó, akkor az ionszelektív elektród Nernsti választ ad 

a meghatározandó ion mintaoldatbeli aktivitásának függvényében. Az ionszelektív membránok pontos 

összetételének hiányában első látásra nem könnyű megítélni, hogy 
,I ma a mintaoldat összetételétől 

független-e vagy sem, de az elektroneutralitás tétele alapján egyértelmű, hogy az összkoncentrá-

ciójának a membrán tömegében meg kell egyeznie az ioncserélő által biztosított ellentétes előjelű 

töltések koncentrációjával. Az utóbbinak a koncentrációja viszont állandó. 

Ennek megfelelően, minden konstans potenciál tagot az E0 tagban összevonva a következő általános 

egyenletet kapjuk, amely leírja az ionszelektív elektródok potenciál válaszát:  

0

,lnM I o

RT
E E a

zF
 

. 

 

 

2.4.3.2. ábra. Egy kalciumion-szelektív elektród kalibrációs görbéje a kalciumion-aktivitása és 

koncentrációja függvényében. A kalibrálást nagyságrendenként növekvő koncentrációjú kalcium-

klorid oldatokkal végeztük 

 

Figyelembe véve a tízes alapú logaritmus alkalmazásának előnyeit, és hogy az elektród meredeksége  

( 2,303
RT

zF
=59,16 mV, 25 C-on) nem minden esetben elméleti, a következő általános kifejezéshez 

jutunk: 
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,

 

ahol S a meredekség gyakorlati körülmények között. 

A logaritmikus tag együtthatója függ az ion töltésszámától (és ennek megfelelően lehet pozitív vagy 

negatív is), illetve a hőmérséklettől. Az E0 és az S meghatározását kalibrációval végezzük, amelynek 

során a meghatározandó ion ismert aktivitású oldataiba helyezve az elektródokat, meghatározzuk a 

cellafeszültséget. Két pontos kalibráció elég az egyenlet két paraméterének (E0 és S) 

meghatározásához, amely alapján a mintaoldatban mért cellafeszültségből kiszámítható az ion 

aktivitása. Ugyanakkor a legtöbb esetben fontos meghatározni az elektród mérési tartományát több, 

pontos kalibrációval. A 2.4.3.2. ábra egy kalciumion-szelektív elektród kalibrációs görbéje (E vs. lg a), 

amely során a kalibrációt nagyságrendenként növekvő koncentrációjú kalcium-klorid oldatokkal 

végeztük. Jól látható, hogy kis koncentrációknál (általában 10-5-10-7 M között), a görbe elveszti a 

linearitását és egy adott koncentrációnál kisebb értékeknél a cellafeszültség már nem változik. A 

Nernsti meredekségű lineáris szakasz és az állandó cellafeszültségű szakasz meghosszabbításának 
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metszéspontja az elektród kimutatási határa (2.4.3.2. ábra). A kalibráció során mért cella-

feszültségeket a 2.4.3.2. ábran ábrázoltuk mind az aktivitás, mind pedig a koncentráció függvényében. 

Az különböző Ca2+-koncentrációjú kalibráló oldatok ionaktivitását a Debye–Hückel-egyenlet szerint 

meghatározott aktivitási együtthatók segítségével számoltuk ki. A kalibráló oldatok ionerősségét a 

bemutatott esetben csak a kalcium-klorid koncentrációja határozza meg, és ezáltal az aktivitási 

együttható értéke minden kalibráló oldatnál más. Ennek megfelelően egyértelmű eltérés van a két 

kalibrációs görbe meredeksége között a nagy, 10-3 M-nál nagyobb koncentrációk esetében. A 

koncentráció függvényében ábrázolt görbének a meredeksége mindig kisebb, mint a Nernsti 

meredekség. A különbség viszont kisebb koncentrációk esetében eltűnik (  a c ).  

Amennyiben a korább leírt módon a kalibráló oldat ionerőségét nagy konstans értékre állítjuk be, 

akkor az aktivitási együttható () minden oldat koncentrációnál azonos és 

0 0 0lg lg lg lgi i i i i

i i i i

S S S S
E E a E c E c

z z z z
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azaz 
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Könnyen átlátható, hogy amennyiben konstans ionerősségű oldatokkal kalibrálunk, az ionkoncentráció 

függvényében felvett kalibrációs görbe is Nernsti meredekségű lesz és mindössze annyiban tér el az 

aktivitás függvényében felvett görbétől, hogy más a tengelymetszet értéke, amelynek meghatározása 

amúgy is a kalibráció feladata.  

A direkt potenciometriás meghatározások esetében gyakran alkalmazzuk a standard addíciós módszert. 

A standard addíció esetében a cellafeszültséget meghatározzuk az ismeretlen koncentrációjú mintában 

(cism), majd ismert mennyiségű és térfogatú standard oldat hozzáadása után. A mintaoldat 

cellafeszültsége: 

0' lg ism ism

S
E E c

z ,
 

amely az addíció után: 
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A két egyenlet felírható úgy is, hogy: 
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Egymással elosztva az egyenleteket a konstans potenciál tag kiesik és a következő kifejezéshez jutunk: 
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Amennyiben az elektródválasz meredekségét ismerjük, akkor az ismeretlen koncentrációt 

kiszámíthatjuk. 

A standard addíciós módszert akkor használjuk, ha nagy a mintaoldat ionerőssége, és amint azt 

korábban is említettük, az ionerősség külső beállítása nem lehetséges, másrészről az esetleges mátrix-

effektusok kiküszöbölésére. Amennyiben a mintaoldat és a kalibráló oldat azonos koncentrációban 

tartalmazza a mérendő iont, de a mért cellafeszültség-értékek mégis eltérőek, akkor nagy valószí-

nűséggel a minta egyéb komponensei is befolyásolják a mért jelet. Az aktivitást befolyásoló hatáson 

túlmenően a minta összetételének hatása jelentkezhet azáltal is, hogy egyéb komponensei kölcsön-

hatnak a mérendő ionnal (mátrixhatás). A mátrixhatásra jellemző példa a kalciumion koncentráció-

jának meghatározása vérben, amikor is a fehérjékhez kötődő kalciumionokat nem, csak a szabad 

kalciumionokat tudjuk meghatározni. 

Szelektivitás  

Joggal felmerülhet a kérdés, miért pont egy adott ionra válaszolnak az ionszelektív membránok. Ennek 

kémiai okait a konkrét ionszelektív elektród típusoknál fejtjük majd ki, de általánosan igaz, hogy az 

ionszelektív elektródok nem ideálisan szelektívek, azaz bizonyos mértékben válaszolhatnak más 

ionokra is. Ennek megfelelően az ionszelektív elektródok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy 

milyen szelektivitással rendelkeznek az elsődleges (mérendő) ionra nézve egyéb zavaró ionok 

jelenlétében, amely tulajdonságukat a szelektivitási tényezővel számszerűsítjük. A zavaró ionok 

hozzájárulását a mért cellafeszültséghez a leggyakrabban a Nikolsky fél-empirikus egyenlettel írjuk le:  

/0 0,05915
lg
 

   
 
 I Jz zpot

i IJ J

JI

E E a K a
z

,

 

ahol pot

IJK a potenciometriás szelektivitási tényező (a továbbiakban szelektivitási tényező), 

I az elsődleges ion, 

J a zavaró ion. 

 az oldat minden kationjára vonatkozik, ha kation permszelektív a membrán (kationcserélő), illetve 

minden anionjára, ha anion permszelektív membránról van szó. A szelektivitási tényező 

tulajdonképpen súlyozó tényező amely megszabja, hogy milyen mértékben kell a logaritmikus tagban 

az adott zavaró iont figyelembe venni. A szelektivitási tényező értelemszerűen mindig pozitív és 

értéke 0 és 1 között van. Az egyszerűség kedvéért legyen zI = zJ =1. Ebben az esetben, ha J zavaró 

ionra a szelektivitási tényező 1, akkor ugyanolyan mértékben határozza meg az elektródpotenciált, 

mint az elsődleges ion. Ha az értéke 10-4 akkor tízezerszer kisebb mértékben kell figyelembe venni a 

zavaró ion, mint az elsődleges iont. Ha viszont nagyobb, mint 1 akkor az elektród szelektívebb a 

zavaró ionra mint az elsődleges ionra!  

Lássuk a szelektivitási tényező értelmezését egy konkrét példán keresztül. Egy káliumion-szelektív 

elektród nátriumion szelektivitása 10-4 és egy olyan oldatba mérünk, amely 0.1 M nátriumiont és 

10 mM káliumiont tartalmaz. Az aktivitást koncentrációval közelítve a logaritmikus tag 
4 50,01 0,1 10  0,01 10 0,01      , azaz a nátriumion zavarás elhanyagolható mértékű, mert ez 

10-5 M káliumion-koncentrációnak felel meg a szelektivitási tényezővel való súlyozás után, ami 

elhanyagolható a 0.01 M káliumion koncentráció mellett. Tehát hiába nagyobb a zavaró ion 

koncentrációja, mint a mérendő ioné, a szelektivitás elegendő ahhoz, hogy jelenlétében a mérendő ion 

határozza meg az elektródpotenciált. Általánosítva a gyakorlatban akkor lehet az elsődleges iont 

szelektíven meghatározni ha /I Jz zpot

IJ J IK a a . 

A szelektivitási tényező értékét a leggyakrabban az ún. különoldatos módszerrel határozzuk meg. 

Lényege, hogy egy csak elsődleges, illetve egy csak zavaró iont tartalmazó oldatban külön-külön 
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meghatározzuk a cellafeszültséget. Általában a két oldat koncentrációja egyenlő (leggyakrabban 

0,1 M). 
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A két egyenletből kifejezhetjük a szelektivitási tényezőt: 

/
log lg( )

I J

pot J I I
IJ z z
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  . 

Látható, hogy pot

IJK tulajdonképpen annak az
/I J

I

z z

J

a

a
aránynak felel meg, amelynél a zavaró és az 

elsődleges ion oldatában mért cellafeszültségek megegyeznek.  

2.4.4. Szilárd membránú ionszelektív elektródok 

Üvegelektród 

A pH-mérésre alkalmazott üvegelektród a legelterjedtebb ionszelektív elektród. A biológus Max 

Cremer már 1906-ban felfigyelt arra, hogy az üvegfallal (membránnal) érintkező oldat pH-változása 

feszültséget generál a membránon keresztül. Klemensiewicz nevéhez fűződik a jelenleg is általánosan 

használt, üvegfúvással készült üveggömb alakú membrán bevezetése 1909-ben, amely az első 

funkcionális pH-érzékeny üvegelektród része volt. A pH-érzékeny üvegmembrán tulajdonképpen 

háromdimenziós, szabálytalan szilikát váz, amelynek negatív töltéseit fémkationok semlegesítik. 

Ennek megfelelően az üvegmembrán kationcserélő tulajdonságokkal rendelkezik. Az ioncserét és az 

ionos vezetést nagymértékben elősegíti az üvegmembrán oldattal érintkező oldalán a hidratált 

üvegréteg kialakulása. 

 

 

2.4.4.1. ábra. Az üvegmembrán szerkezetének sematikus ábrázolása 

 

Ez a hidratált réteg ~10 nm vastagságú, amely elhanyagolható az üvegmembrán teljes vastagságához 

képest. A hidratált réteg átjárható a protonok számára, és így ebben a rétegben a H+ és az üvegben levő 
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fémionok között ioncsere-egyensúly jön létre. Nyilvánvaló, hogy a mérés során az áramkörben nagyon 

kis áramnak át kell haladnia, melyet az üvegen keresztül a Na+-ionok biztosítanak. Kísérletileg 

bizonyított, hogy a H+ nem képes áthatolni a membránon keresztül, és a nem hidratált üvegréteg abban 

is különbözik a hidratált rétegtől, hogy a szilikát váz negatív töltését gyakorlatilag csak a fémionok 

kompenzálják. A pH-érzékeny üvegelektród szelektív H+-válaszának magyarázata abban rejlik, hogy a 

hidratált üvegréteg elsődlegesen oxóniumionokat képes megkötni. Az üveg összetételének 

változtatásával lehet az üvegelektród H+-szelektivitását növelni, vagy akár egyéb ionra (pl. Na+ és 

NH4
+) is érzékennyé tenni, de az utóbbi elektródoknak a szelektivitása és jelentősége meg sem közelíti 

pH-érzékeny üvegelektródokét. Az üvegmembrán pontos elemi összetétele a gyártók féltve őrzött 

titka, ugyanis alapvetően befolyásolja az elektród szelektivitását, illetve a lineáris Nernsti tartományát. 

Csak szemléltetésképpen egy tipikus összetétel pH-érzékeny üvegelektródra: 10% CaO-10% Li2O-

80% SiO2), nátriumionra: 11% Na2O-18% Al2O3-71% SiO2 és ammóniumra: 27% Na2O-4% Al2O3-

61% SiO2.  

 

 

2.4.4.2. ábra. Az üvegelektródot tartalmazó potenciometriás mérőcella felírása 

 

Az üvegmembrán, amelynek tipikus vastagsága 100 µm, két oldatteret választ el egymástól: a belső 

referenciaelektród oldatát és a mintaoldatot. Mindkét oldattérben egy-egy ezüst/ezüst-klorid 

referenciaelektród merül, amelyeket a feszültségmérőhöz csatlakoztatva mérjük a cellafeszültséget. A 

cellafeszültség értékéhez minden fázishatár potenciálja hozzájárul (| fázishatár, || folyadék-folyadék 

határfelület). Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy a két referenciaelektród potenciálja állandó, a 

diffúziós potenciál értékét minimáljuk, a belső oldat H+-aktivitása nem változik, könnyen belátható, 

hogy a cellafeszültség értékének változása kizárólag a mintaoldat H+-aktivitásának függvénye, az 

üvegmembrán|mintaoldat fázishatár potenciáljának változásán keresztül (lásd korábbi fejezet).  

