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keletkezett interferenciasávokat igen vékony (10 m), fényérzékeny műanyagfilmmel bevont 

üveglapra vetítik. Ahol a két lézersugár fázisban éri el a műanyagot, ott az polimerizálódik és 

hozzátapad az üvegfelülethez, a többi helyről a műanyag megfelelő oldószerrel leoldható. Az így 

elkészített műanyagrácsot bevonják alumíniummal, arannyal, vagy platinával. A módszer előnye, hogy 

a karcolási hibák száma a holografikus rácsok esetén jóval kisebb a mechanikus úton előállított 

rácsokénál, melynek következménye a nagy fényerő és a minimális szórt fény. 

A rácskészítés nehéz, precíziós feladat, ezért nem külön készítenek el minden egyes darabot, hanem 

elkészítik az adott rács prototípusát, majd erről vákuumporlasztással, vagy műanyaglevonatok 

készítésével állítanak elő másolatot. 

 

Ebert elrendezésű síkrácsos monokromátor 

 

 

1.2.3.4. mozgó ábra. Ebert elrendezésű síkrácsos monokromátor működési elve 

 

Az Ebert elrendezésű síkrácsos monokromátorban egyetlen konkáv gömbtükör látja el a kollimáló és 

fókuszáló szerepet. A belépő résen áthaladó sugárzás gömbtükörre esik, ami párhuzamos 

sugárnyalábot képez és azt vetíti a reflexiós rácsra. A hullámhosszat a rács elfordításával lehet 

kiválasztani. A rácsról a különböző hullámhosszúságú sugarak eltérő szögben, párhuzamos nyalábban 

reflektálódnak, amit a gömbtükör egy másik része leképez a kilépő rés síkjára. A rács felbontása 

(nm/mm) az elsőrendű spektrumban kisebb, mint a magasabb rendű spektrumokban. A Czerny–Turner 

rendszerű rácsos monokromátor hasonlóan működik, de a kollimátor tükör és a leképező tükör két 

különálló gömbtükör. Ezeket a monokromátor típusokat használják a UV-VIS-spektrofotométerekben, 

a diszperziós IR-készülékekben, az atomabszorpciós, ICP-OES-készülékekben és a fluoreszcenciás 

készülékekben. 
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Pashen–Runge elrendezésű polikromátor 
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1.2.3.5. ábra. Pashen–Runge elrendezésű polikromátor 

 

A polikromátoros készülékek egyik alaptípusa a Pashen–Runge elrendezésű polikromátor. Ebben a 

készülékben reflexiós gömb optikai rácsot alkalmaznak, amely egyidejűleg elvégzi a sugárzás spektrá-

lis felbontását és a leképezési funkciót is. A felépítés jellegzetessége, hogy a 2R sugarú rácsot az R 

sugarú ún. Rowland körön helyezik el és a Rowland körön kell a belépő rést és a kilépő réseket is elhe-

lyezni. A 0,5–1,5m fókusztávolságú készülékekbe 24–64 csatorna építhető be. A kilépő résen áthaladó 

sugárzást általában tükrökkel vetítik a detektorra, de használnak száloptikát is erre a célra. A Paschen–

Runge polikromátort elterjedten használják a szikra spektrométerekben és ICP-spektrométerekben. Az 

első, második és a harmadik spektrumrendbe eső vonalakat használják. 

 

Echelle-rácsos polikromátor 

Ha nagyobb spektrális felbontás szükséges, akkor az „echelle”-rácsos polikromátorokat alkalmazzák. 

Ebben a készülékben az optikai rácsról reflektált sugárzást csak egy kis szögtartományban használják, 

ahol nagyon jó a fényhasznosítás és az 50 –150. rendű spektrumok szeleteivel fedik le az UV-VIS-

spektrumtartományt. A rácsról reflektált, egymással átlapoló, különböző rendű spektrumszeleteket egy 

második diszperzív elemmel, prizmával bontják fel az előzőre merőleges síkban. Így a különböző 

rendű spektrumszeletek egymás mellé kerülnek és kétdimenziós spektrum keletkezik. A kétdimenziós 

spektrumhoz tervezett, CCD-(charge coupled device) detektor 5000–70000 detektorelemet is tartal-

mazhat és egyidejűleg képes nagyszámú spektrumvonalat és a környezetét is detektálni. Ezt az optikai 

elrendezést elsősorban a modern ICP-spektrométerekben alkalmazzák. 
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1.2.3.6. ábra. Echelle-rácsos polikromátor 

Fourier-transzformációs spektrométerek 

A diszperziós elven működő spektrométerekben a monokromátor egyidejűleg csak egy hullámhosszt 

választ ki, ez kerül a detektorra, ezért az egész spektrum felvételéhez végig kell pásztázni a teljes 

hullámhossztartományt. Az ún. Fourier-transzformációs spektrométerekben egyidejűleg a teljes 

spektrum detektálható. A főleg infravörös tartományban alkalmazott készülékek nem polikromátort, 

hanem interferométert tartalmaznak, a spektrum az idő függvényében detektált jelből (interferogram) 

matematikai művelet, a Fourier-transzformáció segítségével állítható elő. 

Interferométer 

Az interferométer működése a Michelson-interferométeren érthető meg, mely a legelső ilyen 

konstrukció (1891) és ma is a leggyakoribb. 
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1.2.3.7. ábra. Michelson-interferométer 

 

Az interferométer egy fényosztóból és egy mozgó, illetve álló tükörből áll. A fényforrásból kilépő 

fénysugarat parabolatükör vagy kollimátorlencse kollimálja (párhuzamosítja), majd a sugárzás a 40–

60o-os beesési szöggel a fényosztóra jut. A fényosztó anyaga legtöbbször az infravörös sugárzás 

számára átlátszó KBr vagy CsI, felülete vékony germánium-, vagy szilícumfilmmel van bevonva. A 

fényosztó tehát egy féligáteresztő tükör, mely  –  ideális esetben  –  a ráeső sugárzás 50 %-át átereszti 

a mozgó tükör felé, 50 %-át pedig visszaveri az álló tükörre. Az álló és mozgó tükörről visszavert 

sugarak a fényosztón áthaladó, illetve reflektált része a detektor felé haladó sugárnyalábban egyesül és 

ott interferál a két sugármenet pillanatnyi útkülönbségének megfelelően. Amennyiben a két fényút 

közötti útkülönbség nulla, ekkor a hullámok azonos fázisban lesznek és az interferencia 

eredményeként erősítik egymást, a detektor maximális intenzitást érzékel. Ettől eltérő útkülönbség 

esetén részleges, illetve a mozgó tükröt /4 távolsággal elmozgatva (/2 útkülönbség) esetében teljes 

kioltás következik be. A mozgó tükröt újabb /4 távolsággal elmozgatva ( útkülönbség) a hullámok 

újra azonos fázisban lesznek és a detektor ismét maximális intenzitást mér. A detektor tehát a mozgó 

tükör elmozdulásának függvényében periodikus, koszinusz jellegű intenzitásgörbét érzékel, melynek 

intenzitása maximális, ha a két fényút közötti útkülönbség nulla, vagy megegyezik a sugárzás 

hullámhosszának egész számú többszörösével. Egy periódus hossza a monokromatikus sugárzás 

hullámhosszával arányos. Áttérve a polikromatikus esetre a sugárnyalábban levő összes hullámhosszú 

sugárzás ilyen jellegű intenzitásgörbét képez a mozgó tükör mozgatása során, de az eltérő 

hullámhosszból adódóan eltérő periódushosszakkal. Az interferométert modulátornak is nevezik, mert 

a 1012–1015 Hz frekvenciájú időben egyenletes intenzitású infravörös sugárzást 1010-szer kisebb, 

vagyis 1 kHz frekvenciával koszinuszosan váltakozó intenzitású jellé alakítja. Erre azért van szükség, 

mert a nagyfrekvenciás jelek változását a detektorok nem tudják követni. A fényforrás által kibocsátott 

összes, ily módon modulált hullámhosszú sugárzás eredője az interferogram. 

Az interferogramból Fourier-transzformációval kapható meg az infravörös spektrum. A Fourier-

transzformáció definíciója a koszinusz függvényre: 

     
 

    
                  

 

  

 

ahol t az idő és  a frekvencia. 
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1.2.3.8. ábra. Interferogram (5 különböző hulláhosszú komponenst tartalmazó polikromatikus 

sugárzás esetén) 

 

Méréstechnikai szempontból nagyon fontos, hogy az interferogramból azonos útkülönbségeknél 

történjen mintavétel, mert a számítógépek digitális adatokat tudnak kezelni. A mintavételezés 

szinkronizálására általában egy 632,8 nm hullámhosszú He-Ne lézer szolgál, melynek 

monokromatikus sugárzása a méréskor szintén az interferométeren halad át, és a lézersugár zérus 

intenzitású interferenciahelyeinek megfelelő időpontban történik az interferogramból a mintavétel. Az 

interferométert használó készülékek felbontása sokkal jobb a diszperziós készülékekénél, az erre a 

célra kifejlesztett spektrométerekkel 0,001 cm1 is elérhető. 

1.2.4. UV-VIS-tartományban használható detektorok 

A fénysugárzás detektálása többféle módon lehetséges. Az UV-VIS-tartományban a detektor a beeső 

fényt elektronáramlássá (azaz elektromos árammá) vagy feszültséggé alakítja. Alkalmaznak: 

 fotocellát, 

 fotoelektron-sokszorozót, 

 fotodiódát, diódasoros detektort, 

 CCD- (charge coupled device), illetve CID- (charge injection device) detektorokat. 