0' lg
H

E E S a  
.
 

Behelyettesítve, hogy pH lg  
H

a megkapjuk a cellafeszültség pH függését:  

0'E E S pH 
. 

Ideális esetben az S értéke 59,16 mV 25 ºC-on és ennek megfelelően minden egységnyi pH-változás 

59,16 mV változást okoz a mért cellafeszültségben. A legjobb üvegelektródok estében a lineáris 

Nernsti tartomány nullától 14-es pH-ig terjed. 

 

A gyakorlatban a könnyebb kezelhetőség és kisebb helyigény érdekében az üvegelektródot és a külső 

referenciaelektródot egy elektródtestbe integrálják. A 2.4.4.3. ábra a leggyakrabban használt ún. 

kombinált üvegelektród felépítését mutatja be. Az elektród tulajdonképpen két koncentrikusan 

elhelyezett üvegtestből áll. A belső üvegtest aljára van forrasztva üvegtechnikai eljárással a pH-

érzékeny üveggömb és tartalmazza a belső oldatot, illetve a belső referenciaelektródot. Feltöltés után a 

belső teret légmentesen lezárják, hogy a belső oldat pH-ja és Cl--aktivitása ne változzon a légköri 

széndioxid beoldódása, illetve esetleges oldatpárolgás miatt. Tekintettel arra, hogy az üvegmembránon 

keresztül gyakorlatilag nincs anyagtranszport, a belső oldat összetétele állandó marad és nincs szükség 

oldatcserére vagy pótlásra.  
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A külső hengeres üvegtest alsó része a belső üvegtesthez való forrasztással le van zárva. Az így 

kialakult térben található külső referenciaelektród, amely tartalmazza a belső üvegtest köré feltekert 

Ag/AgCl-szálat, a külső referencia oldatot és a sóhídat. A külső referenciaelektród a sóhídon keresztül 

érintkezik a mintaoldattal (bal oldali tag) majd az áramkör az üvegmembránon és belső oldaton 

keresztül a belső referenciaelektródon (jobb oldali tag) zárul. A külső oldat a referenciaelektródoknál 

leírt módon cserélhető és pótolható a külső üvegtesten kialakított nyíláson keresztül.  

 

 

2.4.4.3. ábra. Potenciometriás mérési elrendezés kombinált üvegelektród esetében 

 

Az analitikai gyakorlatban általában a minta pH-értékének közvetlen kijelzését lehetővé tevő pH-

mérőkkel dolgozunk. Első lépésben ezeket a készülékeket (elektródokat) kalibrálni kell, amit általában 

két standard pufferoldattal végezünk el, úgy hogy ezek pH-ja közrefogja az ismeretlen oldat pH-ját. A 

standard pufferoldatok pH-ját megadva a műszer a mért cellafeszültség értékekből kiszámítja a 

kalibrációs görbe meredekségét és a tengelymetszetet. A kombinált elektródok belső és külső oldata 

általában úgy van megválasztva, hogy pH = 7 értéknél, azaz a mérési tartomány közepén, a mért 

cellafeszültség nulla legyen és független legyen a hőmérséklettől (izopotenciál pont). Ezért általában a 

két kalibráló oldatok közül az egyik 7-es pH-jú, ugyanis ezt a pontot terheli a legkisebb hiba. 
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2.4.4.4. ábra. Az üvegelektród kalibrációs görbéje különböző hőmérsékleten 

 

A pH-mérés megfelelő alkalmazásához fontos ismerni a pH-meghatározás pontosságát befolyásoló 

tényezőket: 

 A pH-meghatározás nem lehet pontosabb, mint a kalibráláshoz használt standard puffer-

oldatoké (tipikusan 0.01 pH-egység). 

 Még az azonos pH-jú, de különböző ionerősségű oldatok esetében is előfordulhat, hogy az 

eltérő értékű diffúziós potenciál miatt a mért cellafeszültség (pH-) értékek különböznek. 

Természetesen a kombinált üvegelektród sóhídja úgy van összeállítva, hogy a diffúziós 

potenciált minimálja, de még így is a diffúziós potenciál bizonytalansága körülbelül 0.01 pH-

egység. 

 Nagyon lúgos oldatokban, ahol a H+-aktivitás nagyon kicsi és a Na+-koncentráció nagy, alkáli 

hiba léphet fel, azaz kisebb pH-t mérünk, mint amennyi az a valóságban. Ez a jelenség az 

üvegelektród nem megfelelő szelektivitásával magyarázható, azaz a nátriumion is potenciál 

meghatározóvá válik.  

 Nagyon savas oldatokban a mért pH nagyobb lehet, mint a valós pH (savhiba).  

 Időt kell hagyni, hogy az elektród egyensúlyba kerüljön a mintaoldattal. Jól pufferolt oldatok 

esetében ez pár másodperc, de nem pufferolt/kis ionerősségű oldatok esetében több percet is 

igénybe vehet.  

 Ugyanígy a „zsíros” szennyeződések az üvegmembrán felületén (pl. ha megfogjuk a 

membránt, vagy hidrofób komponenseket tartalmazó mintákban való mérés eredményeként) is 

megnövelhetik a beállási időt. Ebben az esetben kizárólag az üvegmembránt a megfelelő 

oldószerrel megtisztítjuk, majd vizes oldatban kondicionáljuk az elektródot.  

 Nem szabad pH elektródokat szárazon vagy nem vizes oldatba tárolni. A kiszáradt elektródot 

több óráig kell áztatni, amíg újra megfelelő pH választ nem ad.  

 A kalibrálást ugyanazon a hőmérsékleten kell végezni, mint a pH-mérést. A pH-mérők 

általában rendelkeznek beépített hőmérsékletmérő szenzorral, illetve hőmérséklet-

korrekcióval, de általában ezzel csak a meredekség hőmérséklet függését lehet korrigálni. 

Emellett azonban a kalibráló pufferek és a mintaoldat pH-ját is befolyásolhatja a hőmérséklet.  

 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy egy oldat pH-értékét általában nem lehet ±0,02 pH-egységnél 

pontosabban meghatározni, ami az 
H

a  értékben ±4,8% hibát jelent (±1,2 mV). Ugyanakkor a pH-

változás közel ezred pH-egység pontossággal is mérhető. 

Az üvegelektródokat nagyon sok kialakításban gyártják az adott analitikai feladat követelményeinek 

megfelelően. Gyártják miniatürizált formában kis térfogatú minták analízisére és ezáltal lehetőséget 
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adva pl. mikrotiter tálcák üregeiben, NMR csövekben az oldat pH-jának meghatározására. Emellett az 

üvegmembrán lehet kúpos-hegyes alakú, pl. húsminták, sajtok, kenyerek pH-értékének 

meghatározására, vagy éppen lapos felületű, pl. tenyésztő tálcák, gélek pH-jának meghatározására. Az 

üvegmembrán mellett a sóhíd (diafragma) kiképezése is a mintaoldat tulajdonságának megfelelően 

történik. Külön elektródok vannak kereskedelmi forgalomban kis ionerősségű oldatokban, illetve 

viszkózus és a sóhídat könnyen elszennyező mintákban való mérésre. 

VIDEÓ 

 

2.4.4.1. videó: pH mérés 

Csapadék alapú elektródok 

A csapadék alapú elektródok olyan ionszelektív elektródok, amelyek érzékelő része egy-, vagy 

polikristály formájában előállított vízben rosszul oldódó só, illetve csapadék. A csapadék alapú 

ionszelektív elektródok több ion, pl. a fluorid-, szulfid-, cianid-, ólom-, kadmium- stb. ion szelektív 

potenciometriás meghatározását teszik lehetővé. Ezek közül kiemelkedő gyakorlati jelentőséggel bír a 

fluoridion-szelektív elektród, amelyet rutinszerűen alkalmaznak több országban is az ivóvíz 

fluorozásának (a fogszuvasodás elleni védelem céljából) monitorálására (nyomon követésére). Az 

ionszelektív membrán LaF3-kristály, amely európium-fluoriddal (EuF2) adalékolnak. Az adalékolás 

két vegyértékű ionnal (Eu2+) hibákat generál a kristály szerkezetében és ezáltal a membrán ellenállása 

csökkenthető. A LaF3-kristály esetében a La3+-ionok nem mobilisek a kristályszerkezetben és a 

kismértékű műszeres áramot, ami potenciometriás mérőcellán keresztül folyik, kizárólag a F- 

vándorlása biztosítja. Ennek megfelelően a LaF3 felfogható anioncserélőnek és a membrán|mintaoldat 

határfázis potenciálját a F--egyensúly határozza meg. A fluoridion-szelektív elektród felépítését a 

2.4.4.5. ábra szemlélteti. A belső oldat az általános elvnek megfelelően elsődleges iont (F-) tartalmaz a 

membrán belső határfelületi potenciáljának állandó jól definiált értékre való beállításához, illetve 

hasonlóan kloridiont az oldatba merülő Ag/AgClelektród potenciáljának beállításához. 

A cellafeszültség a korábban ismertet módon felírható: 

0 lg
F

E E S a  
, 

ahol ideális esetben az S értéke 0,05916 V (25 C-on). 

A fluoridion-szelektív elektród lineáris tartománya 1 M fluoridion koncentrációtól körülbelül 10-6 M-

ig terjed. A fluoridion szelektivitást az biztosítja, hogy a kristályszerkezetbe más anion gyakorlatilag 



 

 III. A - 115. 

© Gyurcsányi E. Róbert  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika A. Elektroanalitika 2. Potenciometria 

 

nem tud bekerülni. Zavarást egyedül a hidroxidion okozhat (
,

0.1pot

F OH
K    ), amely hasonló mérettel 

és töltéssel rendelkezik. Savas közegben mérve a hidroxidion zavarás elkerülhető, de túl savas 

oldatokban (pH < 4) HF keletkezik (pKs = 3.17), amely negatív hibát okoz. A gyakorlatban a 

fluoridion tartalmú mintához ionerősség beállító puffert adagolunk (TISAB), amely lehetővé teszi a 

fluoridion koncentráció meghatározását. A TISAB-oldat ebben az esetben tipikusan egy pH = 5.5 

acetát pufferoldat, amely tartalmaz még NaCl-ot az ionerősség megfelelően nagy értékre való 

beállítása céljából. Emellett, amennyiben a minta olyan fémionokat tartalmaz, amelyek fluoridionnal 

stabil komplexet képeznek (pl. Al3+ és Fe3+), akkor ezek maszkírozására citromsavat vagy más 

komplexképzőket is adnak a TISAB-oldathoz. Ezek a komplexképzők a fluoridionnál is stabilabb 

komplexet képeznek az említett fémionokkal és ezáltal megszüntetik ezek zavaró hatását a fluoridion 

meghatározásra. 

 

A 

 

 

B 

 

2.4.4.5. ábra. (A) Fluoridion vándorlásának sematikus ábrázolása az Eu2+-val adalékolt LaF3 

kristályban (a szaggatott vonallal az adalékolás során generált hibákat jelöltük). 

(B) A fluoridion-szelektív elektród felépítése 

VIDEÓ 

 

2.4.4.2. videó: Fluoridion mérés 

A csapadék alapú elektródok egy másik jelentős csoportját az ezüst szulfid tartalmú elektródok 

képezik. Az Ag2S ionos vezető, amelyben az Ag+ a mobilis töltéshordozó. Az ionszelektív membrán 
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ebben az esetben a préselt Ag2S csapadékból áll, amely az Ag+- vagy a S2--ionokra válaszol. Egyéb 

anionokra szelektív membránokat lehet előállítani az Ag2S csapadék különböző, egyéb, AgX 

csapadékkal (ahol X lehet például Cl-, Br-, SCN-) összekeverve, majd préselve. Ugyanígy kation 

szelektív elektródok is előállíthatóak. Ebben az esetben fémszulfid csapadékokkal (pl. CdS, PbS, CdS) 

adalékolják az Ag2S-ot. Így lehet előállítani pl. Cd2+-, Pb2+- és Cd2+-szelektív elektródokat. Egy másik 

módszer a halogenidion-szelektív membránok előállítására a megfelelő ezüst-halogenid csapadék 

szilikongumi membránban való integrálása.  

A csapadék alapú elektródoknak a szelektivitását a megfelelő csapadékok oldhatósági szorzata 

határozza meg. Minél kisebb egy ionnal képezett csapadék oldhatósági szorzata, annál nagyobb a 

membrán szelektivitása az adott ionra. Így például a kloridion-szelektív membrán esetében az 

ezüstionnal jóval oldhatatlanabb csapadékot képező jodid-, bromid-, cianid-, és szulfidionok erősen 

zavarják a kloridion meghatározást, ugyanis az elektród tulajdonképpen szelektívebb ezekre az 

ionokra, mint kloridionra. A különböző csapadék alapú ionszelektív membránokat és jellemző 

analitikai tulajdonságaikat a 2.4.4.1. táblázatban foglaltuk össze.  

Mérendő ion Membrán Mérési tartomány Zavaró ionok 

Cl– AgCl 1-5  10- 5 S2–, I–, Br–, CN– 

Br– AgBr 1-5  10- 6 S2–, I– 

I– AgI 1-5  10-8 S2– 

S2– Ag2S 1-10- 7  

CN– AgI 10-2 -8  10- 6 S2–, I– 

SCN- AgSCN 1-5  10-6 S2–, I–, CN–, Br- 

F– LaF3 1-10-6 OH– (pH > 8.5) 

Ag+ Ag2S 1-10-7 Hg2+ 

Cu2+ CuS 10-1-10-8 S2–, Ag+, Hg2+, Fe3+ 

Cd2+ CdS 10-1-10-7 Hg2+, Cu2+, Pb2+, Fe3+ 

Pb2+ PbS 10-1-10-6 Cd2+, Ag+, Hg2+, Cu2+, Fe3+ 

2.4.4.1. táblázat. Csapadék alapú ionszelektív elektródok jellemző analitikai tulajdonságai 

2.4.5. Folyadékmembrán-elektródok 

A folyadékmembrán-elektród esetében az ionszelektív membrán legtöbb esetben lágyított hidrofób 

polimer membrán, amely tartalmaz egy szintén hidrofób szerves ioncserélőt, és a legszelektívebb 

membránok esetében egy ionofort, azaz szelektív komplexképzőt. A folyadékmembrán elnevezést az 

indokolja, hogy a potenciometriás működéshez elengedhetetlenül szükséges, hogy a polimer ún. 

üvegesedési hőmérséklete szobahőmérséklet alatt legyen. Ezáltal a membránok rendkívül viszkózus 

folyadéknak tekinthetők, annak ellenére, hogy megfelelő mechanikai alaktartással rendelkeznek. A 

leggyakrabban lágyított PVC alapú membránokat használnak, amelyben a lágyító (viszkózus – 

gondoljunk a mézre – magas forráspontú szerves oldószer) mennyisége 66 tömegszázalékot tesz ki. 

Ebben az arányban a lágyító, pl. bisz(2-etilhexil)szebacát (DOS), a PVC ~80 °C-os üvegesedési 

hőmérsékletét szobahőmérséklet alá csökkenti. A membránt úgy készítjük el, hogy a polimert, 

lágyítót, ioncserélőt és ionofort leggyakrabban tetrahidrofurán oldószerben feloldjuk és a homogén 

oldatot alulról zárt üveggyűrűben kiöntjük. Az oldószer elpárolgása után visszamaradt membrán-

korongból kb. 6–7 mm átmérőjű darabot vágunk ki dugófúróval, és ún. Philips elektródtestekbe 

helyezzük (lásd 2.4.5.1. ábra). A belső oldat minden esetben a mérendő iont és kloridiont tartalmaz. 
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2.4.5.1. ábra. Philips elektród test alapú folyadékmembrán elektródok vázlatos felépítése és fényképe 

VIDEÓ 

 

2.4.5.1. videó: Philips test összeszerelése 
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2.4.5.2. ábra. K+-szelektív membrán összetétele és az aktív komponensek szerepének szemléltetése. 

Káliumion-szelektív ionoforként valinomicint (természetes eredetű makrociklusos vegyület), 

kationcserélőként pedig tetrafenilborát származékot tartalmaz a bis(2-etilhexil)szebacáttal lágyított 

PVC-membrán 

 

A szerves ioncserélő alapú elektródok esetében a lágyított polimer mátrixot ioncserélő tulajdonságú 

anyaggal adalékoljuk, pl. kalcium-dietil-hexil-foszfáttal (Ca/DEHP/2) kalcium-ionszelektív elektródok 

készítéséhez. A kalciumion-szelektív elektród potenciálja az elektródmembrán és a mintaoldat között 

kialakuló Ca
2+

 ioncsere-egyensúly által meghatározott. Az ioncserélő alapú folyadékmembrán 

elektródok hátránya, hogy szelektivitásuk nem túl jó és az apoláris ionok erősen zavarhatják a mérést. 

Jelenleg a gyakorlati szempontból legfontosabb folyadékmembrán alapú ionszelektív membránok 

ionofort tartalmaznak. Egy tipikus kationszelektív membrán összetétele tömegszázalékban megadva: 

~33% PVC, ~66% lágyító, 1% ionofor és az ionoforra nézve 50 mol % kationcserélő. A lágyított PVC 

membrán vízzel nem elegyedő fázist képez, amely megfelelő mechanikai stabilitással rendelkezik, a 

kationcserélő biztosítja a membrán kation-permszelektivitását, míg az ionofor a mérendő komponens 

szelektív komplexálása által a szelektív ionválaszt. Mind az ionofor, mind pedig az ioncserélő 

vegyület lipofil tulajdonságokkal kell rendelkezzen, hogy a hidrofób membrán fázisban oldódjon, 

viszont ne oldódjon ki a vizes mintában. 

 

Az ionofor alapú membránok „lelke” az ionofor amely stabil, reverzibilis és szelektív komplexet 

képez a mérendő (elsődleges) ionnal. A természetes ionoforok feladata az élőszervezetekben, hogy a 

kettős lipid rétegű membránokon keresztüli iontranszportot szelektíven szabályozza. A hidrofil ionok 

számára a hidrofób membránok nem átjárhatóak, de az ionofor-ion komplexek számára igen. Ennek 

magyarázata, hogy a természetes ionoforok általában makrociklusos vegyületek, amelyek az adott iont 

a hidrofil belső „üregben” másodlagos kölcsönhatásokon keresztül kötik meg, de a molekula külső 

felülete hidrofób. Leegyszerűsítve, a komplexképzés szelektivitását egyrészt az ion és a komplexképző 

„üreg” hasonló mérete, másrészt viszont az adott ion komplexálására legmegfelelőbb funkciós 

csoportok jelenléte biztosítja.  

Az ionofor alapú ionszelektív elektródok alkalmazási területét meghatározó mértékben terjesztette ki a 

szintetikus ionoforok tervezése és szerves kémiai szintézise. A szintetikus előállítás lehetővé tette az 

ionofor fizikai-kémiai tulajdonságainak tudatos beállítását. Néhány szintetikus ionofor szerkezeti 

képletét a 2.4.5.1. táblázatban ismertetjük. A táblázatban bemutatott BME-44 kálium ionofor a hazai 

ionofor gyártás egyik nagy sikere. Ezt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
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előállított és tesztelt ionofort (innen a BME rövidítés az ionofor nevében) rutinszerűen alkalmazzák 

vér elektrolit analizátorok káliumion-szelektív elektródjaiban. 

 

 

R = –C12H25  

K
+; BME-44 (Koronaéter) 

 

R1 = – C (CH3)3 

R2 = -CH2-CO-O-C2H5 

Na
+ (Kalixarén) 

 

Ca
2+; ETH 5234 

 

H
+
; ETH 5294   

Ag
+ (Tiakalixarén)  

Pb
2+ (Kalixarén) 

2.4.5.1. táblázat. Néhány szintetikus ionofor szerkezeti képlete 

 

Az ionoforok rendkívüli változatossága 60 komponens közvetlen vagy közvetett meghatározását tette 

lehetővé. Jelenleg az ionofor alapú elektródok elsődleges alkalmazását a klinikai analízis képezi, 

amelynek során biológiai eredetű folyadékok (vér, vizelet, izzadság) elektrolit koncentrációját 

határozzák meg (pH, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-). 

Néhány ionofor alapú folyadékmembrán elektród jellemző szelektivitási adatait a 2.4.5.2. táblázatban 

foglaltuk össze. Látszik, hogy például az ezüstion-szelektív elektród esetében oxónium- és alkáli 

fémionokra akár 10 milliárdszoros szelektivitás is elérhető! A kereskedelmi forgalomban levő 

ionszelektív elektródok esetében a zavaró ionokkal szembeni szelektivitás a gyártó által meg van adva. 

A szelektivitási adatok és a mintaoldat tipikus összetétele alapján lehet kiszámítani, hogy az elektród 

alkalmas-e az adott analitikai feladat megoldására vagy sem.  

 

Elsődleges ion (I) Szelektivitási tényező (
pot

IJK ) 

K+ Na+ -4,2; Mg2+ -7,6; Ca2+ -6,9 

Na+ K+ -2,7; H+ -4,8; Ca2+ -6,0 

Ca2+ H+ -4.9; Na+ -4,8; Mg2+ -5,3 

Cs+ Na+-4,7; Ca2+ -8,5; Mg2+ -8,7 

Ag+ H+ -10,2; Na+-10,3; Ca2+ -11,3 

Pb2+ H+--5,6; Na+- 5,6; Mg2+ -13,8 

Cd2+ H+ --6,7; Na+ --8,4; Mg2+ -13,4 

2.4.5.2. táblázat. Néhány ionofor alapú ionszelektív elektród potenciometriás szelektivitási tényezője 
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3. KONDUKTOMETRIA 

Konduktometriás mérések során az oldatok elektromos vezetését, (vagy vezetőképességét, G) mérjük. 

A vezetés az ellenállás reciproka (R=1/G, []), mértékegysége a siemens (S=-1). Elektrolit 

oldatokban az elektromos vezetést biztosító töltéshordozók az ionok, amelyek külső elektromos térben 

a saját töltésükkel ellentétes polaritású elektród felé vándorolnak.  

Egy oldat vezetését több tényező is befolyásolja: 

 az elektródok mérete és elhelyezkedése az oldatban („cellageometria”), 

 az oldat ionkoncentrációja (minél nagyobb az ionkoncentráció, azaz a töltéshordozó 

koncentráció, annál nagyobb a vezetés – legalábbis híg oldatokban), 

 az oldatban levő ionok mozgékonysága [az ionok mozgékonysága (μ) az ionok vándorlási 

sebességeként definiálható egységnyi elektromos térerőben, mértékegysége cm2 V-1 s-1, azaz 

cm s-1 /V cm-1. Könnyen belátható, hogy a mozgékonyság az egyes ionok saját jellemzője, 

amely függ az ionok méretétől és töltésétől. Minél nagyobb az ion mozgékonysága, annál 

nagyobb az adott elektromos térben a vándorlási sebessége és annál nagyobb mértékben járul 

hozzá az oldat vezetéséhez], 

 az oldat viszkozitása (nagyobb viszkozitású oldatokban kisebb a vezetés), 

 az oldószer (az elektrolit disszociációját befolyásolja), 

 az oldat hőmérséklete (a szilárd anyagoktól eltérően az elektrolit oldatok vezetése növekszik a 

hőmérséklettel, iontól függően 1–9%/K mértékben). 

Tulajdonképpen az utolsó három tényező közvetett módon az ion mozgékonyságot vagy koncentrációt 

befolyásolja.  

 

Egyértelmű, hogy a vezetés és az oldat ionkoncentrációja között összefüggés van, és ez alapot ad a 

vezetőképesség-mérés analitikai alkalmazására. Ugyanakkor a vezetéshez a mintaoldat összes ionja 

hozzájárul a mozgékonyságának, töltésének és koncentrációjának megfelelően. Ennek megfelelően a 

konduktometria nem szelektív analitikai módszer, és gyakorlati körülmények között a vezetés abszolút 

értéke nem informatív egy adott komponens koncentrációját illetően. Ugyanakkor közvetett módon, 

azaz kémiai reakciók hatására bekövetkező vezetésváltozásból (titrálás), illetve előzetes elválasztást 

követően, pl. ionkromatográfiában detektorként alkalmazva lehetőséget nyújt mennyiségi 

meghatározásra. Emellett azonban a vezetés fontos jellemzője lehet egy mintaoldatnak még akkor is, 

ha nem ad közvetlen információt az összetételére. Így például konduktometriát alkalmaznak oldatok 

sótartalmának meghatározására (NaCl ekvivalensben kifejezve) vagy víztisztítókból nyert víz 

minősítésére.  

 

3.1. A VEZETÉS MEGHATÁROZÁSA 

3.1.1. Mérési elrendezés 

A vezetésméréshez alapvetően vezetőképesség mérő műszerre, konduktométerre, és egy 

vezetőképességi cellára van szükség. Ez a minimális mérési elrendezés az analitikai feladatnak 

megfelelően kiegészülhet hőmérsékletmérő szenzorral, termosztáló berendezéssel, mágneses 

keverővel vagy automata titrátorral. 

A vezetőképességi cella két egymással szembe elhelyezett inert (nem lép kémiai reakcióba az oldat 

összetevőivel) elektródból áll. Leggyakrabban két platinalemezt (vagy platinázott platinalemezt) 

alkalmaznak Az elektródok a mérendő oldatba merülnek, és rájuk feszültséget kapcsolunk, amely az 

ionok, kationok és anionok, vándorlását eredményezi az ellentétes polaritású elektródok felé. Az 
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3.1.1.1. ábra szemlélteti az egyik leggyakoribb vezetőképességi cella felépítését. Egyenfeszültség 

alkalmazása esetében azonban az áram fenntartásához töltésátmenettel végbemenő elektródreakció 

szükséges mindkét elektród|oldat határfelületen. Ez viszont a mintaoldat valamelyik komponensének 

elektrolízisét feltételezi, amely megváltoztatja az elektróddal érintkező oldatrétegben a 

koncentrációviszonyokat, de egyéb zavaró folyamatok is felléphetnek, mint például gázfejlődés. 

 

3.1.1.1. ábra. Harang alakú vezetőképességi cella 

 

Mindezen okokból kifolyólag a vezetés mérésére egyenfeszültség nem alkalmas. Ezért a vezetésmérés 

váltakozó feszültség alkalmazásával történik. Az alkalmazott frekvenciák tipikusan a kHz 

tartományban vannak, ami azt jelenti, hogy az elektródok polaritása 1 s alatt 1000-szer változik. Ilyen 

rövid idő alatt nem alakul ki az elektródoknál koncentrációs polarizáció, azaz az elektródfolyamat nem 

befolyásolja az oldat tömegi vezetésének meghatározását. A gyorsan változó feszültség hatására 

lejátszódó folyamatot a 3.1.1.2. ábra mutatja be sematikusan. A folyamat pontos megértéséhez haladó 

szintű elektrokémiai ismeretek szükségesek (elektrokémiai impedancia spektroszkópia és ekvivalens 

áramkörök ismerete), de intuitívan értelmezhető úgy is, hogy a feszültségváltozás tulajdonképpen az 

ellentétes polaritású elektródok között az ionok gyors ide-oda vándorlását, az elektródok felületén 

pedig az elektrokémiai kettősréteg áttöltését eredményezi. Ezen folyamatok hatására kialakuló áramot 

mérjük anélkül, hogy számottevő elektrolízis menne végbe az elektródok felületén. 