Fotocella 

A fotocella vákuum alá helyezett üveg-, vagy kvarccsövében nagy felületű, negatív töltésű fotokatód 

és egy vékony huzalból álló, pozitív töltésű anód van. 
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1.2.4.1. ábra. Fotocella felépítése 

 

A fotokatód belső felülete fényérzékeny réteggel (Ag-O-Cs, Ga-In-As, Cs-Te, stb.) van bevonva, 

amely anyagi minősége meghatározza, hogy a fotocella mennyire érzékeny egy adott hullámhosszú 

fénysugárzás mérésére. 

1. Megvilágításkor a fotokatódba ütköző fotonok átadják energiájukat a fotokatód 

anyagának. 

2. Az átadott energia arra fordítódik, hogy a fotokatódból elektronok lökődnek ki, melyek az 

elektromos tér hatására az anód felé áramlanak. 

3. A keletkező áram kicsi, csak erősítés után mérhető, nagysága arányos a fotokatódra beeső 

sugárzás intenzitásával és függ a fotonok energiájától. 

A fotocellák érzékenysége nemesgáz alkalmazásával növelhető, az elektronok a nemesgázatomokkal 

ütközve azokat ionizálják, a keletkező ionok és elektronok, további nemesgázatomokat ionizálnak, így 

nagymértékű erősítés érhető el, melynek nagysága befolyásolható a katód és az anód között fenntartott 

feszültségkülönbséggel. 

Fotoelektron-sokszorozó 

A fotoelektron-sokszorozó (PMT, Photomultiplier tube) működése szekunder elektronemisszión 

alapul. 

1. Hasonlóan a fotocellához a megvilágítás hatására a fotokatódból elektron lép ki, 

2. mely a katód és az első elektród (dinóda) között fennálló mintegy 100 V feszültségkülönbség 

hatására felgyorsul és 

3. az első dinódába beleütközve kinetikus energiáját átadja, aminek hatására 

4. a dinóda speciális anyaggal (CsSb, BeO, GaP) bevont felületéről 4–5 elektron lökődik ki. 

5. A jelenség dinódáról dinódára haladva megismétlődik, a dinódákról kilökött elektronok 

száma hatványozottan nő, így a fotoelektron-sokszorozóban 106–1010-szeres erősítés érhető el. 

Ezáltal a fotoelektron-sokszorozóval sokkal kisebb sugárzás detektálható, mint fotocellával, 

ugyanakkor csak kis teljesítményű sugárzások detektálására használják. 

A nagy erősítésű fotoelektron-sokszorozókkal a fotokatódra eső egyetlen foton által keltett 

áramimpulzust is lehet detektálni (fotonszámlálás). 

 

Fotoelektron-sokszorozó típusa Melyik tartományban érzékelnek? 

Bialkáli fotokatóddal (Sb-Rb-Cs) rendelkezik a 190–650 nm 

a modern Ga-As fotokatódot tartalmaz a 190–900 nm 

a Cs-Te fotokatóddal rendelkezik a 190–300 nm tartományban érzékeny, 

a látható fényre érzéketlen („solar-blind”) 
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A fotokatódot és a dinódákat lineárisan, vagy körkörös formában helyezik el. 

 

 

1.2.4.2. ábra. Fotoelektron-sokszorozó felépítése 

Fotodióda 

A fotodiódák működésének ismertetése előtt pár szót kell szólnunk a félvezetőkről. 

 A germánium és a szilícium négy vegyértékelektronnal rendelkező elemek, melyek kovalens 

kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, létrehozva a gyémánttípusú kristályrácsot. Az ideális 

germániumkristály: 

o alacsony hőmérsékleten szigetelő, mivel nem tartalmaz mozgásra képes 

töltéshordozókat, 

o magasabb hőmérsékleten 

1. egyes elektronok kiszabadulnak a kötésből (a kristályban lévő kötés 

energiaszintjének megfelelő ún. alapsávból az ún. vezetési sávba kerülnek) 

2. és az elektromos tér hatására elmozdulnak, vezetést hoznak létre. 

3. A kiszabadult elektron helyén egy pozitív lyuk (elektronhiány, defektus-

elektron) keletkezik, melybe 

4. egy másik kötés elektronja, annak a helyére pedig egy harmadik elektron 

ugorhat be, 

5. azaz a lyuk az elektromos térben pozitív töltésű elektronként mozog és 

vezetésre (lyukvezetés) képes. 

 A germániumatomot öt vegyértékű arzénatommal kicserélve (n-típusú szennyezés) csak 

négyet kötnek le a szomszédos germániumatomok, így az ötödik könnyebben leszakadhat. 

 A germániumot a három vegyértékelektront tartalmazó indiumatommal helyettesítve (p-

típusú szennyezés) az indium környezetében „lyuk” van, melybe egy másik kötés elektronja 

ugorhat át. 
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1.2.4.3. ábra. A szennyezéses n- és p-típusú félvezetők sávmodelljei 

 

A fotodiódák nagy tisztaságú, egykristályos germániumból, vagy szilíciumból készült diódák, 

melyekben három, illetve öt vegyértékelektront tartalmazó elem (például Ga, illetve As) dotálásával 

alakítják ki a p-, illetve az n-réteget. 

 

 

1.2.4.4. ábra. Fotodióda felépítése 

 

A p-rétegben a csak négy vegyértékelektronú szilíciumatomokból álló réteghez képest elektronhiány 

(pozitív lyuk), míg az n-rétegben elektrontöbblet alakul ki. 

 A két réteg határán az elektron az n-rétegből átlép a p-rétegbe és „rekombinálódik” a pozitív 

lyukkal, melynek következtében 

 a p-réteg határán negatív, az n-réteg határán pozitív töltésfelesleg alakul ki, ami feszültség 

kialakulásához vezet. 

 Ez a feszültség az elektronátlépésével ellentétes irányú áramot okoz, így egyensúlyi állapot 

alakul ki. 

o Ha a p-réteg kivezetésére pozitív, az n-réteg kivezetésére negatív feszültséget 

kapcsolnak és a két rétegre kapcsolt feszültségkülönbség meghaladja a dióda 

nyitófeszültségét, akkor a diódán áram halad át. 

o Ellenkező irányú feszültséget alkalmazva megnő a dióda ellenállása és nem halad át 

rajta áram (az elektronok és a lyukak eltávolodnak a két réteg határától). 

Megvilágítás hatására: 

1. a félvezetőben szabad lyukak és a vezetési sávba lépő elektronok képződnek és elindulnak az 

ellentétes töltésű réteg felé, 

2. az ellenállás lecsökken és a diódán áram folyik, melynek nagysága arányos a beeső sugárzás 

teljesítményével. 



 

 III. B - 159. 

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

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 1. Optikai spektroszkópia 

 

Megjegyzések: 

 A diódákhoz kisméretű, feltöltött kondenzátorok csatlakoznak, melyek ezen áram hatására 

részben kisülnek. A kondenzátorokat időközönként végigpásztázzák és mérik az 

újratöltésükhöz szükséges áram mennyiségét. 

 A fotódióda érzékenysége az alkalmazott zárófeszültség nagyságával szabályozható. 

 A fotodiódák a látható és az infravörös tartományban is használhatóak. 

Diódasoros detektor 

 Sok apró diódát lineárisan vagy síkban összekapcsolva a diódasoros detektorhoz jutunk. Ekkor 

az egyes diódák egy időben képesek detektálni a monokromátorral vagy polikromátorral 

felbontott spektrum kis, egymástól kissé eltérő hullámhosszúságú részletét. 

 Gömb optikai ráccsal és diódasoros detektorral egyszerű felépítésű, közepes felbontású, UV-

VIS abszorpciós spektrométer készíthető, amely gyors spektrumfelvételt biztosít (pl. HPLC-

ben UV-VIS-detektor). 

 

diódasoros detektor

gömb optikai
rács (D  lámpa v. volfrám lámpa) 

belépőrés küvetta gömbtükör

gömbtükör sugárforrás

2  

1.2.4.5. ábra. Egyfényutas UV-VIS-spektrométer diódasoros detektorral 

 

CCD-detektor 

A CCD-detektor sok különálló elemből („pixel”) áll, melyek gyűjtik és összegzik a beeső fotonok 

által indukált töltést. A CCD-detektorban egy p- és egy n-szilíciumréteg kapcsolódik egymáshoz. A 

p-típusú szilíciumréteg másik oldalán SiO2 szigetelőréteg van, melyen egy +10 V feszültségű elektród 

található. Amikor fény éri a p-réteget, elektron lép a vezetési sávba és lyuk keletkezik. A lyuk az n-

réteg felé vándorol, ahol egy elektronnal rekombinálódik, míg az elektron a pozitív töltésű elektród 

felé halad. A SiO2-szigetelőréteg megakadályozza az elektród elérését, így az elektronok a szigetelő-

réteg túloldalán, az elektróddal szemben halmozódnak fel, és így tulajdonképpen egy kis konden-

zátorcellát hoznak létre. A mérési idő letelte után a pixelekben felhalmozódott töltéseket kiolvassák. 

Olyan alkalmazásoknál használhatóak, melyeknél igen kevés fény mérhető, például a Raman-

spektroszkópiában, vagy nagy felbontású „echelle” rácsos polikromátorokat tartalmazó spektro-

méterekben, illetve digitális fényképezőgépekben. A CCD-detektorok saját zaja a detektor hűtésével 

csökkenthető, miáltal a mérési idő több óra is lehet, ami lehetővé teszi például csillagászati 

alkalmazásukat is. A detektortípus hátránya, hogy egy pixel csak meghatározott mennyiségű töltést 

képes felvenni, az ezen felüli töltés a szomszédos pixelbe kerül. 
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CID-detektor 

A CCD-detektorokon kívül CID-detektorok („charge injection device”) is alkalmazhatóak. A CID-

detektor a CCD-detektornál kevesebb elemből áll, de az egyes pixelek külön szabályozhatóak és 

kiolvashatóak töltésük elvesztése nélkül (nondestructive reading), vagy töltésük elvesztésével 

(destructive reading). Ez azáltal lehetséges, hogy egy pixelhez két kondenzátorcella tartozik, melyek 

között az összegyűjtött töltés különféle módokon átvihető. A pixelek folyamatos figyelésével a 

túltöltés problémája elkerülhető, szükség szerint az egyes pixelekből a töltés kiolvasható és a pixel a 

kiindulási állapotába visszaállítható, mialatt más pixelek töltést gyűjtenek. A CCD- és CID-

detektorokat együtt CTD-detektoroknak („charge transfer device”) nevezik. 