 

3.1.1.2. ábra. Az elektródgeometria és a váltóáram hatásának sematikus ábrázolása 

 

Gyakorlatban a konduktométerek legalább két különböző frekvenciájú váltakozó feszültség 

alkalmazása mellett mérik az oldat vezetését. Ennek az a magyarázata, hogy ez az eljárás a 

vezetésmérés pontosságát jelentősen növeli, mert a váltakozó feszültség frekvenciáját a mért oldat 

vezetőképességének megfelelően állítjuk be, azaz kisebb frekvenciák (pl. 300 Hz) alkalmazásával a 

kis vezetőképességű oldatok vezetőképességét, míg nagy frekvenciák (pl. 2 kHz) alkalmazásával a 

nagy vezetőképességűeket határozzuk meg.  
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3.1.2. A fajlagos vezetés 

A vezetés – ugyanúgy, mint az ellenállás – geometriai paraméterektől is függ. Ugyannak az oldatnak 

más az ellenállása (vezetőképessége), amennyiben az elektródok közötti távolság és/vagy az 

elektródok felülete más. Egyértelmű, hogy két oldat vezetése csak akkor hasonlítható össze, ha a 

mérőcella geometriai paraméterei megegyeznek vagy a vezetést ezekkel normáljuk. A gyakorlatban a 

vezetés jellemzésére a fajlagos vezetést () használjuk, amely nem függ a mérési elrendezés 

geometriájától. A fajlagos vezetés a fajlagos ellenállás reciproka a következő összefüggés szerint: 

1
G

l
RS




     [-1 m-1]=[S m-1], 

ahol  a fajlagos ellenállás, 

l az elektródok közötti távolság, 

R az oldat ellenállása és 

S az elektródok geometriai felülete. 

A fajlagos vezetést tehát 1 cm élhosszúságú kocka szemközti lapjai között mért ellenállás reciprokával 

definiáljuk. Leggyakrabban a fajlagos vezetőképesség µS cm-1 vagy mS cm-1 tartományban van, és 

ezért ezek a mértékegységek terjedtek el a gyakorlatban. A /l S  hányadost cellaállandónak 

nevezzük, amelynek értékét legegyszerűbben és legpontosabban ismert vezetésű oldatokkal 

határozzuk meg. Legelterjedtebben KCl-oldatokat alkalmazunk amelyek analitikai tisztaságú KCl 

bemérésével és feloldásával ultratiszta vízben pontos koncentrációban elkészíthetőek és jól 

tárolhatóak, amíg vezetésük mellett elhanyagolható a CO2 beoldodásával és a keletkezett szénsav 

disszociációjából származó vezetésváltozás. A 3.1.2.1. táblázat különböző koncentrációjú KCl 

standard oldatokat és fajlagos vezetésüket foglalja össze.  

 

KCl-oldat koncentrációja  (25 ºC) [mS cm
-1

]  (20 ºC) [mS cm
-1

] 

0,001 M 0,147 0,133 

0,005 M 0,718 0,654 

0,01 M 1,413 1,28 

0,02 M 2,76 2,51 

0,05 M 6,67 6,06 

0,1 M 12,88 11,67 

1 M 58,67 – 

3.1.2.1. táblázat. Különböző koncentrációjú KCl-oldatok fajlagos vezetése 

 

Ismert fajlagos vezetésű oldattal feltöltve a vezetőképességi cellát, meghatározzuk a vezetőképességet, 

majd kiszámoljuk a cellaállandót. Ennek ismeretében a mintaoldatok fajlagos vezetése 

meghatározható. Lényeges, hogy a fajlagos vezetés erősen függ a hőmérséklettől, mint ahogy ezt a 

3.1.2.1. táblázat is mutatja. Ennek megfelelően az oldatok vezetésének meghatározása során az oldatot 

termosztáljuk egy adott hőmérsékleten vagy a kapott értéket átszámoljuk egy referencia 

hőmérsékletre, általában 20 C vagy 25 C-ra. Ehhez azonban szükséges az oldat fajlagos vezetésének 

hőmérsékleti együtthatója (TC). 
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VIDEÓ 

 

3.1.2.1. videó: Konduktometria 

 

3.1.3. A fajlagos vezetés koncentrációfüggése  

Az analitikai alkalmazás szempontjából elsődleges fontosságú a fajlagos vezetés és az elektrolit 

koncentrációja közötti összefüggés. A fajlagos vezetés és az elektrolit koncentrációja közötti 

összefüggés leírására a gyakorlatban a moláris fajlagos vezetést használjuk ( , amely lényegében az 

oldat fajlagos vezetésének és koncentrációjának hányadosa:.  

 = 1000 /co [
–1cm2mol–1], 

ahol co az oldat koncentrációja gramm-mol/1000 cm3 egységben. (A képletbe az 1000 szorzó az 

alkalmazott mértékegységek miatt jön be.) Ez a képlet egyetlen ionizálódó, teljesen disszociáló oldott 

vegyület esetére vonatkozik. 

Végtelen híg oldatokban az ionok egymástól függetlenül mozognak, és ennek megfelelően a végtelen 

híg oldatok moláris fajlagos vezetése az egyéni ionoknak vezetéshez való hozzájárulásából tevődik 

össze.  

 =  + + –, 

ahol +, illetve – az egyes kationok és anionok fajlagos moláris vezetése végtelen híg oldatban. 
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3.1.3.1. ábra. Néhány elektrolit fajlagos vezetésének változása az elektrolit koncentrációjának 

függvényében 

 

Az erős elektrolitok híg oldatai esetében a vezetés nagyjából lineárisan nő az elektrolit 

koncentrációjával, vagyis Λ értéke közel független a koncentrációtól (de nem teljesen, aminek a fizikai 

kémiában nagy jelentősége van). Nagyobb koncentrációk esetében azonban elhajlás észlelhető, egyes 

esetekben például, HCl, H2SO4, NaOH akár visszahajlás is (3.1.3.1. ábra). A gyenge elektrolitok 

esetében a disszociációfok koncentrációfüggése miatt ugyanez a függvény négyzetgyökös. Példaként 

véve az ecetsav vizes oldatát a disszociált savmennyiség 0,1 M-os koncentrációnál 1,3%-ban, 0,01 M-

nál 4,1% míg 0,001 M ecetsav koncentrációnál már 12%. Általánosságban minél hígabb egy gyenge 

elektrolit, annál nagyobb mértékben disszociál és vesz részt a vezetésben. Végtelen híg oldatokban a 

gyenge elektrolitok is teljesen disszociálnak, azaz anion kation
    . Ugyanakkor adott 

koncentrációjú (nem végtelen híg) oldat (c) és 1:1 elektrolit esetében cion=canion=ckation= c és ennek 

megfelelően az oldat fajlagos moláris vezetése kisebb lesz. 

( ) ( )ion
c anion kation anion kation

c
      

 
       

. 

Ennek megfelelően a disszociáció foka ( ) számítható az adott oldat vezetésének meghatározása után 

az ionok végtelen hígításban kapott moláris vezetésének segítségével.  

c
/


   

.
 

A disszociációfok ismeretében disszociációs állandó (Kd) is kiszámítható: 

2

d

( )( ) c
K  

1 

c c

c c

   
 

   . 

 

3.2. KONDUKTOMETRIÁS TITRÁLÁSOK 

Mint említettük, a vezetésmérés a gyakorlatban nem alkalmas egyéni ionok koncentrációjának 

megállapítására, ugyanakkor felhasználható egyes titrálási reakciók végpontjának jelzésére. Az 

alkalmazás elsődleges feltétele, hogy a titrálás vezetésváltozást eredményezzen az oldatban, ezért a 

konduktometriás végpontjelzés nem igazán alkalmazható olyan titrálások esetében, amelyek például 

jelentős mennyiségű erős lúg vagy sav jelenlétében mennek végben. A nagy lúg, illetve sav felesleg a 

komplexometriás, illetve redoxi titrálásokra jellemző. Tehát alapvető feltétel, hogy a mintaoldat 

fajlagos vezetését jelentős mértékben a mérendő komponens határozza meg. A végpont 

meghatározáshoz természetesen az is szükséges, hogy a mérőoldat mennyiségének függvényében a 

fajlagos vezetés változását leíró görbe a titrálás során iránytangenst változtasson. A töréspont a titrálás 
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végpontját jelöli. Tekintettel arra, hogy a töréspontot két különböző iránytangensű lineáris szakasz 

meghosszabbításának metszéspontja jelöli ki, elvileg a kiértékelés nem függ a töréspont 

(egyenértékpont) környékén felvett mérési pontok számától, szemben például a potenciometriás 

végpontjelzésnél, ahol ez kritikus lehet, ráadásul a potenciometriás titrálásoknál az elektródpotenciál 

lassú beállása az egyenértékpont környékén tovább nehezítheti a végpontjelzést. A módszer elsősorban 

sav-bázis és csapadékos titrálások kivitelezésére alkalmas.  

A konduktometriás titrálás megtervezésében szükséges a titrálási reakcióban elreagált és keletkező 

ionok fajlagos moláris vezetésének ismerete (lásd 2.2.2.1. táblázat). Ezek alapján meg lehet becsülni a 

fajlagos vezetés változását a titrálás során és ezáltal a legélesebb töréspontnak megfelelő mérőoldatot 

ki lehet választani. 

Kation  / (–1
cm

2
 mol

-1
) Anion  / (–1

cm
2
 mol

-1
) 

H+ 350 OH- 199 

Li+ 39 F- 55 

Na+ 50 Cl- 76 

K+ 74 Br- 78 

Ag+ 62 J- 77 

Mg2+ 106 -

3NO  71 

Ca2+ 119 2-

4SO  158 

3.1.3.1. táblázat. Néhány ion moláris fajlagos vezetése vizes oldatban, 

25 °C-on (–1 cm2 mol-1). 

A hidroxidionok és az oxóniumionok vezetése jelentősen nagyobb, 

mint a többi ioné a prototróp mechanizmusú vezetés miatt 

3.2.1. Egy egyszerű példát a konduktometriás titrálásra 

Sósavoldat koncentrációjának meghatározása sav-bázis titrálással, NaOH mérőoldat alkalmazásával: 

2

+ -  ++ --H +Cl + Na + OH   H O + Na + Cl
. 

 

 

3.2.1.1. ábra. Egyes ionok hozzájárulása az oldat vezetéséhez erős sav (HCl) erős lúggal történő 

titrálásakor (szaggatott vonal) és a mért vezetés (V alakú görbe) 

 

A 3.2.1.1. ábran felvázoltuk a különböző ionok hozzájárulását a fajlagos vezetéshez a titrálás során 

(szaggatott vonal). Egyértelmű a táblázat alapján, hogy a legnagyobb mértékben az oldat vezetéséhez a 

hidroxid és oxónium ionok járulnak hozzá, míg a velük egyenlő koncentrációban jelenlevő Na
+
-

 
és Cl

-
-

ionok kevésbé. Ennek megfelelően a kumulált fajlagos vezetés, azaz az egyéni ionok fajlagos moláris 

vezetésének összege, az egyenértékpont előtt csökken a mérőoldat hozzáadásával (a H+ fogyása miatt), 

majd az egyenértékpont után nő az OH--koncentráció növekedésével. A „V” alakú titrálási görbe 

lineáris szakaszainak metszéspontja jelzi a titrálás végpontját. 
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3.2.2. Konduktometriás sav-bázis titrálási görbék 

A sav-bázis titrálásoknál maradva a sav meghatározás általánosan, legyen az gyenge vagy erős sav, a 

következő alapreakció szerint történik:  

H + + A– + M+ + OH–  H2O + M+ + A–. 

Gyenge sav titrálásakor a titrálás kezdetén a gyenge sav kismértékű disszociációja miatt kicsi a 

vezetőképessége az oldatnak. A görbe kezdeti szakaszán tapasztalható kismértékű vezetéscsökkenés 

magyarázza, hogy a gyenge sav disszociációját a keletkező saját ion visszaszorítja. Ezt a szakaszt 

követően viszont a titrálás során keletkező jól disszociáló só határozza meg az oldat vezetését, amely a 

titrálás során a só koncentrációjával arányosan nő (3.2.2.1. ábra 4. görbe). Mérőoldatként 

használhatunk erős vagy gyenge lúgot. Erős lúg alkalmazása esetén az egyenértékpont után, tekintettel 

az OH- kiemelten magas fajlagos moláris vezetésére, az oldat vezetése nagyobb mértékben növekedik 

a titráltsági fok függvényében, mint az egyenértékpont előtt. A két lineáris szakasz metszéspontja 

(3.2.2.1. ábra 1. és 5. görbe) jelöli a titrálás végpontját. Gyenge lúgot alkalmazva mérőoldatként az 

egyenértékpont után (6. görbe) a titrálási görbe gyakorlatilag nem tér el az ún. „sóvonaltól” (1. görbe), 

ugyanis a gyenge lúg kismértékű disszociációját a só felesleg visszaszorítja. Látható, hogy gyenge 

lúgok kiválóan alkalmazhatóak gyenge savak meghatározására (és fordítva), ennek megfelelően ez a 

felállás ajánlott a gyakorlatban, ugyanis a például erős lúgok alkalmazásánál könnyen előfordulhat, 

hogy az 1-es és az 5-ös görbék iránytangense tér el számottevően egymástól. Erős savakat azonban 

erős lúggal érdemes titrálni, mert a töréspont mindig élesebb (az iránytangens-változás nagyobb), mint 

gyenge lúggal történő titrálásnál.  