1.2.5. Infravörös tartományban használható detektorok 

A közeli infravörös tartományban használhatóak az UV-VIS-tartományban alkalmazott detektorok, de 

a nagyobb hullámhosszú (1,2 m felett) sugárzás fotonjainak energiája már nem elegendő a 

fotoelektron-sokszorozók működéséhez szükséges fotoelektron kilépéséhez szükséges energia 

fedezésére. 

Az infravörös detektorok: 

 termikus, 

 piroelektromos, 

 fotovezetéses és fotovoltaikus detektorok lehetnek. 

Termikus detektor 

A termikus detektoroknál a sugárzás hatására bekövetkező hőmérséklet megváltoztatja a detektor 

egyes fizikai tulajdonságait. A sugárzást kisméretű, feketére festett és a környezetétől termikusan 

elszigetelt területre fókuszálják. A hő hatására történő fizikai változás lehet szilárd, cseppfolyós vagy 

gáz halmazállapotú anyag térfogatváltozása (Golay-cella), elektromos ellenállás megváltozása 

(termisztor, bolométer), feszültségkülönbség (termoelem, termooszlop). 

A Golay-cellában az infravörös sugárzás fekete fémlemezre esik, mely felmelegszik és a hőt átadja a 

lemez mögötti kamrában lévő gáznak (például xenon). A gáz kitágul és a kamra másik végén lévő 

diafragmát elmozdítja. A diafragma viszont egy kondenzátor egyik lemeze, ezért elmozdulása 

megváltoztatja a kondenzátor kapacitását, amely elektromos jellé alakítható. A berendezés 

érzékenysége növelhető, ha a diafragmára fénynyalábot vetítenek, melynek visszaverődése változik a 

diafragma mozgásával. A detektor válaszideje mintegy 20 ms. A termoelemek két különböző fém 

érintkezési pontja fekete fémoxiddal van bevonva, amely felmelegszik (melegpont) a huzalok szabad, 

termosztált végeihez képest (hidegpont), és a huzalok szabad végei között a meleg- és a hidegpont 

közötti hőmérséklet-különbséggel arányos feszültség mérhető. A válasz felerősítésére a termoelemeket 

sorbakapcsolva (termooszlop) az eredő feszültség egyenlő az egyes termoelemek feszültségeinek 

összegével. A válaszidő 30 ms. Az infravörös tartományban használatos termisztorok (más néven 

bolométerek) ellenállása jelentősen csökken a hőmérséklet növekedésével. A jelenség oka, hogy az n-

típusú vezető esetén a hőmérséklet növekedésével egyre több elektron jut a vezetési sávba, illetve p-

típusú vezető esetén az akceptornívóra, miáltal az alapsávban több „pozitív lyuk” keletkezik. Ezt a 

növekedést a rácsatomok nagyobb rezgési amplitúdójából eredő mozgékonyságcsökkenés nem képes 

kiegyenlíteni. Általában állandó feszültséget kapcsolnak a bolométerre és mérik a megvilágított, illetve 

nem megvilágított bolométer ellenállásának különbségét. 

Piroelektromos detektor 

A piroelektromos detektorok triglicin-szulfátból (TGS) vagy deuterált triglicin-szulfátból (DTGS) 

készíthetőek. A piroelektromos anyagokban az elnyelt hő hatására megváltozik a kristályrács 

szerkezete, ami megváltoztatja a kristályrács felületén a töltéseloszlást. A dipólusmomentumok 
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átrendeződése miatt elektromos tér jön létre (polarizáció). A kristályt két elektróda közé helyezve 

olyan kondenzátor keletkezik, amelynek kapacitása a hőmérséklet függvénye. A piroelektromos 

detektorok a hőmérsékletváltozást jelzik, ezért a beeső sugárzást szaggatják, vagy pulzálják. A 

válaszidő igen kicsi (10 s), ami a detektort alkalmassá teszi Fourier-transzformációs berendezésekben 

való alkalmazásra. 

Fotovezetéses detektor 

A fotovezetéses detektorok félvezető detektorok (termisztorok), működésük során az elnyelt foton 

hatására elektronok kerülnek a vezetési sávba, így az alkalmazott félvezető detektor vezetése nő. 

Fotovoltaikus detektor 

A fotovoltaikus detektorokban egy p- és egy n-réteg kapcsolódik egymáshoz. Az infravörös sugárzás 

hatására keletkező elektronok és lyukak vándorlása az n-rétegből a p-rétegbe (elektron), illetve p-

rétegből az n-rétegbe (lyuk) megváltoztatja a két réteg határán kialakuló feszültség nagyságát. A mérés 

során ezt a feszültségváltozást detektálják. Leggyakrabban a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén 

(-196 °C) működő MCT (Hg-Cd-Te) detektorokat alkalmazzák, mert érzékenységük jobb, válasz-

idejük kisebb (20 ns), mint a piroelektromos detektoroké. A komponensek arányának változtatásával 

befolyásolható, hogy a detektor a különböző hullámhosszú sugárzásokra mennyire érzékeny. 

1.2.6. Spektrométerek mérési elrendezésének lehetőségei 

Az alábbi egységeket eltérő mennyiségben és/vagy sorrendben alkalmazva többféle spektrométertípust 

lehet összeállítani: 

 fényforrás, 

 hullámhosszt kiválasztó egység, 

 mintatér, 

 referenciatér, 

 detektor és 

 jelfeldolgozó egység. 

Az egyes készülék megoldásoknál fontos szempont, hogy a transzmittancia, illetve abszorbancia 

meghatározásához az adott hullámhosszon három mérést kell végezni: 

1. lezárt fényútnál (nulla intenzitás) meg kell határozni a detektor sötétáram jelét, 

2. a referencián keresztül, amely a meghatározandó komponens kivételével a mintaoldat 

minden más összetevőjét tartalmazza (oldószer, vak oldat, vak minta), mérni kell az 

   intenzitáshoz tartozó detektorjelet, 

3. a mintán keresztül mérni kell az     intenzitás detektorjelét. A mérések elvégzéséhez 

nyitni, illetve zárni kell a fényutat, illetve a fényútba kell helyezni a referenciát, illetve a 

mintát. 

Fotométerek: Az egyszerűbb és olcsóbb szűrős készülékek biztosítják ugyan a kiválasztott 

hullámhossztartományban történő mérés lehetőségét, de a hullámhossz pásztázását, spektrum 

felvételét nem teszik lehetővé. 

Spektrofotométerek: A hullámhosszt változtatni szakaszosan, a szűrő cseréjével lehetséges. A 

spektrumok felvétele csak a folyamatos hullámhosszpásztázást biztosító monokromátorok, polikro-

mátorok és interferométerek alkalmazásával valósítható meg. 
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1.2.6.2. ábra. Molekulaabszorpciós mérés elvi vázlata 
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1.2.6.3. ábra. Abszorpciós spektrofotométer alaptípusok 

 (UV, VIS, IR) blokkdiagramjai 
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Az abszorpciós fotométerek és spektrofotométerek alaptípusait az 1.2.6.1. ábra, az 1.2.6.2. ábra és az 

1.2.6.3. ábra szemlélteti. Ezek alapján megkülönböztetünk egysugaras és kétsugaras készülékeket. 

Az ábrából látható, hogy az atomabszorpciós és a molekulaabszorpciós berendezésekben a minta és a 

fényfelbontó egység helyzete felcserélődik. Ennek oka az, hogy atomspektroszkópiában a lángatom-

forrásnak jelentős háttérsugárzása van, melynek detektorra jutását el kell kerülni. Ugyanakkor UV-

VIS-molekulaspektroszkópiában gyakran vizsgálnak fényre érzékeny mintákat. Ezeknél a mintáknál 

nem lehet a roncsoló sugárzást a mintára engedni, így ebben az esetben a fényfelbontó egység a 

mintatér előtt található. 

Egysugaras készülékek 

A legegyszerűbb egysugaras készülékekben a fent említett három mérést általában manuálisan kell 

elvégezni. A mintára jellemző spektrum a három mérés spektrumának eredője. Azonban a mérések 

során változhat a fényforrás intenzitása, valamint a detektor érzékenysége, ezért egyrészt az 

egysugaras készülékekkel célszerű csak egyetlen hullámhosszon mérni, így inkább ugyanazon 

komponens sorozatos meghatározására használhatóak, másrészt a fényforrás és a detektor 

stabilitása alapvető követelmény. 

Kétsugaras, egydetektoros készülékek 

A kétsugaras, egydetektoros készülékek forgó tükörszektor segítségével, elkülönített minta és 

referencia sugárúttal, időosztásban, ciklikusan, automatikusan 50–100 ismétlés/s gyakorisággal hajtják 

végre a fenti három mérést, és képzik a transzmittancia- és abszorbanciaértékeket. 

A kétsugaras készülékek kompenzálják a fényforrás lassú intenzitásváltozásait és alkalmasak 

spektrum felvételére is. 

Kétsugaras, kétdetektoros készülékek 

A kétsugaras, kétdetektoros rendszerben a minta és referencia sugárútban egyidejűleg történik a mérés. 

A forgószektor egyidejűleg nyitja és zárja a fényutat a sötétáram méréshez. Ez a megoldás is alkalmas 

spektrumok felvételére. Az egyidejű mérés miatt kompenzálja a fényforrás gyors ingadozásait és 

a lassú változásokat is. Hátránya viszont, hogy csak tökéletesen azonos karakterisztikájú 

detektorokkal működik helyesen. A korszerű félvezető alapú detektorok már biztosítják ezeket a 

feltételeket. 

Kéthullámhosszas spektrométerek 

A kéthullámhosszas spektrométerekben két különböző hullámhosszú sugárzást vetítenek ugyanarra a 

mintára és így egy paraméter jele (szennyeződés, fényszórás) kompenzálódik. Egy másik megoldás 

szerint a mintán és a vonatkoztatási ágon különböző hullámhosszúságú sugárzás halad át. A két 

hullámhossz úgy van kiválasztva, hogy azokon a zavaró komponens abszorbanciája azonos legyen. 

Sokcsatornás detektor 

A sokcsatornás detektorral (például diódasoros detektor) felszerelt egy- és kétsugaras, polikromátoros 

készülékek egyidejűleg mérik a kiválasztott spektrum-tartomány intenzitáseloszlását és 

lehetőséget teremtenek a gyors spektrumfelvételre, gyorsan változó rendszerek elemzésére. 

Készítenek ezen az elven egyszerű spektrofotométereket is. 
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Spektrofluorométerek 

A fluoreszcencia mérésére alkalmas készülékeknél két fényfelbontó egységet alkalmaznak: 

 egyet a gerjesztő, 

 egyet az emittált fény megfelelő hullámhosszának kiválasztására. 

A gerjesztő és emittáló hullámhosszt szűrőkkel kiválasztó készülékek a fluorométerek, a 

monokromátor fényfelbontó egységet tartalmazó készülékek a spektrofluorométerek. 

 

 

1.2.6.4. ábra. Spektrofluorométer felépítése 

 

A gerjesztő és a detektorba leképezendő emittált fénysugár iránya által bezárt szög 90°, mert 

ekkor a legkisebb a szórt gerjesztő fény és így legjobb a jel/zaj viszony. 

 Előnye: a gerjesztő fény ebben az elrendezésben csak akkor juthat a detektorba, ha előtte a 

mintában lévő kolloid méretű részecskéken szóródik. 

 A felépítés hátránya, hogy a fény hosszú utat tesz meg a mintában. Nagy abszorbeáló képes-

ségű (főleg nagy koncentrációjú oldatok) mérésekor előfordulhat, hogy a gerjesztő fénysugár 

nagy része elnyelődik, mire a küvetta közepére, az emissziós monokromátor „látóterébe” ér, 

így kisebb jel mérhető a detektorban. Ez oda vezethet, hogy az    – koncentráció görbének 

maximuma van, azaz az oldat mérési térfogatába érkező a gerjesztő fénysugárzás intenzi-

tásának csökkenését a nagyobb koncentrációból eredő nagyobb fluoreszcens fénysugárzás már 

nem képes meghaladni. Ebben az esetben frontális elrendezést alkalmaznak, melyben az 

emittált fény a minta vékony, külső rétegeiből származik. Frontális elrendezést alkalmaznak 

szilárd minták mérésekor is. 

Kemilumineszcenciás spektrométerek 

A kemilumineszcenciás méréseknél a mérőcella egy gömb belsejébe nyúlik be, a gömb tükröző belső 

felülete irányítja a minta által kibocsátott fényt a detektorba. 
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FT-IR-spektrométerek 

A ma használatos FT-IR-spektrométerek többnyire egysugarasak, ezért a háttér és a háttér  + minta 

spektrumot időben egymás követően kell felvenni. A transzmittancia     
   

  
        spektrum 

úgy kapható meg, hogy az egysugaras mintaspektrum minden egyes pontjának intenzitását (   ) a 

számítógép elosztja a háttérspektrum megfelelő hullámszámú pontjának intenzitásával (  ) A Fourier-

transzformációs technika leglényegesebb eleme, hogy az interferométer egyszerre gyűjti össze az 

összes frekvenciához tartozó IR-intenzitás értéket. Ez ugrásszerű javulást eredményez a jel/zaj 

viszonyban a diszperziós technikához képest, ahol a spektrumnak egyszerre csak kis részlete esik a 

detektorra, tehát az IR-intenzitásnak csak töredéke szuperponálódik a detektor zajára. További javulás 

érhető el az interferogram többszöri felvételével (egy mérés rendkívül gyors, általában néhány 

másodperc). Ekkor a zaj a felvételek számával     négyzetgyökösen nő, míg a jel a felvételek 

számával arányosan. Így a jel/zaj viszonyban   -szeres javulást érhető el. 

Raman-spektroszkópiában 

A Raman-spektroszkópiában egyaránt alkalmaznak diszperziós és Fourier-transzformációs 

készülékeket. Ugyanakkor a Raman-szórás intenzitása a hullámhossz negyedik hatványával fordítottan 

arányos, emiatt a közeli infravörös tartományban működő lézert alkalmazva fényforrásként a detektált 

jel gyengébb és ekkor Fourier-transzformációs készüléket kell alkalmazni. Argonion-lézer 

            helyett Nd:YAG              lézert alkalmazva a Raman-szórás intenzitása a 

tizenhatod részére csökken. Mivel a Rayleigh-vonal intenzitása nagyságrendekkel nagyobb a Raman-

szórások sávjainál, ezért szűrővel el kell távolítani. 
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2. ATOMSPEKTROSZKÓPIA 

2.1. BEVEZETŐ 

2.1.1. Atomspektroszkópiai módszerek szerepe az analitikában 

A műszeres analitikai módszerekkel végzett elemzések egyik fontos területe a mintákban található 

elemek kimutatása és mennyiségi meghatározása. A különböző készülékek kb. 70–80 elem 

meghatározását teszik lehetővé (2.1.1.1. táblázat), de a jól mérhető elemek köre technikai okokból 

valamivel kisebb. Például a halogén elemek általában nem jól mérhetők, a szén meghatározása csak 

vasötvözetek közvetlen elemzése esetén alkalmazható, stb. 

1a 2a 3b 4b 5b 6b 7b 8 8 8 1b 2b 3a 4a 5a 6a 7a 8a 

H                 He 

Li Be           B C N O F Ne 

Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba Lant. Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra Akt.                

 

Lantanidák La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Aktinidák Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

2.1.1.1. táblázat. Az atomspektroszkópiás elemanalitikai módszerekkel 

 meghatározható elemek (vastagon szedve) 

A korszerű elemanalitikai laboratóriumokban (1.) atomspektroszkópiás elven és (2.) tömegspektro-

metriás elven működő készülékeket alkalmazunk. Az atomspektroszkópiai módszerek további három 

csoportját alkotják: (a) az atomemissziós, (b) az atomabszorpciós és (c) az atomfluoreszcenciás módszerek.  

1. Atomspektroszkópiai módszerek 

a. Atomemissziós módszerek 

i. Lángemisszós módszer (F-OES) 

ii. Szikraspektrometriás módszer (Spark-OES) 

iii. Induktív csatolású plazma optikai emissziós módszer (ICP-OES)  

b. Atomabszorpciós módszerek, AAS 

i. Láng-atomabszorpciós módszer, (F-AAS) 

ii. Grafitkemence atomabszorpciós módszer, (GF-AAS) 

iii. Higany atomabszorpciós módszer (CV-Hg-AAS) 

iv. Hidrid atomabszorpciós módszer (Hydride-AAS) 

c. Atomfluoreszcenciás módszerek 

i. Higany atomfluoreszcenciás módszer (CV-Hg-AF)  

ii. Hidrid atomfluoreszcenciás módszer (Hydride-AF) 

2. Tömegspektroszkópiás módszerek, MS 

a. Induktív csatolású plazma tömegspektrometriás módszer (ICP-MS) 
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Megjegyzés: az ICP-MS-módszer elvileg a tömegspektrometriás módszerek körébe tartozik, de annak 

egy nagyon speciális változata. Az ICP-MS-módszer alkalmazási szempontból az atomspektroszkópiai 

módszerekhez kapcsolódik, ezért célszerű azokkal együtt tárgyalni.  

Az egyes itt tárgyalt módszerek ugyan hasonló feladatok ellátására képesek, de jelentősen 

különböznek koncentrációtartományban, kimutatási határokban, az időegység alatt meghatározható 

minta és elemszámban, a beruházási és működtetési költségekben és szakember igényben is.  

Az itt tárgyalt elemanalitikai módszerek többsége elsődlegesen ún. oldatos módszer, ami azt jelenti, 

hogy a készülékbe vizes oldatban, savas oldatban, ritkábban szerves oldószeres oldatban juttatjuk be a 

mintát. Az esetek többségében a különböző jellegű mintákat valamilyen mintaelőkészítési művelettel: 

1. oldás, 

2. savas oldás, 

3. savas roncsolás, 

4. hamvasztás és savas oldás, 

5. feltárást, ömlesztést követő oldás, stb. visszük az oldatba. 

Az oldatos mintabevitel nagyon sokféle minta elemzésére teszi alkalmassá az atomspektroszkópiai 

módszereket. Az oldatos módszerek további nagy előnye, hogy a kalibrálást monoelemes, illetve 

multielemes kalibráló oldatokkal végezhetjük. A kalibráló oldatok készítésekor adalékok 

alkalmazásával közelítjük a kalibráló oldatok összetételét a mintaoldat összetételéhez (mátrix 

illesztés), de használhatjuk az addiciós kalibrálást és a belső standard módszert is.  