 

 

3.2.2.1. ábra. Konduktometriás sav-bázis 

titrálási görbék 

1. Sóvonal 

2. Erős sav titrálási görbéje a végpontig 

3. Középerős sav titrálási görbéje a 

végpontig 

4. Gyenge sav titrálási görbéje a 

végpontig 

5. Erős bázissal történő titrálás görbéje a 

végpont után 

6. Gyenge bázissal történő titrálás görbéje 

a végpont után 

 

A konduktometriás végpontjelzés alkalmazható gyenge és erős sav egymás melletti meghatározására 

is. A 3.2.2.2. ábra sósav és ecetsav egymás melletti meghatározását szemlélteti NaOH mérőoldat 

alkalmazásával. A sósav visszaszorítja az ecetsav disszociációját, és ezért először az erős sav, majd a 

gyenge sav semlegesítése megy végbe. Ennek megfelelően a titrálási görbe két töréspontja közül az 

első jelzi a HCl, míg a második az ecetsav titrálásának végpontját. 
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3.2.2.2. ábra. Sósav és ecetsav keverék NaOH-mérőoldattal való meghatározása során kapott 

konduktometriás titrálási görbe 

 

A konduktometriás végpontjelzés kiterjeszthető lúgosan vagy savasan hidrolizáló sók titrimetriás 

meghatározására is. Így például a nátrium-acetát meghatározása sósavval a következő reakció egyenlet 

szerint történik: 

- + + - + -

3 3
CH COO + Na + H + Cl CH COOH + Na + Cl

.
 

Az egyenértékpont előtt az acetátionok fogyását a Cl--ionok kompenzálják, és mivel a 

mozgékonyságok azonos, ezért számottevő vezetésváltozást nem észlelünk az egyenértékpont előtt. 

Az ecetsav disszociációját az egyenértékpont előtt visszaszorítja a meg nem titrált acetátion-felesleg. 

Az egyenértékpont után viszont a sósav-felesleg jelentős vezetésnövekedést okoz.  

 

Mint említettük a konduktometriás titrálások második nagy alkalmazási területét, a sav-bázis titrálások 

mellett, a csapadékos titrálások képezik. Az ilyen típusú titrálásokat a kloridion argentometriás 

meghatározásán keresztül mutatjuk be, amely alkalmazásai között említhető a tengervíz Cl- 

tartalmának meghatározása.  

+ - + - + -

3 3
Na  + Cl + Ag + NO Na  + NO +Ag Cl

50 76 62 71 50 71

 

. 

 

 

3.2.2.3. ábra. Kloridion konduktometriás titrálása ezüst-nitráttal 
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Az egyenértékpontig a csapadék leválásával egyidejűleg, a kloridionok helyett a valamivel kisebb 

mozgékonyságú nitrátionok jutnak az oldatba. Ezért a titrálás egyenértékpontig terjedő szakaszában az 

oldat vezetése gyakorlatilag állandó (enyhén csökken). Az egyenértékpont elérése után az ezüst-nitrát 

mérőoldat-feleslegének hatására az oldat vezetése megnő (lásd 3.2.2.3. ábra). A titrálási görbe alakja 

lévén, hogy a reakcióban csak erős elektrolitok vesznek részt, tulajdonképpen három ponttal leírható. 

A tirálási reakcióban részt vevő ionok alatt feltüntettük a fajlagos moláris vezetésüket. A titrálás 

kezdetén csak NaCl van jelen, ezért a vezetés 50 + 76 = 126 értékkel lesz arányos. Az 

egyenértékpontban jó megközelítéssel csak NaNO3 vesz részt a vezetésben, és ezért ez 50 + 71 = 121 

értékkel lesz arányos, egyértelműen mutatva, hogy a vezetés kismértékben csökken az 

egyenértékpontig. 200%-os titráltásági foknál ehhez az értékhez hozzáadodik az AgNO3-felesleg, azaz 

a vezetés 121 + 62 + 71 = 254 érékkel lesz arányos. A három pont alapján a titrálási görbe egyszerűen 

szerkeszthető. Az egyenértékpontban észlelhető eltérés a linearitástól a csapadék oldódásából 

származó ionok miatt van. Minél nagyobb a csapadék oldhatósági szorzata, annál nagyobb az eltérés a 

vezetésben az egyenértékpontban a mért és a lineáris szakasz metszéspontja által meghatározott 

értékek között. Az egyenértékpont előtt és után a sajátion-felesleg miatt ez nem számottevő és a 

vezetés jó megközelítéssel lineárisan változik a titrálás alatt. Csak nagyon híg oldatok esetében 

várható számottevő eltérés a linearitástól (ebben az esetben a csapadék oldhatóságát csökkenthetjük 

nemvizes oldószer – pl. metanol – mintába adagolásával). 

Ez a példa szemlélteti a konduktometriás titrálások azon nagy előnyét, hogy a végpont 

meghatározáshoz elég a tőle távol fekvő lineáris szakaszok meghoszabbítása. Ennek megfelelően 

nyilvánvaló, hogy a konduktometriás titrálás olyan esetekben is alkalmazható, amikor a reakció nem 

megy kvantítativan végbe, mert a termék disszociációját/oldódását a saját ionok az egyenértékponttól 

távol visszaszorítják. Ugyanebből az okból kifolyólag viszonylag kis koncentrációjú (0.001 M vagy 

akár kisebb) minták tirálására is alkalmasak.  

A fenti példák azt szeretnék szemléltetni, hogy konduktometriás végpontjelzés a műszeres 

végpontjelzés által biztosított automatizálási lehetőségeken túlmenően a klasszikus indikátoros 

titrálások több korlátozó feltételét feloldják. Elképzelhetetlen például klasszikus titrálásnál, hogy 

gyenge savat gyenge lúggal titráljunk. 



 

 III. A - 129. 

© Gyurcsányi E. Róbert  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika A. Elektroanalitika 4. Kérdések és számítási feladatok 

 

4. KÉRDÉSEK ÉS SZÁMÍTÁSI FELADATOK 

1. Mi a lényegi különbség a galván- és elektrolizáló cellák között? 

2. Mi a különbség a coulombmetriás és voltammetriás módszerek között? 

3. Számítsa ki az AgCl oldhatósági szorzatát a következő redoxi egyenletek standard redukciós 

potenciáljának segítségével. 

( ) ( )Ag aq e Ag s        
0

/
0,799 V

Ag Ag
E    

)()()( aqClsAgesAgCl       
0

/ 0,222Ag AgClE V
 

4. Számítsa ki a következő cella elektromotoros erejét (25°C): 

Cu| Cu2+  (a = 0.1 M)|| H+ (a = 0.01 M) H2 (0.95 atm)| Pt/Pt 

5. Az Ag/AgCl referenciaelektródok potenciálja ideális esetben a mintaoldat összetételétől 

független. Mi ennek a magyarázata? 

6. Mik a redoxi elektródok? Írjon fel egy példát, és adja meg, hogyan írható fel potenciálja a 

megfelelő ion (ionok) koncentrációjának függvényében? 

7. Hogyan lehet a diffúziós potenciált minimálni? 

8. Vas(II)-ionokat titrálunk permanganometriásan, a pH értéke 0. Mennyivel változik meg a 

reakcióelegybe merülő Pt-elektród potenciálja, miközben a titráltsági fok 90 %-ról 101 %-ra 

növekszik? 

(Eo(titrált rendszer) = 0,77 V; Eo(titráló rendszer) = 1,52 V; (RT/F) ln10 = 0,059 V)  

9. Kalciumion meghatározásánál kalcium-szelektív elektróddal milyen elektrolit oldatot 

használna a kettős sóhídas referencia elektród külső oldatterében? A mintaoldat Ca2+  

koncentrációja 10
-6

 M – 10
-1

 M között változhat. Indokolja a válaszát. 

1 M KCl 

1 mM KCl 

1 mM NaCl 

0.1 M KNO3 

10-6 M KNO3 

1 M LiOAC 

1 mM LiOAc 

 

10. Párosítsa az ionoforon alapuló lágyított PVC membránok egyes komponenseit és ezek 

jellemzőjét. 

A. Kationos válasz  1. Ionofor 

B. Hidrofobicitás  2.Lipofil anion 

C. Ionszelektív válasz  3. Lipofil kation 

D. Anionos válasz  4. Lágyított PVC membrán 

11. Az alábbi komponensek közül melyikeket lehet ion-szelektív érzékelőkkel meghatározni? 

Indokolja válaszát. Ismertesse röviden a meghatározható komponensek esetében javasolt 

szenzorok felépítését. 

a) benzol 

b) kalciumion 

c) szén-dioxid 

d) H2O 

12. Azonos-e a pH-ja egy 0,01 M HCl oldatnak és egy oldatnak, amely 0.01 M HCl-ra és 0.09 M 

KCl-ra nézve?   Számítsa ki a két oldat pH-ját.  

13. Mi határozza meg az abszolút pH mérés pontosságát? 
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14. Ismertesse a kombinált üvegelektród felépítését.  

15. Az üvegelektród potenciálja a pH lineáris függvénye. Egy üvegelektródból és állandó 

potenciálú összehasonlító elektródból álló mérőrendszert két pufferoldat segítségével 

kalibrálunk. 3,20 pH értéknél 615 mV, 8,55 pH értéknél 305 mV feszültséget mérünk. Az 

ismeretlen oldatban 412 mV-ot kapunk. Számítsa ki az oldat pH-ját! 

16. Vázoljon fel egy olyan potenciometriás mérőrendszert, amely sav-bázis titrálások 

végpontjelzésére alkalmas! Milyen elektródokat használna és miért? 

17. Ismertesse egy oldat vezetését befolyásoló tényezőket. 

18. 0,1 M HCl oldat fajlagos vezetése 0.0394 Ω–1 cm–1. Számítsa ki az oldat moláris fajlagos 

vezetését.  

19. Egy vezetőképességi cella ellenállása  702  amikor 0.1 M KCl oldattal töltjük fel (= 

0.14807 –1 m–1). Számítsa ki a cellaállandót.  

20. Erős bázist titrálunk erős savval, a végpontot konduktometriásan jelezzük. Rajzolja fel és 

röviden értelmezze a titrálási görbét! 

21. Potenciometriás vagy konduktometriás végpontjelzést alkalmazna Ca2+ titrimetriás 

meghatározására EDTA mérőoldattal? Indokolja a választ. 
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1. OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA 

1.1. BEVEZETŐ 

1.1.1. Az elektromágneses sugárzás tulajdonságai 

A műszeres analitikai eljárások jelentős csoportját alkotják a minta és az elektromágneses sugárzás 

kölcsönhatásán alapuló módszerek. (Az optikai spektroszkópiában az elektromágneses sugárzás 

kifejezés helyett azonos értelemben használjuk a sugárzás és a fény megjelölést is.) Ezen módszerek 

segítségével vizsgálható: 

 a minta anyagi minősége, 

 mennyiségi összetétele és 

 az anyag szerkezete. 

Éppen ezért fontos az elektromágneses sugárzásnak, a kölcsönhatás jellegének és az anyag fizikai-

kémiai tulajdonságainak ismerete. 

A fényforrás, mely a tér több irányába sugároz, lehet 

 elsődleges fényforrás: az önállóan világító testek (pl. bármely lámpa), 

 másodlagos fényforrás: a rájuk eső fény hatására látható testek (pl.: tükör). 

Fénynyaláb, illetve fénysugár: 

 fénynyaláb: egy adott fényáteresztő felületen (pl.: rés) átmenő sugárzás, 

 fénysugár: a fényáteresztő felületet egyre csökkentve, a határesetet elképzelve kapjuk, egy 

geometriai vonallal ábrázolható. 

Az elektromágneses sugárzásra jellemző annak: 

 részecsketermészete és 

 hullámtermészete. 

Az elektromágneses sugárzás a hullámtermészete miatt oszcillál (ezt Maxwell írta le), 

 nempolarizált (vagy más néven izotróp) fény esetében (ha a térben szabad töltés nincs jelen) 

a mágneses és az elektromos mező egymásra és a fény terjedésére merőlegesen, de egyébként 

a tér bármely irányában oszcillál, 

 míg lineárisan polarizált (vagy anizotróp) fénynél az oszcilláció egyetlen irányban történik. 

 

 

1.1.1.1. ábra. Elektromágneses sugárzás a terjedés irányára merőlegesen osszcillál 
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1.1.1.2. ábra. Fénysugár polarizáltsága 

 

Az elektromos sugárzás jellemzői 

A hullámhosz           –     , mely a szinusz hullám két egymás utáni, azonos fázisú és 

azonos iránytangensű pontja közötti távolság. 

A frekvencia    
 

 
     , azaz az időegységre eső hullámok száma. 

A hullámszám     
 

 
   

 

  
  , mely a hosszúságegységre eső hullámok száma, azaz    

 


. 

 

Hullámhossztartomány Folyamat Spektroszkópiai módszer 

Gamma              magátmenetek 
Mössbauer vagy gammafluoreszcens 

spektroszkópia 

Röntgen X-ray              belső elektronátmenetek 

röntgen-emissziós, 

röntgen-abszorpciós, 

röntgen-fluoreszcenciás, 

elektronmikroszondás módszerek 

Távoli ultraibolya FUV             vegyértékelektronok 

gerjesztése: külső 

elektronátmenetek 

atomabszorpciós, 

atomemissziós, 

atomfluoreszcenciás 

molekulaabszorpciós, 

molekulaemissziós, 

lumineszcenciás módszerek 

Ultraibolya UV              

Látható VIS              

Közeli infravörös NIR               
elektronátmenetek, 

rezgési és forgási 

átmenetek Infravörös IR          infravörös spektroszkópia 

Távoli infravörös FIR            
forgási átmenetek 

távoli infravörös spektroszkópia 

Mikrohullámok               

mikrohullámú spektroszkópia 

elektronspin-rezonancia 

spektroszkópia 
elektronspin átmenetek 

Rádióhullámok            magspin átmenetek 
magmágneses rezonancia 

spektroszkópia 

1.1.1.1. táblázat. Hullámhossztartományok és a spektroszkópiai módszerek 

 

A táblázatban színesen és vastagon szedett folyamatokkal és módszerekkel fogunk foglalkozni a 

következő fejezetekben. A távoli ultraibolya tartományban a levegő oxigénjének jelentős elnyelése 

miatt vákuumban vagy inert atmoszférában mérnek. 
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A terjedési sebesség: 

 anyagi közegekben    
 

 
     , amely mindig kisebb, mint  

 a vákuumban mért érték, ami            
 

 
, és továbbra is igaz, hogy      . 