 

Szűkebb körben alkalmazhatjuk a direkt, szilárdmintás atomspektroszkópiai technikákat, készülékeket, 

illetve mintabeviteli módszereket (Pl. szikraspektrometria, lézerablációs mintabevitel, stb.). 

2.1.2. Az atomspektroszkópiai módszerek teljesítőképességének rövid jellemzése 

Az atomabszorpciós módszerek kb. 60 féle elem meghatározására alkalmasak, oldatmintákban, 

monoelemes üzemmódban, azaz egyidejűleg egy elemet mérnek, 1–2 perc mérési idővel. Egy másik 

elem meghatározásához a készüléket át kell állítani.  

A láng-atomabszorpciós módszert főalkotók és mellékalkotók meghatározására használjuk. A 

grafitkemence atomabszorpciós módszert nyomelemek mérésére alkalmazzuk. A higany-AAS-

módszerrel higanyt mérünk nyomelem szinten. A hidrid-AAS-módszer elsősorban arzén és szelén 

nyomelemzésére alkalmas.  

Az induktív csatolású optikai emissziós módszer kb. 60–70 féle elem meghatározását teszi lehetővé 

oldatmintákban, szimultán multielemes üzemmódban, azaz egyidejűleg sok elemet mérve, 1–2 perces 

mérési idővel. Elsősorban a főalkotók és mellékalkotók meghatározására alkalmas, de bizonyos 

feladatokban a nyomelemzés is elvégezhető. A szimultán multielemes üzemmód nagy elemzési 

kapacitást biztosít (sok minta, sok elem).  

A szikraspektrometriás módszer fém minták közvetlen szilárd mintás elemzését teszi lehetővé 

szimultán multielemes üzemmódban, azaz egyidejűleg sok elemet mérve, 1–2 perces mérési idővel. A 

módszerrel 60–70 féle elemet tudunk vizsgálni. A főalkotók, mellékalkotók és nyomelemek 

egyidejűleg mérhetők. A kohászati üzemekben és fémraktárakban alkalmazzák.  

Induktív csatolású plazma tömegspektrometriás módszer: kb. 60–70 féle elem meghatározására 

alkalmas, oldatmintákban, gyorspásztázó vagy szimultán multielemes üzemmódban. Sok elem, rövid 

idejű meghatározását teszi lehetővé 2–3 perces mérési idővel. Elsősorban a mellékalkotók és 

nyomelemek meghatározására alkalmas módszer. A módszer nagy elemzési kapacitást biztosít.  
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2.1.3. Az atomspektroszkópiai módszerek kimutatási határai 

Az analitikai módszerek alsó méréshatárának jellemzésére használjuk a kimutatási határ koncentrációt. 

Ez az adat nagyon fontos a készülékek jellemzésére, összehasonlítására, illetve a készülék pillanatnyi 

állapotának megítélésére. A kimutatási határ adatokat felhasználjuk az analitikai feladat tervezésénél.  

Az atomspektroszkópiában a kimutatási határ koncentráció statisztikai definícióját használjuk, ami a 

vakminta mérése során kapott jel véletlenszerű ingadozásának, a zajnak az értékelésén alapszik. A 

kimutatási határ számítása az alábbi összefüggéssel történik: 

S

s3
cL  , 

ahol cL a kimutatási határ koncentráció,  

s a vakérték jelének szórása (a zaj), 

S a kalibrációs függvény meredeksége. 

A kimutatási határ értelmezése és alkalmazása 

A kimutatási határ koncentrációnál (cL) végezve méréseket 33% relatív szórást (RSD) várhatunk. Ha a 

koncentrációt 2x, 3x, 6x nagyobbra választjuk (2cL, 3cL, 6cL) a relatív szórás 1/2, 1/3, 1/6 részére 

csökken, azaz 33/2 = 16,5%, 33/3 = 11%, illetve 33/6 = 5,5% relatív szórás várható. Tehát a 

kimutatási határ ismeretében becsülhetjük egy adott RSD eléréséhez szükséges elemkoncentrációt. A 

kimutatási határból származtatott, adott RSD-hez tartozó koncentráció a meghatározási határ (cQ). A 

kimutatási határ adatok származhatnak az irodalomból, készülékspecifikációból, illetve saját 

mérésekből. A kimutatási határokat és meghatározási határokat elsődlegesen a készülékkel közvetlenül 

mért mintaoldatra vonatkoztatjuk, így azok a készülék jellemzésére használhatók.  

Abban az esetben, ha a vizsgálati minta és a belőle készített mintaoldat elemkoncentrációja nem 

azonos, a kimutatási határt, illetve meghatározási határt át kell számítani, így kapjuk a mintára 

vonatkoztatott kimutatási határt, illetve a mintára vonatkoztatott meghatározási határt. Ezek az adatok 

az adott analitikai módszer jellemzésére szolgálnak. A számítás alapja a mintaelőkészítés jellemző 

koncentráció viszony cminta/cmintaoldat : 

m

V

c

c

taoldatmin

tamin  , 

ahol V a mintaoldat végtérfogata, (ml) 

m a bemért minta tömege (g), vagy a bemért minta térfogata (ml). 

Az esetek többségében valamilyen mintaelőkészítési műveletet követően történik az elemzés. A 

műszerrel ténylegesen elemzett mintaoldat-készítés során a minta koncentrációja változik egy V/m 

faktorral.  

A mintára vonatkoztatott kimutatási határ számítása: 

m

Vc
c

készülékL,

mintaL,


 , 

ahol cL, minta a mintára vonatkoztatott kimutatási határ koncentráció,  

cL. készülék a készülékre vonatkoztatott kimutatási határ koncentráció.  

A fontosabb elemanalitikai módszerek kimutatási határainak összehasonlítása 

Az 2.1.3.1. táblázatban és 2.1.3.2. táblázatban tájékoztatásul 70 elemre megadjuk a L-AAS, a GF-AAS 

az ICP-OES (radiális leképezéssel), ICP-OES (axiális leképezéssel) és az ICP-MS-módszer kimutatási 

határait µg/l (ppb) koncentrációban. Ezek az adatok ideális körülményekre, mátrixmentes minta-
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oldatokra és átlagos készülékkonfigurációra vonatkoznak. Reális körülmények között a kimutatási 

határ nagyon jelentősen, nagyságrendekkel is romolhat. Az adatok segítségével összehasonlíthatjuk az 

egyes módszereket, illetve az egyes elemek viselkedését az adott, illetve különböző módszerek alkal-

mazása esetén.  

Az adatokat felhasználhatjuk egy-egy elemzési feladat tervezése során is. 

 

Elem Láng-AAS 

 

GF-AAS 

 

ICP-OES 

radiális 

ICP-OES 

axiális 

ICP-MS 

 g/l, (ppb) g/l, (ppb) g/l, (ppb) g/l, (ppb) µg/l, (ppb) 

Ag 2 0,05 2 0,5 0,00001–0,0001 

Al 30 0,25 6 1,5 0,0001–0,01 

As 300 0,33 12 2 0,001–0,01 

Au 8 0,15 6 0,6 0,00001–0,0001 

B 500 43 0,5 0,2 0,01–0,1 

Ba 20 0,4 0,2 0,04 0,00001–0,0001 

Be 1 0,025 0,2 0,06 0,0001–0,001 

Bi 50 0,3 18 2 0,00001–0,0001 

Ca 1 0,04 0,03 0,03 0,001–0,10 

Cd 1,5 0,02 1 0,1 0,00001–0,0001 

Ce 100000  8  0,00001–0,0001 

Co 5 0,5 2 0,5 0,0001–0,001 

Cr 6 0,025 2 0,4 0,0001–0,001 

Cs 4 0,3 3200  0,0001–0,001 

Cu 3 0,07 2 0,3 0,0001–0,001 

Dy 40 1,8 0,3  0,00001–0,0001 

Er 35 3,8 0,7  0,00001–0,0001 

Eu 1,5 0,8 0,3  0,00001–0,0001 

Fe 6 0,06 1 0,3 0,0001–0,100 

Ga 65 23 7  0,0001–0,01 

Gd 2000  3  0,00001–0,0001 

Ge 100 0,5 10  0,001–0,01 

Hf 2000  4  0,00001–0,0001 

Hg 145 18 9 1,2 0,001–0,01 

Ho 60  0,5  0,00001–0,0001 

In 40 0,3 18  0,00001–0,0001 

Ir 500 4 4  0,00001–0,0001 

K 2 0,02 6,5 0,5 0,001–0,1 

La 2000  0,02  0,00001–0,0001 

Li 2 0,1 1  0,0001–0,001 

Lu 300  0,05  0,00001–0,0001 

Mg 0,3 0,01 0,1 0,03 0,0001–0,001 

Mn 2 0,03 0,3 0,05 0,0001–0,001 

Mo 20 0,14 4 0,5 0,00001–0,0001 

2.1.3.1. táblázat. A különböző elemanalitikai módszerek jellemző kimutatási határ koncentrációi  
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Elem Láng-AAS 

 

GF-AAS 

 

ICP-OES 

radiális 

ICP-OES 

axiális 

ICP-MS 

 g/l, (ppb) g/l, (ppb) g/l, (ppb) g/l, (ppb) µg/l, (ppb) 

Na 0,3 0,05 1 0,2 0,001–0,1 

Nb 2000  4  0,00001–0,0001 

Nd 850  2  0,00001–0,0001 

Ni 10 0,24 6 0,4 0,0001–0,01 

Os 100  5  0,00001–0,0001 

P 4000 100 18 13 > 0,001 

Pb 10 0,04 14 1 0,00001–0,0001 

Pd 10 0,5 2  0,00001–0,0001 

Pr 5000  0,8  0,00001–0,0001 

Pt 75 4,5 20  0,00001–0,0001 

Rb 5 0,06 35  0,00001–0,0001 

Re 800  11  0,00001–0,0001 

Rh 3 0,4 5  0,00001–0,0001 

Ru 100 0,75 4  0,00001–0,0001 

S   20 28 > 0,01 

Sb 40 0,35 18 2 0,00001–0,0001 

Sc 30  0,2 0,05 0,0001 - 0,1 

Se 500 0,65 20 5 0,001 - 0,1 

Si 200 0,8 5 2 > 0,001 

Sm 750  7  0,00001–0,0001 

Sn 95 0,6 0,1 0,01 0,00001–0,0001 

Sr 2 0,1 0,1 0,01 0,00001–0,0001 

Ta 1500  9  0,00001–0,0001 

Tb 700 0,2 5  0,00001–0,0001 

Te 30 0,5 27  0,001–0,1 

Th   17  0,00001–0,0001 

Ti 70 1,6 0,6 0,09 0,0001–0,001 

Tl 20 0,75 16 3 0,00001–0,0001 

Tm 20  1,5  0,00001–0,0001 

U 40000  3,5 0,4 0,00001–0,0001 

V 50 0,7 2 0,5 0,00001–0,0001 

W 750  17  0,00001–0,0001 

Y 350  0,2  0,00001–0,0001 

Yb 4 0,15 0,3  0,00001–0,0001 

Zn 1,0 0,0075 1 0,06 0,0001–0,01 

Zr 1500  0,8  0,00001–0,0001 

2.1.3.2. táblázat. A különböző elemanalitikai módszerek jellemző kimutatási határ koncentrációi 

2.1.4. Az atomspektroszkópiai módszerek elvi alapjai 

Az atomspektroszkópiai módszercsoportra jellemző, hogy az analitikai információt a szabadatomok 

(atomos gáz) és szabadionok (ionizált atomos gáz) elektrongerjesztésétől származó, kis szélességű 

vonalakból (5–20 pm) álló atomspektrum hordozza. Szobahőmérsékleten csak a nemesgázokban és a 

higanygőzben találunk szabadatomokat, egyéb esetekben a mintát alkotó elemeket szabadatomos (M), 

illetve szabadionos (M+, M++) állapotba kell hozni. Az M-jelölés egy kiválasztott elem, illetve az elem 

egy izotópja ICP-MS-módszer esetén. Az ideális szabadatomos, szabadionos állapot kis sűrűségű gáz 

halmazállapotot jelent. A spektrumvonalak hullámhossza és intenzitása megbízhatóan használható az 

elemek azonosításához és mennyiségi meghatározásához.  

A szabadatomos állapotot létrehozhatjuk (2.1.4.1. ábra) termikus úton, nagy hőmérsékletű terekben 

(láng, grafitkemence, induktív csatolású plazma, ívkisülés, szikrakisülés), fizikai és kémiai 

átalakulások láncolatán keresztül, de ionbombázással is keletkezhet szabadatom vákuum kisülésekben 

(vájtkatódú lámpa, sík katódos glimmlámpa). Nagy energiájú részecskék hatására – a körülményektől 
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függő mértékben – lejátszódik a szabadatomok termikus, illetve elektronütközéses ionizációja és a 

szabadatomok, szabadionok elektrongerjesztése is. 

Az analitikai információ származhat: (i) a termikusan vagy elektronütközéssel gerjesztett szabad-

atomok és szabadionok spontán fotonemissziójából, atomemissziós módszer; (ii) a szabadatomok 

foton abszorpciójából, atomabszorpciós módszer, (iii) a szabadatomok fotonokkal történő gerjesz-

tését követő fluoreszcenciából, atomfluoreszcenciás módszer, illetve (iv) a forrásban keletkező ionok 

tömegétől, tömegspektrometriás módszerek. 

Az elsősorban szabadatomokat előállító eszközöket atomforrásoknak nevezzük, ha az atomforrás 

maga végzi az elektrongerjesztést is elemző sugárforrásnak vagy egyszerűen sugárforrásnak hívjuk, 

ha a forrásban keletkezett ionokat vizsgáljuk, ionforrásról beszélünk. 

Az analitikai információ származhat: 

 a termikusan vagy elektronütközéssel gerjesztett szabad atomok és szabad ionok spontán 

fotonemissziójából, atomemissziós módszer; 

 a szabad atomok foton abszorpciójából, atomabszorpciós módszer, 

 a szabad atomok fotonokkal történő gerjesztését követő fluoreszcenciából, atomfluoresz-

cenciás módszer, illetve 

 a forrásban keletkező ionok tömegétől, tömegspektrometriás módszerek. 

 

 

2.1.4.1. ábra. Szabadatomok, szabadionok előállítása és meghatározása atomemissziós, 

atomabszorpciós, atomfluoreszcenciás és tömegspektrometriás elven 

 

Az atomok szerkezete és a vonalas atomspektrumok kapcsolata 

A különböző sugárzó objektumok fényének spektroszkópiai vizsgálata a 18. században kezdődött a 

Nap sugárzásának tanulmányozásával. Fraunhofer (1815) 576 abszorpciós vonalat ismert fel a Nap 

spektrumában, köztük a nátrium sárga vonalait, melyet D1 és D2 jelöléssel látott el. Később a szilárd 

anyagok, oldatok vizsgálatára a lángspektrumokat, gázok, gőzök (H2, He, Hg stb.) vizsgálatára kisülési 

csövekben előállított sugárzást használtak. Bunsen és Kirchhoff (1859) megfogalmazta az atomos 

gázok, gőzök fotonemissziójának és abszorpciójának törvényszerűségeit és lángspektrumok 

segítségével új elemeket (Cs, Rb) fedezett fel. Az atomspektrumok diszkrét vonalas jellege és 

jellegzetes struktúrái (vonalszériák) hívták fel a figyelmet az atomok kölcsönhatásaiban mutatkozó 
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kvantáltságra és vezettek a diszkrét elektronpályákat tartalmazó atommodellek kidolgozására, majd a 

ma is elfogadott kvantummechanikai modellhez is. Az atomspektrumokban rejlő analitikai információ 

megértéséhez és felhasználásához hasznos a spektrumok szerkezetét tárgyaló elméleti háttér alapszintű 

ismerete. 

A vonalas spektrumok jellegének szemléltetésére egy sok elemet tartalmazó porkeverék egyenáramú-

ív sugárforrással a 230–800 nm tartományban felvett spektrumának két részletét mutatja be a 2.1.4.2. 

ábra. A felvétel kvarcprizmás spektrográffal készült fotolemezre. A spektrumon beazonosították és 

bejelölték a spektrumvonalakhoz tartozó elemeket. A spektrumok ilyen formában jelennek meg a 

fényfelbontást követően a készülékekben. A spektrumvonal hullámhossza alapján azonosítjuk az 

elemet, míg a spektrumvonal intenzitása ad lehetőséget az elemkoncentráció meghatározására.  

 

 

2.1.4.2. ábra. Sok elemet tartalmazó minta emissziós spektrumának részletei a 270 nm–246 nm és a 

300 nm–268 nm hullámhossztartományban 

 

Az optikai spektroszkópia (UV, VIS, NIR) hullámhossztartományban az atomspektrumok a külső 

vegyértékelektronok gerjesztésére és a spontán rekombinációs folyamatokra vezethetők vissza. Mivel 

a szabadatomok kvantált energiaszintjei viszonylag jól elkülönülnek, az atomspektrumok vonalas 

jellegűek. Az atomspektrumok sok esetben viszonylag egyszerűek. A kísérletileg észlelt atomvonalak 

véges szélességűek, ami a gerjesztett állapot véges élettartamára, az atomok mozgásából adódó 

Doppler-effektusra és az ütközésekre vezethetők vissza. Az analitikus számára a leglényegesebb, hogy 

a spektrumvonalak hullámhossza az adott atom elektronpálya-energia értékeire vezethető vissza, tehát 

azokkal azonos megbízhatóságú. A spektrumvonalak hullámhossza 6–8 számjegy pontossággal adható 

meg (pl. Na 589,59236 nm).  

 

Az atomspektrumok kialakulását, szerkezetét a 11Na példáján szemléltetjük (2.1.4.3. ábra). A 

nátriumatomban a 11 db elektronból 10 db elektron a betöltött pályákon található, az 1db vegyérték 

elektron a 3s pályán helyezkedik el. Az elektrongerjesztéskor a vegyértékelektron kerül át egy 

kvantált, magasabb energiájú pályára. A gerjesztés szempontjából a vegyértékelektron energiáját 

tekintjük nulla szintnek és ettől számítjuk a gerjesztési energiákat. A gerjesztési energia növekedésével 

eljutunk az adott atomra jellemző Ei energia szinthez, az ionizációs energiához, amikor az elektron 

leszakad az atomról, az atom ionizálódik. Ebben az egyensúlyi ionizációs folyamatban M+ pozitív ion 

és egy szabad elektron, e-
 keletkezik.  