Ahol a frekvencia     független az anyagi közegtől, viszont a hullámhossz     közeghatár átlépésekor 

változik. Egy adott közegben hosszabb hullámhossznak kisebb törésmutató felel meg. 

         csökken. 

Ahol       az adott agyagi közeg törésmutatója, amely a vákuumban mért sebesség és az adott 

közegre jellemző terjedési sebesség hányadosa. (Következésképpen a vákuum törésmutatója 1.) 

  
 

 
     

 

 
  

Az ultraibolya, látható és infravörös tartományban a c és v értéke közti eltérés mintegy 0,1%. A 

hullámhossz, a frekvencia és a hullámszám közti kapcsolat tehát az alábbi összefüggésekkel adható 

meg: 

    
 

 
            

 


 

   

 
  

Az elektromágneses sugárzás egyes tulajdonságai jobban megérthetőek, ha a sugárzást elemi 

energiarészecskék (foton) áramának tekintjük. Egy adott foton energiáját a Planck-egyenlet adja meg: 

        
 

   
  

ahol   a Planck-állandó, melynek értéke                 . 

A sugárzás intenzitása a felületegységen áthaladó fotonok számával arányos. Mivel bármely E 

energiához 

  
 

  
 

tömeg tartozik, így a fénysebességgel mozgó foton impulzusának nagysága az 

    
    

  
   

    

 
 

 

 
 

összefüggéssel adható meg. 

Monokromatikus (egyszínű) fény: egy meghatározott  hullámhosszúságú fény. A gyakorlatban 

monokromatikus sugárzásként egy nagyon kis hullámhossztartományt értünk. Szigorúan 

monokromatikus fény nem valósítható meg, mert a Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint 

egy stacionárius állapotú rendszer energiáját csak E határozatlansággal lehet meghatározni és ez 

természetes vonalszélességet () okoz. 

 

A spektroszkópiai módszereket egyrészt atom- és molekulaspektroszkópiai módszerekre bontjuk 

aszerint, hogy a spektroszkópiai információ atomoktól vagy molekuláktól származik, másrészt 

feloszthatóak az elektromágneses sugárzás hullámhossza szerint. Ezen sugárzások fizikai és kémiai 

hatása a hozzájuk tartozó fotonok energiatartalma miatt, valamint az ebből eredő eltérő fény-anyag 

kölcsönhatások miatt, jelentősen különbözik. 

A spektrum (más néven színkép): a hullámhossz, frekvencia vagy hullámszám függvényében ábrázolt 

analitikai jel (intenzitás vagy abszorbancia). Azaz a spektroszkópiai információ tömör megjelenítése, 

ami lehetőséget ad a minta minőségi jellemzésére. A spektrum jellege lehet vonalas 

(atomspektroszkópia, jel félértékszélessége: 0,005–0,03 nm), sávos (UV-VIS-spektroszkópia, jel 

félértékszélessége 10–50 nm) és folytonos, amikor a spektrumban a vonalak és sávok elmosódnak, a 

spektrum struktúráltsága eltűnik és folytonos spektrum keletkezik. 
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1.1.1.3. ábra. Spektrum típusok 

 

A csúcsokhoz tartozó hullámhossz és a csúcsok relatív intenzitása ujjlenyomatszerűen jellemzi a 

mintát. Minőségi elemzéshez a nagyszámú, jól elkülönülő csúcsot tartalmazó spektrumok a 

legalkalmasabbak. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy a spektrum a fény és a 

részecskehalmaz kölcsönhatásának eredményeként jön létre, melytől a fény és az egyes részecske 

kölcsönhatásának spektruma (amennyiben meghatározható) eltér, és erre, például az egyensúlyi 

rendszerek vizsgálatakor gondolni kell. 

1.1.2. Az elektromágneses sugárzás és az anyag lehetséges kölcsönhatásai 

A fény és az anyag közti kölcsönhatás eredménye lehet: 

 reflexió (visszaverődés), 

 refrakció (fénytörés), 

 optikai forgatás, 

 fényszórás, 

 abszorpció (fényelnyelés), 

 emisszió (fénykibocsátás), 

 fluoreszcencia, 

 foszforeszcencia és 

 kemilumineszcencia. 

Visszaverődés (reflexió) 

A test vagy közeg határfelületére eső fény egy része behatol a közegbe, másik része visszaverődik. 

Sima felületek a rájuk eső fénysugarakat túlnyomó részben csak meghatározott irányban verik vissza. 

Ezen alapul az optikai spektrométerekben található tükrök működése. 

Fénytörés (refrakció) 

Amennyiben az egyik közegből a másikba jutó fény a merőlegestől eltérő szögben esik be, akkor a 

fény iránya megváltozik, ez a jelenség a fénytörés. A fénytörés törvényét a SnelliusDescartes 

törvény írja le: az   beesési szög és a  törési szög színuszának hányadosa a beesési szögtől független, 

a két közeg (A és B) minőségére jellemző állandó, melyet a B közeg A közegre vonatkozó 

törésmutatójának ( BAn ) hívunk. 
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1.1.2.1. mozgó ábra. Fénytörés a közeghatáron, teljes visszaverődés határszöge 

 

BAn


 

sin

sin
, 

ahol 
A

B
BA

n

n
n  , azaz B és A közeg vákuumra vonatkoztatott törésmutatójának hányadosa. 

Levegő-üveg átmenetnél nBA = 1,5, mert 

  = 30°  = 19,5° 

  = 60°  = 35,5°. 

 

A törésmutató mérése alkalmazható minőségi és mennyiségi meghatározásokra is, pl. sör 

alkoholtartalmának mérésére. 

Teljes visszaverődés (totális reflexió) jelensége 

Optikailag sűrűbb közegből ritkább közegbe lépő sugárzás esetében bizonyos  H-értéknél  = 90° lesz, 

az   beesési szöghöz tartozó fénysugár nem lép be a „B” közegbe (lásd 1.1.2.1. mozgó ábra. Fénytörés 

a közeghatáron, teljes visszaverődés határszöge), hanem a felületét súrolja és 

BAH n sin . 

Ha a sugarat  H-értékénél nagyobb beesési szöggel ejtünk be, akkor megtört sugarat nem észlelünk, 

hanem a fény visszaverődik és a visszaverődési szög megegyezik a beesési szöggel. 

   beesési szög a teljes visszaverődés határszöge. 

 Víz és levegő esetében           , 

 üveg és levegő esetében           
A teljes visszaverődés jelenségének alkalmazása: 

 teljesen fényvisszaverő prizmák használata tükrök helyett, 

 a reflexiós infravörös spektroszkópiai vizsgálatok különleges megoldása az ún. ATR- 

(Attenuated Total Reflectance) (3.3.2.1. ábra) módszer, melynél a mintát a nagy törésmutatójú 

kristály felületére viszik fel, 

 valamint a jelenséget alkalmazzák az orvosi gyakorlatban és ipari termelési folyamatok 

ellenőrzésére, szabályozására. 
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1.1.2.2. mozgó ábra. Teljes visszaverődés jelensége prizmában 

 

Optikai forgatás 

Ha a lineárisan polarizált fény optikailag aktív közegen (például egy L-aminosav oldata) halad át, 

akkor az a lineárisan polarizált fény polarizációs síkját balra vagy jobbra forgatja el. Ennek oka, hogy 

a lineárisan polarizált fény felbontható egy balra és egy jobbra cirkulárisan polarizált fényre, melyek 

törésmutatója és ezáltal sebessége az optikailag aktív közegben eltér. A fény hullámhosszát 

csökkentve a forgatás szöge növekszik. A polarimetria egyetlen hullámhosszon méri az optikai 

forgatást, míg az optikai forgatás hullámhosszfüggése az optikai rotációs diszperzió (ORD). Azt a 

jelenséget, amikor a közeg a balra és a jobbra cirkulárisan polarizált fénykomponenst különböző 

mértékben nyeli el cirkuláris dikroizmusnak (CD) nevezik. 

Fényszórás 

A mintába belépő sugárzás homogén fázisú mintákban az atomokon, molekulákon, heterogén fázisú 

mintákban a gázban, illetve folyadékban diszpergált folyadék vagy szilárd részecskéken, 

gázbuborékok határfelületén szóródik, jellemzően megváltozik a sugárzás haladási iránya. 

Rayleigh-szóródás: ha a szóró részecske mérete a beeső fény hullámhosszához képest kicsi (< 5%), 

valamint a beeső és szórt fény hullámhossza megegyezik. 

A szóródott fény intenzitása fordítva arányos a fény hullámhosszának negyedik hatványával, így a 

rövidebb hullámhosszú kék fény jobban szóródik a hosszabb hullámhosszú vörös fénynél. Ennek 

köszönhető a nappali égbolt kék színe, valamint az, hogy a sötétben a közlekedési lámpák piros színe 

messzebbről vehető észre, mint a zöld. 

Kolloid oldaton áthaladó sugárzás intenzitása csökken a részecskéken bekövetkező fényszórás, 

fényelhajlás és abszorpció miatt és az intenzitáscsökkenést a részecskék minősége, mérete és 

koncentrációja is befolyásolja. 

A transzmittált fény mérésén alapuló módszer a turbidimetria, míg a nefelometriás technikánál a 

megvilágító fény útjára merőlegesen történik a mérés. 

Amennyiben a beeső és szóródott fény hullámhossza különbözik, a Raman-szóródás jelensége lép 

fel: a szórt foton hullámhossza lehet nagyobb (Stokes-átmenet), vagy kisebb (anti-Stokes-átmenet). 
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A Compton-effektus során a beeső röntgenfoton rugalmasan ütközik az anyag egyik lazán kötött 

elektronjával az impulzusmegmaradás tételének alapján, melynek eredményeként a primer  vonalon 

kívül egy  +  hullámhosszúságú vonal is mérhető és  értéke a  szóródási szöggel nő. Az 

indukált szórás során az ütköző elektron egy megfelelően gerjesztett állapotban lévő atomba vagy 

molekulába ütközik és az ütköző fotonnal azonos frekvenciájú, rezgési síkú és irányú foton keletkezik: 

      
           

ahol E1 és E2 a részecske belső energiája az ütközés előtt, illetve után, valamint * a gerjesztett állapot 

jele. 

Ezzel az adott frekvencián fényerősítést lehet elérni. Ez a jelenség az indukált emisszió, amely a 

lézerek működésének az alapja. 

Fényelnyelés (abszorpció) 

Az abszorpció során az atomok, illetve molekulák elnyelik a beeső sugárzás bizonyos energiájú 

(hullámhosszú) komponenseinek egy részét, míg a sugárzás többi része továbbhalad és kilép a 

mintából. Ezt a kilépő sugárzáshányadot nevezzük transzmittált sugárzásnak. Az elnyelés úgy jön 

létre, hogy a megfelelő energiájú fotonok rugalmatlan ütközésben átadják energiájukat az atomoknak, 

illetve molekuláknak. 

Fénykibocsátás (emisszió) 

Az abszorpció után a minta az energiától megszabadulhat nem sugárzásos folyamatokban (pl. 

ütközések által), vagy fotonemisszióval, ezt a folyamatot fotolumineszcenciának nevezik. 

 Fluoreszcencia: ha az elnyelést gyorsan követi a fotonemisszió                 , 

 Foszforeszcenca: ha             után történik fotonemisszió. 

A mintával nemcsak fénybesugárzással, hanem termikus folyamatokban, más molekulákkal, 

gyökökkel, ionokkal vagy atomokkal való ütközés által is közölhető energia. 

 Kemilumineszcencia: ha kémiai reakciókban keletkezik olyan termék, amely felesleges 

energiájától fotonkisugárzással szabadul meg. 

1.1.3. Az anyagban a kölcsönhatás során lejátszódó folyamatok 

Az 1.1.3.1. ábra a nátriumatom ún. termdiagramja látható, mely tartalmazza az atompályákat és a 

hozzájuk tartozó energiákat, valamint a 3s pályán lévő elektron lehetséges átmeneteit. Abszorpciókor 

az elektron az alacsonyabb energiaszintű atompályáról a magasabb energiaszintű pályára kerül, míg 

emisszió esetén ennek a fordítottja történik. (Az átmenetekhez tartozó vonalak duplázódását az 

átmenetekben részt vevő elektronok eltérő spinkvantumszáma [ vagy ] okozza.) A spektrumban az 

egyes elektronátmeneteknek megfelelő vonalak jelennek meg. 
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1.1.3.1. ábra. A nátriumatom termdiagramja 

 

Molekulák és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása során a molekula elektronenergiája, illetve a 

molekula rezgési és forgási energiaállapota változhat meg. 

 

 

1.1.3.2. mozgó ábra. Kétatomos molekula potenciális energiája az atommagtávolság függvényében 

 

 S0 energia szint: az a legalacsonyabb energiaszintű ún. szingulett állapot, ahol az 

atommagok közötti kötést két, ellentétes spinű ( és ) elektron alkotja. 