Elektrongerjesztés és fényemisszió akkor jöhet létre, ha a kölcsönhatásban átadott energia kisebb, mint 

az ionizációs energia. Ilyenkor az elektron alacsonyabb Ep energia szintről a magasabb Eq 

energiaszintű pályára kerül és ott rövid időre, átlagosan 10-8 s időtartamra stabilizálódik, majd spontán 

visszakerül az alacsonyabb energia szintre. Amikor a spontán Eq-Ep átmenet lejátszódik a ∆E = hν 

energiakülönbségnek megfelelő ν frekvenciájú, λ hullámhosszú fotonemisszió történik véletlenszerű 

irányban. A lehetséges Ep-Eq és Eq-Ep átmenetek és a hozzájuk rendelhető hullámhosszak adják egy 

adott atom vagy ion spektrumvonalait. Az atomspektrumok szerkezetének szemléltetésére az ún. 

termvázlatot használják a spektroszkópiában. A termvázlaton x-irányban, csoportokba rendezve (S, P, 

D, F, G, H, I) vízszintes vonalak jelenítik meg az elektronpályák gerjesztési energia szintjeit (eV). A 
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lehetséges átmeneteket a pályák közé húzott vonalak szemléltetik. A vonalak mellett feltüntetik az 

adott átmenethez rendelhető spektrumvonal hullámhosszát. A folyamatok emisszió, abszorpciós és 

fluoreszcencia esetére is érvényesek.  

A nátrium intenzívebb vonalait tartalmazó termvázlatot, a monokromátorral regisztrált és a 

fényképezett spektrum kapcsolatát a 2.1.4.3. ábra mutatja be. A vonalintenzitásokban a valóságban 

lényegesen nagyobb különbségek vannak, az IR-vonalak intenzitása lényegesen kisebb, mint a látható 

vonalaké. 

 

2.1.4.3. ábra. A nátrium termvázlata és emissziós spektruma 

 

2.1.5. Az atomspektroszkópiában használt mérési elvek 

Az atomemissziós (OES) spektrum keletkezését kísérő atomi folyamatok 

Az atomemissziós spektrumok keletkezését kísérő atomi folyamatokat és az atomemissziós készülékek 

elvi felépítését a 2.1.5.1. ábra mutatja be. 
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2.1.5.1. ábra. Az atomemissziós elv atomi folyamatai és az atomemissziós készülék felépítése 

(Ep, Eq = energiaszintek) 

 

A folyamat leírása A folyamat sémája 

(i) Szabadatom elektrongerjesztése termikus energiával vagy nagy 

sebességű elektronokkal. 
M + termikus energia   M* 

M + elektron energia   M* 

(ii) A gerjesztett szabadatom spontán energialeadása, vonalas emisszió, 

E = h → λ. 

M*   M + h (foton) 

(iii) Szabadion elektrongerjesztése termikus energiával vagy nagy 

sebességű elektronokkal. 
M+ + termikus energia   M+* 

M+ + elektron energia   M+* 

(iv) A gerjesztett szabadion spontán energialeadása, vonalas emisszió, 

E = h → λ. 

M+*   M+ + h (foton) 

2.1.5.1. táblázat. Az atomemissziós elvű mérés folyamatai 

Jelölések: M = szabadatom, M* = gerjesztett szabadatom, M+ = szabadion, 

M+* = gerjesztett szabadion, az emittált foton hullámhossza λ = k/E. 

Alkalmazások: ívspektrometria, szikraspektrometria, ICP-OES, láng-OES, GD-OES 

 

A szabadatomok és szabadionok termikus gerjesztése során a nagy hőmérsékletű sugárforrásban 

található nagy kinetikus energiájú részecskékkel (atomok, ionok, gázmolekulák, elektronok) ütközve 

az atomok, ionok energiát vesznek fel, ez a folyamat elektrongerjesztést eredményez (2.1.5.1. ábra). 

Így keletkeznek a gerjesztett atomok, ionok (a). Az elektrongerjesztés során az atomok, ionok csak 

diszkrét, kvantált energiákat (E) vehetnek fel, amit az atom elektronszerkezete, az elektronpályák 

energiaszintjei szabnak meg. A gerjesztett atomok, ionok egy része a felvett energiát rövid idő után 

(10-8 s), egy-egy foton spontán kibocsátásával, emisszióval adják le, véletlenszerű irányban (b), az Ie 

emittált fény hordozza az analitikai információt. A foton hullámhossza az elektronpályák 

energiakülönbségéből adódik, ezért megbízhatóan adott elemhez rendelhető. Az gerjesztett atomok 

energialeadása történhet ütközésekben, nem sugárzásos folyamatban is (c), amikor nem kapunk 

analitikai információt. Egy-egy atom vagy ion számos E energiát vehet fel, amit egyrészt az 

elektronszerkezet, másrészt a gerjesztő részecskék energiatartománya szab meg. A gerjesztési 

folyamat már gerjesztett állapotú elektront is érinthet. 

A 2000–2500 °C hőmérsékletű acetilén-levegő láng sugárforrásban csak a könnyen gerjeszthető 

alkálifémek (Li, Na, K, Cs, Rb), egy 7000–8000 °C-os sugárforrásban (pl. ICP-OES) már kb. 60–70 

elem gerjesztető. A nagy hőmérsékletű forrásokban az elem jellegétől és koncentrációjától függően 
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elemenként 100–10000 spektrumvonal is megjelenhet. Az egyes spektrumvonalak intenzitása az adott 

gerjesztési átmenet valószínűségétől, gyakoriságától függ. 

Speciális sugárforrásokban, ún. vákuum kisülésekben (vájtkatódú lámpa, GD-OES) kis hőmérsékleten 

is történhet nagy energiájú gerjesztés. Ezekben a nemtermikus forrásokban, elektrosztatikus térben 

létrehozott nagy sebességű elektronokkal történő ütközések eredményezik a gerjesztést. 

Az emissziós spektrométerek fő egységei: 

 a mintabeviteli egység, 

 a sugárforrás, 

 polikromátor és a 

 detektor. 

Az atomabszorpciós (AAS) spektrum keletkezését kísérő atomi folyamatok 

Az atomabszorpciós spektrumok keletkezését kísérő atomi folyamatokat és az atomabszorpciós 

készülékek elvi felépítését a 2.1.5.2. ábra mutatja be. 

 

 

2.1.5.2. ábra. Az atomabszorpciós elv atomi folyamatai és az atomabszorpciós készülék felépítése 

(Ep, Eq = energiaszintek) 

 

 

A folyamat leírása A folyamat sémája 

(i) Szabadatom elektrongerjesztése fotonnal. A folyamatban az 

adott energiájú foton „elnyelődik” a megvilágító fény intenzitása 

változik I0   Itr, ezt detektáljuk. 

M + h (foton)   M* 

2.1.5.2. táblázat. Az atomabszorpciós elvű mérés folyamatai. 

Alkalmazás: atomabszorpció: láng-AAS, GF-AAS, Hg-AAS, Hidrid-AAS 
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Az atomabszorpciós elv alkalmazásakor általában alacsonyabb hőmérsékletű (1000–2700 °C) 

atomforrásokat alkalmazunk a szabadatomok előállítására. Ilyen körülmények között csak a könnyen 

gerjeszhető elemek (alkálifémek) gerjesztődnek termikusan az elemek többsége alapállapotú. Az 

alapállapotú, szabadatomok elektromágneses sugárzással gerjeszthetők (2.1.5.2. ábra), így már 60–70 

féle elem elemezhető a 193–853 nm hullámhossztartományban. Az atomforrásban előállított 

atomfelhőt egy keskeny, 2–3 mm átmérőjű fénynyalábbal világítjuk át és a sugárzás intenzitás 

változását, I0 => Itr észleljük egy kiválasztott hullámhossznál, kis térszögben (a). 

A gerjesztett állapot megszűnhet diffúz fényemisszióval (b), vagy ütközéssel, nem sugárzásos 

folyamatban (c). A diffúz fényemisszió, gyakorlatilag nem zavarja az I0 => Itr AAS-mérést. 

A atomabszorpciós mérés körülményei között gyakorlatilag csak az alapállapotból induló 

gerjesztésekhez tartozó az ún. rezonancia vonalak jelentkeznek. Az elemek többségének csak egy vagy 

néhány abszorpcióban használható vonala van, ami spektrális szempontból szinte tökéletes 

szelektivitást garantál az AAS-módszernek. A szelektivitást tovább fokozza az elemspecifikus 

vájtkatódú lámpa fényforrások használata.  

Az atomabszorpciós spektrométerek fő egységei: 

 fényforrás 

 atomforrás, 

 mintabeviteli egység, 

 monokromátor és a 

 detektor. 

Az atomfluoreszcenciás spektrum keletkezését kísérő atomi folyamatok 

Az atomfluoreszcenciás spektrumok keletkezését kísérő atomi folyamatokat és az atomfluoreszcenciás 

készülékek elvi felépítését a 2.1.5.3. ábra mutatja be. 

 

 

2.1.5.3. ábra. Az atomfluoreszcenciás elv atomi folyamatai és az atomfluoreszcenciás készülék 

felépítése (Ep, Eq = energiaszintek) 
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A folyamat leírása A folyamat sémája 

(i) Szabadatom elektrongerjesztése fotonnal. A folyamatban az adott 

energiájú foton elnyelődik. 
M + h   M* 

(ii) Gerjesztett atom spontán energialeadása, vonalas emisszió, h M*   M + h (fluoreszcencia foton) 

2.1.5.3. táblázat. Az atomfluoreszcenciás elvű mérés folyamatai. 

Alkalmazás: Hg-AF, Hydride-AF (As, Se) 

 

Az atomfluoreszcenciás elv alkalmazásakor általában alacsonyabb hőmérsékletű (1000 – 2700 °C) 

atomforrásokat alkalmazunk a szabadatomok előállítására (2.1.5.3. ábra). Az alapállapotú 

szabadatomok gerjesztése egy fényforrásból származó elektromágneses sugárzással történik (a), de itt 

nem a megvilágító fény intenzitásváltozását észleljük, hanem a gerjesztett atomok által emittált If 

fluoreszcenciasugárzást (b). A fluoreszcenciasugárzást csökkentik, kioltják az ütközéses energia-

leadási folyamatok (c). 

Az atomfluoreszcenciás spektrométerek fő egységei: 

 a fényforrás, 

 az atomforrás, 

 a mintabeviteli egység, 

 monokromátor és a 

 detektor. 