 S0 rezgési és forgási energiaszintjei: ahol az S0 energiaszinthezképesti többletenergia rezgési 

és forgási energiaként jelenik meg. 
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Abszorpció 

Abszorpció bekövetkezhet mind a forgási és rezgési állapotok gerjesztésével, mind elektron-

gerjesztéssel. Az ábrán jól látható, hogy az elektrongerjesztés igényli a legtöbb energiát, például       
anyagra vonatkoztatva a szükséges energia: 

 

Gerjeszthető fény 

hullámhossza 
Mit gerjeszt? Szükséges energia       anyagra 

          elektronátmenetet 

        
 

 
 

                
      

 

       
                 

          
karbonilcsoport 

vegyértékrezgését 
egy nagyságrenddel kisebb energia      

  

   
, 

         forgási átmeneteket még kevesebb energia szükséges      
  

   
. 

1.1.3.1. táblázat. Az elektron-, a rezgési és a forgási átmenetek gerjesztéséhez szükséges energiák 

összehasonlítása 

 

A nagyobb energiájú fotonok elnyelődésekor a kisebb energiaigényű változások is bekövetkezhetnek, 

ilyenkor az elnyelt foton energiája egyenlő az egyes változásokkal járó energiaszükségletek 

összegével. 

Ugyanazt az elektrongerjesztési folyamatot többféle rezgési átmenet is kísérheti, ezért nemcsak 

egyféle energiájú foton nyelődhet el az adott elektrongerjesztéssel kapcsolatban, hanem többféle, 

egymáshoz közeli energiájú foton is gerjeszthet a mintában azonos szerkezetű molekulákat. Az 

egyes rezgési átmeneteket különféle forgási átmenetek kísérhetik, ez tovább növeli a lehetőségek 

számát. Ennek következtében az adott elektronátmenethez több rezgési átmenet és azok 

mindegyikéhez sok forgási átmenet csatlakozik, ezért a molekulák elektronszínképe (pontosabban 

az elektron-rezgési-forgási spektrum) az atomspektrumokkal ellentétben sávos szerkezetű, nem 

0             félértékszélességű vonalak, hanem            félértékszélességű sávok vannak. 

Az egy adott elektronátmenethez tartozó sávok összességét sávrendszernek nevezik. 

Az elektronátmeneteket vizsgálva figyelembe kell venni, hogy 

 egyrészt, ha a rezgés gerjesztve van, akkor a molekula a legtöbbet a maximális kitérés 

helyzetében tartózkodik, tehát legnagyobb valószínűséggel az elektron ide gerjesztődik 

(abszorpció), vagy innen esik vissza (emisszió), 

 másrészt az elektronátmenet jóval gyorsabb           az atomtörzsek elmozdulásánál 

(Franck–Condon-elv). A fent említett karbonilcsoport vegyértékrezgése esetében 

                 , tehát egy rezgés időtartama mintegy               . 

A gerjesztett állapotban a molekula általában rövid ideig tartózkodik: a felvett energiát leadhatja 

ütközéssel, illetve kémiai reakcióba is léphet. 

 Rezgési relaxáció                   során leadhatják felesleges rezgési energiájukat és 

visszatérnek az adott energianívó rezgési alapszintjére. 

 A fluoreszcencia során                  a molekula fényt sugároz ki, miközben visszatér 

az alap elektronállapotába. 

 A foszforencia jelenségekor a fénykisugárzás jóval hosszabb folyamat               . 

Ennek oka, hogy gerjesztett állapotban megváltozik az elektron spinállapota, új, az ún. triplett 

állapot jön létre, melyben az elektronok spinállapota párhuzamos ( és ) és a molekulához 

egy új potenciálgörbe fog tartozni. 

Spinváltó átmenetnek („intersystem crossing”) nevezik a szingulett és triplett állapotok közötti 

átmenetet. A Hund-szabály értelmében a párhuzamos spinek állapota kisebb energiájú, mint a 

párosított spineknek megfelelő állapot, így a triplett állapothoz tartozó potenciálgörbéhez azonos 
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magtávolság esetén általában kisebb energiaérték tartozik, mint a szingulett állapothoz tartozó 

potenciálgörbéhez. További rezgési relaxációval jut el a molekula a triplett állapot rezgési szintjére, 

majd fotonemisszióval kerül vissza az alapállapotba. Ez azonban hosszabb folyamat, mert a 

fotonemisszióval együtt az elektron spinállapotának is meg kell változnia. 

A potenciálgörbe nagy atomtávolságokhoz tartozó szakaszán a rezgési állapotok torlódnak. A 

elektronátmenetek gerjesztésekor a kötés disszociálódhat, ha a molekula az előbb említett rezgési 

állapotba kerül. Disszociáció történhet akkor is, ha a gerjesztett állapot disszociatív jellegű, azaz a 

potenciálgörbén az energia a magtávolság növekedésével folyamatosan csökken, vagy a gerjesztett 

állapot potenciálgörbéje metszi egy disszociatív állapot potenciálgörbéjét, amikor a molekula átmehet 

az azonos multiplicitású disszociatív pályára (predisszociáció). A minta stabilitására vagy 

bomlékonyságára tehát gondolni kell a spektroszkópiai mérések során. 

1.1.4. A mennyiségi meghatározás alapjai 

A mennyiségi meghatározáshoz – a spektroszkópiai módszertől függően – szükséges: 

 a beeső sugárzás (I0), 

 a transzmittált sugárzás (Itr), 

 az emittált sugárzás (Ie), 

 a fluoreszcenciasugárzás (If), 

 és a kemilumineszcenciás sugárzás (Ikl) intenzitásának ismerete. 

Bouguer–Lambert-törvény 

Az abszorpciós vizsgálatok tapasztalati megállapítása, hogy egy l rétegvastagságú homogén minta dl 

vastagságú elemi rétegei a beeső monokromatikus fénysugárzás azonos hányadát nyelik el, azaz: 

     
  

 
     

  
   

       
    

  

Ez alapján felírható, hogy 

  

 
        

ahol a mínusz előjel azt mutatja, hogy    és    ellentétes előjelűek, 

  arányossági tényező pedig az anyagra jellemző állandó, melynek értéke hullámhosszfüggő. 

 

Az egyenlet bal oldalát        és        , jobboldalát       és       határértékek közt integrálva 

 
 

 
   

  

   

         

 

 

  

  
  
   

      

tízes alapú logaritmusra áttérve,                : 

  
  
   

             

Ezek az egyenletek a fényelnyelés és a rétegvastagság közti összefüggést írják le. 
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Beer-törvény 

A hullámhosszat és a rétegvastagságot konstansnak tekintve a koncentrációváltozásra hasonló 

összefüggés vezethető le, ekkor a fotont elnyelő molekulák/atomok száma arányos a koncentrációval 

és a 

  

 
        

egyenletet a       és        határértékek között integrálva a 

  
  
   

       

illetve a 

  
  
   

             

összefüggés vezethető le, mely Beer-törvény néven ismert. 

Bouguer–Lambert–Beer-törvény 

Ha mind a rétegvastagság, mind a koncentráció változik, akkor a Bouguer–Lambert-törvény és a 

Beer-törvény egyesítésével a 

  
  
   

        

illetve a 

  
  
   

              

egyenlethez, a Bouguer–Lambert–Beer-törvényhez jutunk. 

 Amennyiben az oldat koncentrációját 
   

   , a rétegvastagságot    mértékegységben adjuk 

meg, akkor a             arányossági tényező neve moláris abszorpciós koefficiens   . 

 Ha tömegkoncentrációt használunk (pl.: 
 

   ), akkor az abszorpciós koefficienssel számolunk 

 helyett. 

 

Transzmittanciának         nevezik a 
   

  
 hányadost (azaz százalékos fényáteresztésként 

definiáljuk): 

  
   
  

  

Az abszorbancia (     ) a transzmittancia negatív logatritmusa, tehát 

              

Abszorbancia (A) 

Az abszorbanciát a koncentráció függvényében ábrázolva egyenest kapunk, mely átmegy az origón 

és iránytangense arányos a moláris abszorpciós koefficienssel. A moláris abszorpciós koefficiens      

tehát az adott hullámhosszon jellemzi az abszorbeáló anyag mérésének érzékenységét. Az 

abszorbancia additív mennyiség, n számú elnyelő komponens esetén: 
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Emittált fény intenzitása (         

Az emissziós módszerek esetében az adott hullámhosszon kibocsátott fény intenzitása állandó 

gerjesztési feltételek mellett arányos a koncentrációval és a rétegvastagsággal. Az arányossági tényező 

az anyagi minőségtől és készülékparaméterektől függő állandó: 

           

Formailag hasonló összefüggés írja le a kemilumineszcenciás sugárzás       intenzitásának 

koncentrációfüggését: 

             

Fluoreszcens fény intenzitása (    

A fluoreszcencia sugárzás intenzitása arányos a gerjesztett állapotban lévő atomok, molekulák 

számával, melyek mennyiségét viszont befolyásolja a mintára sugárzott fény intenzitása, azaz: 

               

ahol F a fluoreszcencia során emittált, illetve elnyelt fotonok hányadosa (kvantumhatásfok). 

Az egyenletet átrendezve és a Bouguer–Lambert–Beer-törvényt behelyettesítve: 

            
   
  

                                 

                             

Az exponenciális függvény

 

értéke azonban sorba fejtéssel megadható: 

      
  

  

 

   

 

valamint legyen                    , 

mely alapján   kifejezését sorba fejtve: 

           
  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
  

          
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
     

majd y értékét kiemelve 

             
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
    

Ha   értéke kicsi, úgy csak a sorozat első tagja szignifikáns és az egyenlet egyszerűsíthető: 

                                                 

azaz a koncentráció és a fluoreszcencia intenzitása között lineáris összefüggés van, amennyiben a 

gerjesztési hullámhossznál mérhető abszorbancia kicsi. Határesetben, amikor a minta elnyeli a teljes 

beeső sugárzást 

        . 
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Példa 

„X” anyag 1,95 × 10-3 mol/dm3 koncentrációjú oldatának fényelnyelése ( = 500 nm, l = 1 cm) 72,7%. 

Mekkora a transzmittancia, az abszorbancia és „X” anyag moláris abszorpciós együtthatója? 

 

Megoldás: 

Ha a minta fényelnyelése 72,7%, akkor a fényből 27,3% érte el a detektort, tehát T = 0,273. Az 

abszorbancia, a transzmittancia és a moláris abszorpciós koeffiens között az 

lcTlgA   

összefüggés érvényes, így 

5638,0273,0lgTlgA   és 
cmmol

dm
15,289

1095,11

5638,0

cl

A 3

3

500

X











. 

 

1.2. AZ OPTIKAI SPEKTROMÉTEREK FELÉPÍTÉSE 

Az optikai spektrométerek általában tartalmaznak 

 fényforrást, 

 hullámhossz kiválasztó egységet, 

 mintateret, 

 referenciateret, 

 detektort és 

 jelfeldolgozó egységet. 

 

1.2.1. Fényforrások 

Az abszorpciós spektrometriában használatos fényforrásoknak a mérések alatt: 

 megfelelő teljesítményt kell sugározniuk a teljes hullámhossztartományban, valamint 

 a sugárzás intenzitásának állandónak kell lennie. 

Izzószálas vagy kisülési lámpák által kisugárzott fény intenzitása hatványozottan függ a 

tápfeszültségtől, így azt nagyon pontosan kell a megfelelő értéken tartani. 

Molekulaspektroszkópiai módszerekben 

 

Melyik hullámhossztartományban mér? Milyen fényforrást használ? 

az ultraibolya tartományban hidrogén-, vagy deutériumlámpát, 

 nagynyomású xenonlámpát vagy kisnyomású 

higanygőzlámpát 

(fluoreszcenciaspektroszkópiában) 

a látható és közeli infravörös tartományban volfrámizzót, 

a gyakorlatban jelentős infravörös tartományban króm-nikkel ellenállás izzót, Nernst-izzót, 

Globar-izzót és szabályozható lézert (Raman-

spektroszkópia), 

a távoli infravörös tartományban nagynyomású higanygőz lámpát 

1.2.1.1. táblázat. A molekulaspektroszkópiai módszerek fényforrásai 
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Atomspektroszkópiai módszerekben 

Az atomspektroszkópiai módszereknél – noha az elektronátmenet energiája az ultraibolya, látható és 

közeli infravörös tartományba esik – a spektrum vonalas szerkezete miatt nem alkalmazhatóak a 

fentebb említett fényforrások, hanem speciális fényforrást, a vájtkatódú lámpát használják. A 

vájtkatódú lámpa hengeres alakú katódjában 3–4 mm átmérőjű zsákfurat van. A katód a meghatározni 

kívánt fémből készül. Amennyiben ez nem lehetséges (például a higany szobahőmérsékleten 

folyadék), akkor a fémet a katód belső felületére viszik fel ötvözetként. A vofram anód és a katód 

között 250–400 V feszültséget hoznak létre, melynek hatására az elektromos térben felgyorsuló 

elektronok a neon vagy argon töltőgázt ionizálják. Az ionok a katód felé haladva felgyorsulnak, a 

becsapódáskor elektronokat és szabadatomokat ütnek ki a katódüregbe, ahol a szabadatomok további 

ütközések hatására gerjesztődnek és vonalas atomspektrumot emittálnak. A vájtkatódú lámpából az 

üvegbúra kvarcablakán kilépő fény a katódban található elemek vonalai mellett a töltőgáz vonalait is 

tartalmazza. A vonalak félértékszélessége a vájtkatódú lámpában lévő vákuumnak (4-10 mbar, 

1 mbar =100 Pa) köszönhetően kisebb, mint az atmoszférikus nyomáson működő atomforrások 

vonalszélessége, így a monokromatikusság feltétele (1.2.2 és 3.1.3 fejezetek) teljesül. 

Izzószálas lámpák 

Az izzószálas lámpákban vékony a volfrámszál nagy elektromos ellenállása miatt mintegy 3000-3500 K 

hőmérsékletre melegszik fel és a 350 nm és 2500 nm közti tartományban folytonos spektrumot ad. A 

nemesgáz töltőgázhoz halogén elemet, általában jódot, adva a lámpa élettartama megnövelhető, mert 

az izzószálról elszublimált és a lámpa kvarcbúrájának belső falára lerakódott volfrám a jóddal WI2 

vegyületet képez. A WI2 visszadiffundál a szálra, ahol termikusan elbomlik és a volfrámatomok újra 

lerakódnak a szálra. Mivel a ciklus során a búra a lerakódott volfrámtól folyamatosan tisztul, ezért a 

lámpa fényerejét is jobban megtartja és a lámpa élettartamának végén is eléri az eredeti fényerő 90%-

át. 

A hidrogén- és deutériumlámpákban izzószál segítségével gyújtják be az ívkisülést. Hidrogén helyett 

deutériumot használva töltőgázként a lámpa fényintenzitása majd a háromszorosára nő. A lámpák 360 nm 

alatt intenzív spektrumot szolgáltatnak, mely megfelel a legtöbb ultraibolya tartományban végzendő 

vizsgálat számára. A mérési hullámhossztartomány alsó határát (160 nm) a lámpák kvarcbúrája hatá-

rozza meg.  

 

1.2.1.1. ábra. Hidrogén kisülési lámpa 
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Nagynyomású xenonlámpa 

A nagynyomású xenonlámpa emissziója igen erős a 200 – 1300 nm hullámhossztartományban. A nagy 

fényintenzitás szükséges, mert a mintát érő sugárzásnak csak egy része abszorbeálódik, az abszorpció 

következtében gerjesztett állapotba került molekuláknak csak egy hányada emittál fényt és azt is tér 

minden irányába azonos valószínűséggel. Működési elvük a hidrogénlámpákhoz hasonlóan 

ívkisülésen alapul. A kisnyomású higanygőzlámpát 250 - 550 nm tartományban alkalmazzák. A lámpa 

éles spektrumvonalakon sugároz, de a lámpa búráját foszforeszkáló anyaggal bevonva a sugárzás 

spektruma majdnem folytonossá tehető. 

Króm-nikkel ellenállás izzóban 

A króm-nikkel ellenállás izzóban krómnikkel szál a sugárforrás, melynek felületén lévő oxidréteg van 

és ez az oxidréteg a szál elektromos hevítése során (1400 K) majdnem a teljes infravörös tarto-

mányban emittál. Megbízható, de nem túl erős emissziójú fényforrás. A Nernst-izzó 1200 – 2200 K 

hőmérsékletre felfűtött, Zr-, Th- és Y-oxidokból készült hengeres fűtőtest. Ahhoz, hogy elektromos 

vezetővé váljon, elő kell melegíteni. A Globar-izzó 1300 – 1500 K közötti hőmérsékletre fűtött 

szilícium-karbid rúd, mintegy 200 cm-1 hullámszámig használható. 

He-Ne; az argonion és Nd:YAG lézer 

A Raman-spektroszkópiában leggyakrabban használt lézerek a He-Ne ( = 633 nm), az argonion lézer 

( = 488 és 515 nm), a félvezető dióda ( = 670 - 860 nm) és a Nd:YAG ( = 532 (frekvenciakettőzés) 

és 1064 nm) lézerek. Az infravörös tartományban működő lézerek egyrészt nagyobb teljesítménnyel 

üzemeltethetőek a minta fotodisszociációja nélkül, másrészt a mintában nem okoznak elektron-

átmenetet és így fluoreszcenciás zavarás is jóval kisebb mértékben lép fel. 

1.2.2. A hullámhossz kiválasztás lehetőségei 

A mennyiségi meghatározáshoz a megfelelő hullámhossz kiválasztása szükséges, mert 

 a mintát a zavaró komponensek jellemző hullámhosszától eltérő hullámhosszon szükséges 

detektálni, 

 illetve a Bouguer–Lambert–Beer-törvény is szigorúan csak monokromatikus fényre érvényes. 

A fényfelbontás mértékének jellemzésére a spektrális sávszélesség        , a folytonos sugárzásból 

a fényfelbontó berendezéssel kihasított hullámhossztartomány adható meg. 

A hullámhossztartomány kiválasztása történhet: 

 kis felbontású eszközökkel, pl.: optikai szűrőkkel, interferenciaszűrőkkel, 

 nagyobb felbontású diszperziós elvű (rácsos vagy prizmás) monokromátorral, polikromátorral, 

 vagy nemdiszperziós elvű interferométerekkel. 

Abszorpciós szűrők 

 A nem kívánt hullámhosszakat elnyeléssel tartják vissza. 

 Színes üvegből, színes zselatinból vagy színes oldatokból készülnek, 

 Transzmittanciájuk a Bouguer–Lambert-törvénynek megfelelően a rétegvastagság növekedé-

sével exponenciálisan csökken. 

Fényszóráson alapuló szűrők 

 Sajátságai a bennük lévő szóró kristályok tulajdonságaitól függenek. 

 Gyakran alkalmaznak együtt felül- és aluláteresztő szűrőket, az így kapott szűrő 

áteresztőképessége viszonylag keskeny           . 
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1.2.2.1. ábra. Összetett üvegszűrők spektrális jellemzői 

 

Az interferenciaszűrők működése 

 Az interferáló fénysugarak fáziskülönbsége okozta kioltáson alapszik. 

 A szűrőben két átlátszó lemez között átlátszó dielektrikum (CaF2, MgF2, SiO2) található. 

 A lemezek belső fala vékony ezüstfilmmel van bevonva, mely részben átereszti, részben 

visszaveri a beeső sugárzást. 

 Ha a változatlanul áthaladó és a visszaverődő fénysugár fázisban van, akkor erősítik, ellentétes 

esetben gyengítik, vagy teljesen kioltják egymást. A visszaverődő és a változatlanul áthaladó 

fény akkor van azonos fázisban, ha teljesül a következő egyenlet: 

           

ahol   a fény által a két lemez belső falai között a dielektrikumban megtett út, 

  a dielektrikum törésmutatója, 

  arányossági tényező, egész szám. 

Az egyenletből következik, hogy az interferenciaszűrőn áthaladó fénysugárzás az adott hullámhossz 

felharmonikusait is tartalmazza. Vannak olyan szűrők, melyekben   értéke és ezzel együtt az 

átengedett fény hullámhossza változtatható. A többrétegű szűrőkben több, különböző törésmutatójú 

dielektrikumréteg van, melyek segítségével az interferenciaszűrők szokásos áteresztőképessége 

          jelentősen csökkenthető. Az egyszerűbb és olcsóbb szűrős készülékek biztosítják ugyan 

a kiválasztott hullámhossztartományban történő mérés lehetőségét, de a hullámhossz pásztázását, 

spektrum felvételét nem teszik lehetővé. 

1.2.3. Monokromátorok 

A monokromátorok be- és kilépő réseket, tükröket, lencséket és fényfelbontó egységet tartalmaznak. 

A fényforrás polikromatikus sugárzásának különböző hullámhosszúságú komponenseit a fényfelbontó 

egység különböző irányokba téríti el a térben (diszperzió), melyek közül egy adott hullámhosszú és 

sávszélességű monokromatikus sugárzás kiválasztható. A monokromátorok alkalmazhatóak a 

diszperziós elvű készülékekben, melyekben a fényfelbontó egységet motorral forgatva a kiválasztott 

hullámhossz az időben folyamatosan változik, így „letapogatható” a minta. 
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A polikromátorok egyszerre több, eltérő hullámhosszúságú fénysugárzást képesek kiválasztani. A 

közepes felbontású mono- és polikromátorok         , a nagy felbontású monokromátorok, 

polikromátorok              spektrális sávszélesség elérését teszik lehetővé. 

A résszélesség növelésével több sugárzás halad át a mintán, de növekszik az áteresztett fény 

sávszélessége. Túl kis résszélesség alkalmazása esetén kevés sugárzás éri a mintát, csökken a mérés 

érzékenysége és a jel/zaj viszony, viszont jobban vizsgálható a spektrum finomszerkezete. 

A tükrök és lencsék segítségével fókuszálják és kollimálják (széttartó fénynyalábot párhuzamossá 

teszik) a sugárnyalábot. 

A monokromátorok fő jellemzői: 

 a felbontóképesség, 

 a diszperzió nagysága, 

 a kiválasztott spektrális tartomány és annak tisztasága. 

 

A felbontóképesség az éppen felbontott vonalak hullámhosszai átlagának és a vonalak közti 

hullámhosszkülönbségnek a hányadosa. A prizmás monokromátorok felbontóképessége azon alapszik, 

hogy a beeső fény törésmutatója     változik a fény hullámhosszával   , rövidebb hullámhosszú fény 

törése nagyobb. 

Prizma 

A prizma felbontóképességét tehát a 
  

 
 hányados határozza meg. A felbontóképesség nem konstans, 

hanem nő a kisebb hullámhosszak felé haladva. 

 

 

1.2.3.1. ábra. A prizma fényfelbontása 

Optikai rács 

A monokromátorok másik típusában a fény felbontására optikai rácsot alkalmaznak. 

Az optikai rács olyan átlátszó, vagy tükröző lemez, amelyen sűrűn, a ráeső sugárzás hullámhosszával 

összemérhető mértékben egymástól azonos távolságban párhuzamos rovátkák vannak. Az infravörös 

tartományban mintegy 20, az UV-VIS-tartományban akár 4000 karcolás is lehet milliméterenként.  

A karcolás helyén a rács a fényt nem engedi át, illetve nem szabályosan veri vissza. 
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1.2.3.2. mozgó ábra. Reflexiós rács működési elve 

 

Az 1.2.3.2. mozgó ábra a reflexiós rács sík felületeiről visszavert sugarakat mutatja, a sugarak egy 

adott pontban interferálnak. 

 Erősítik egymást és a spektrum megfelelő helyén intenzitásmaximum észlelhető, ha a 

sugarak által megtett úthosszak különbsége    a hullámhossz egész számú többszöröse, azaz 

     . 

(A kifejezés formailag majdnem azonos az interferenciaszűrőnél leírttal, csak    – dielektrikumban 

megtett úthossz – helyett  , az útkülönbség szerepel, valamint a levegő törésmutatója a vákuum 

törésmutatójával azonosnak tekinthető.) 

A polikromatikus sugárzás komponenseinek hullámhosszai különböznek, így ezek a maximumok 

eltérő helyeken vannak, kivéve, ha      , mert ekkor az intenzitásmaximum a hullámhossztól 

független. A               értékeknek megfelelő irányokhoz tartozó vonalak az első-, másod-, 

harmadrendű elhajlási vonalak. Természetesen egy adott helyen nemcsak a   hullámhosszú 

sugárzásnak, hanem annak felhangjainak           is intenzitásmaximumuk van. 

Echellete-rács 

Manapság reflexiós-diffrakciós fűrészfogazott, „echellete”-rácsokat használnak. Minden egyes lépcső 

a rács normálisához képest   szöggel ráeső fényt  szöggel veri vissza. 

 



 

 III. B - 150. 

© Simon András, Dudás Katalin Mária  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 1. Optikai spektroszkópia 

 

 

1.2.3.3. ábra. Echellete-rács működési elve 

 

Az 1.2.3.3. ábra látható, hogy a rács eléréséig „2” sugár    távolsággal nagyobb utat tesz meg, míg a 

visszaverődés után „1” sugár tesz meg az    távolsággal nagyobb utat, így az eredő útkülönbség: 

              

Mivel     derékszögű háromszög, ezért     szög nagysága megegyezik  szög nagyságával. Az 

ábráról leolvasható, hogy     szög ugyanakkora, mint   és     és     háromszögek hasonlósága 

miatt (mindkét háromszög derékszögű és     szögük is közös)     szögnek is   nagyságúnak kell 

lennie. Így    és    távolságokra felírható, hogy: 

         , és          , 

 

ahol   a rácsállandó. 

Az eredő útkülönbség felírható   és  szögek függvényében, ez az ún. rácsegyenlet: 

                    . 

Hasonlóképp levezethető, hogy ha a beeső és visszavert fény a rácsnormális ugyanazon oldalára 

esik, akkor a rácsegyenlet a 

                     

összefüggéssel írható fel. 

Noha a sugárzás az „Echellete”-rács felületéről minden irányban szóródik, a sík felület törésszöge 

(Blaze-szög) alatt szórt sugárzás a legintenzívebb. Különböző szöggel kialakított rácsokat készítenek, 

hogy a beeső szög olyan szögben verődjön vissza, amely a legintenzívebb hullámhossznak feleljen 

meg. A rácsok nagy előnye a prizmákkal szemben, hogy a diszperzió lineáris. Ugyanakkor gyártanak 

olyan kettős monokromátorokat, melyekben az első monokromátor fényfelbontó egysége prizma, míg 

a második monokromátoré rács. Itt a prizma mint spektrumrendválogató szerepel, mely a második 

monokromátor számára csak egyetlen spektrumot továbbít. Ennél a megoldásnál a diszperzió és a 

felbontás mintegy a kétszeresére növekszik, ugyanakkor a transzmisszió a felére csökken. 

Az optikai rács készítésekor mechanikus úton, különleges osztógéppel (Jedlik 1845 körül 1200, míg 

Rowland 1882-ben 1800 karcolást ejtett milliméterenként), vagy lézer alkalmazásával hozzák létre a 

karcolatokat és érik el a szükséges rovátka/mm sűrűséget. A lézerekkel készített rácsokat holografikus 

rácsoknak nevezik. A rácskészítés során két kollimált monokromatikus lézerfényt interferáltatnak, a 