Az atomfluoreszcenciás készülékben a megvilágítás és az észlelés optikai tengelye egymásra 

merőleges, hogy a megvilágító fény ne zavarja a fluoreszcencia fény mérését. Az atomfluoreszcenciás 

elvet kereskedelmi készülékekben korlátozottan használják. A Hg, As, Se és néhány más elem 

meghatározására gyártanak egyszerű felépítésű, interferenciaszűrős készülékeket (Hg-AF, hydride-

AF). 

A külső ionforrással működő tömegspektrometriás módszert kísérő atomi folyamatok 

Az atomspektroszkópiában használt sugárforrások egy része, az ICP-sugárforrás és a GD-sugárforrás 

alkalmasnak bizonyult elemanalitikai célú tömegspektrométerek külső ionforrásának is. A plazma 

ionforrásban (pl. induktívcsatolású plazma, ICP) a bevitt mintát alkotó elemek jelentős hányadban 

egyszeres töltésű pozitív ion állapotban találhatók. A plazma gázokat ionátviteli egységen át beszívva 

a tömegspektrométerbe elvégezhető az M+-ionok tömegspektrometriás meghatározása. Az ICP-MS-

készülék egységei: (2.1.5.4. ábra) 

 ICP-ionforrás, 

 mintabeviteli egység, 

 csatoló egység, 

 ionoptika, 

 tömegspektrometriás analizátor, 

 detektor és 

 nagyvákuum rendszer. 
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2.1.5.4. ábra. A külső ionforrással működő tömegspektrometriás módszert kísérő atomi folyamatok és 

az ICP-MS-spektrométer felépítése 

2.1.6. Az analitikai atomspektroszkópia fontosabb sugárforrásai és atomforrásai 

Az atomemissziós sugárforrások a minta komponenseit szabadatomokra, szabadionokra bontják, az 

atomokat, ionokat gerjesztik és a gerjesztett részecskék spontán fotonemissziója hordozza az analitikai 

információt. A termikus sugárforrásokban a nagy hőmérsékletű közeg párologtatja el és atomizálja 

a mintát és a gerjesztés is ugyanabban a közegben történik, elsősorban termikusan, azaz atomokkal, 

molekulákkal, elektronokkal történő ütközéssel. 

Az analitikai gyakorlat szempontjából fontosabb termikus sugárforrások: 

 a lángok (hőmérséklet 1800–2900 °C), 

 az induktívcsatolású plazma (hőmérséklet 6000–8000 °C), 

 a nagyfeszültségű szikrakisülés (hőmérséklet 5000–30000 °C).  

A nemtermikus sugárforrásokban kisnyomású nemesgázban (argon, neon) elektromos erőtérben 

létrehozott nagy energiájú pozitív ionokkal (Ar+, Ne+) bombázzuk a katódként kapcsolt fémmintát és a 

katódporlasztással előállított szabadatomokat nagy energiájú elektronokkal gerjesztjük. A nemtermi-

kus sugárforrások közül a (i) sík katódos glimmlámpa (glow discharge, GD) használatos mint elemző 

sugárforrás sík fémfelületek elemzésére, (ii) az üreges katódos glimmlámpát (hollow cathode lamp) 

elsősorban az atomabszorpciós műszerekben használjuk, mint vonalas spektrumú fényforrást (vájtka-

tódú lámpa). A nemtermikus sugárforrásokban nem szükséges nagy hőmérséklet az atomizáláshoz és 

gerjesztéshez. 

A termikus atomforrások nagy hőmérsékletű térben párologtatják el a mintát, disszociálják 

(atomizálják) a molekulákat és fenntartják az atomos állapotot a vizsgálat során. Az atomabszorpciós 

és atomfluoreszcenciás mérésekhez a minta meghatározandó komponenseit szabadatomos gázállapot-

ba kell hoznunk. A szabadatomos állapotot megvalósító készülékegységeket atomforrásoknak 
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nevezzük. Az atomforrások jellemző hőmérséklete 1000–2800 °C. Ez elegendő a szabadatomos 

állapot előállítására, de maga a forrás csak a könnyen gerjeszthető elemeket (alkálifémek) gerjeszti. 

A termikus analitikai atomforrások közül 

 a lángok, 

 az elektrotermikus atomizálók (ETA, grafitkemence, kvarckemence) a legfontosabbak.  

Nemtermikus atomforrásnak tekinthetjük a hideg gőzös atomabszorpciós vagy atomfluoreszcenciás 

higany meghatározás reaktorát, amelyben a Hg2+-ionok kémiai redukciójával állítunk elő 

szabadatomos higanygőzt, amely szobahőmérsékleten is szabadatomos állapotban marad. 

Lángsugárforrás és atomforrás 

A lángok a legrégebben használt sugárforrások és atomforrások. Az atomos gázok vonalas emisszió-

jának és abszorpciójának törvényszerűségeit Bunsen és Kirchhoff (1895) lángba bevitt fém sók spektru-

mai alapján fogalmazta meg, és lángspektrumok vizsgálatával új elemeket is felfedeztek (Cs és Rb). 

A műszeres analitikában az emissziós lángfotometria használja a lángokat sugárforrásként és az 

atomabszorpciós spektrometria atomforrásként. A jelenleg használt műszerekben különböző éghető 

gázokból (acetilén, propán, hidrogén) létrehozott stacioner, lamináris, lángokat alkalmazhatunk. A 

porlasztásos mintabevitelt levegő, dinitrogén-oxid vagy argongázzal végezzük. Az égést tápláló gáz 

(levegő, dinitrogén-oxid) a porlasztás mellett egyben az égéshez szükséges oxigént is biztosítja. Az 

égést tápláló oxigén bevitelének módjától függően megkülönböztetünk diffúziós és előkevert 

lángokat. A stacioner lángokra jellemző, hogy a láng helyzete az égőfejen állandó, a lángzónák helye 

nem változik. A lamináris lángokban az égőfejen átáramló gázok és az égést követően keletkezett 

égéstermékgázok áramlási sebessége is a lamináris tartományba esik, és ennek megfelelően jól 

meghatározott, stabil lángzónák alakulnak ki, ami kedvező az analitikai alkalmazásokban. 

A diffúziós lángokban (2.1.6.1. ábra) az éghető gáz általában hidrogén és annak egy inert gázzal 

(argon) alkotott elegye, ez áramlik az égőfejen keresztül. Az égéshez szükséges oxigén a környező 

levegőből diffúzióval lép be a lángba. Ez a láng viszonylag alacsony hőmérsékletű, ezért csak 

korlátozottan alkalmazható, amikor előny a láng nagyon kicsi saját emissziója és abszorpciója (Hg-, 

As-, Se-, Sn-, Sb-meghatározás, atomfluoreszcenciás mérések).  

Az előkevert lángok esetében (2.1.6.1. ábra) az éghető gázt és az égésttápláló gázt az égőfej előtt 

összekeverjük és az égőfej felett gyújtjuk meg a kiáramló gázelegyet. Az előkevert lángokban az 

előmelegedési zónát nagyon határozott helyzetű, néhány tized milliméter vastag kúpos reakciózóna 

követi, melyben a betáplált gázelegy összetételének megfelelő égési reakció (gyökös mechanizmusú 

láncreakció) lejátszódik, de a rövid tartózkodási idő miatt a termikus egyensúly itt még nem áll be. Az 

égési folyamat sebességvektora a kúpfelületre merőleges és a kúp belseje felé mutat. A folyamat a 

szélesebb, belső égési zónában fejeződik be, itt történik a gázok termikus expanziója is. A környező 

levegőből belépő oxigén hatására egy külső égési zóna is kialakul.  

A lángot úgy tekinthetjük, mint egy nagyon exoterm reakció gázalakú égéstermékét, amely nagy 

hőmérsékletű szabad gázsugárként nagy sebességgel áramlik a környező álló levegőben. A 

sztöchiometrikus levegő-acetilén láng égési reakciója: 

C2H2 + 2,5 O2 + 10 N2  2 CO2 + H2O + 10 N2. 

A lánggázban 73% N2, 7% H2O, 11,6% CO2, 4,1% CO, O2 a főalkotók és 1% alatti mennyiségben H-

gyök, O-gyök, OH-gyök, CH-gyök és NO is található. A dinitrogén-oxid acetilén lángban CH-gyök, 

C2-gyök és CN-gyök is található és a levegő-acetilén lánghoz viszonyítva kicsi a szabadoxigén-

koncentráció. A nagyobb hőmérséklet mellett ennek a kevésbé oxidatív kémiai környezetnek is döntő 

szerepe van a minta atomizálásában és gerjesztésében. Az adott láng hőmérséklete és összetétele 

változik a lánggázok keverési arányával és zónák szerint is. Ezzel összefüggésben változnak az 

atomizáló és gerjesztő tulajdonságok is. A bruttó reakcióból kiindulva beszélünk sztöchiometrikus 

lángról, nagyobb éghető gázaránynál redukáló lángról, illetve kisebb éghető gázaránynál oxidáló 

lángról. A kedvező lángbeállítás keresésekor az összetételt és a megfigyelési magasságot együtt kell 

optimálni. 
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2.1.6.1. ábra. Diffúziós és előkevert láng felépítése 

 

A lángfotométerekben és láng-atomabszorpciós készülékekben alkalmazott legfontosabb lángok 

adatait – lánghőmérséklet, lángsebesség (vf), lineáris gázsebesség (vg) – a 2.1.6.1. táblázatban adjuk 

meg. A megadott égőfejnyílás-méretek atomabszorpciós készülékre és 8 l/min levegő, illetve N2O 

sebességre vonatkoznak. A reakciózóna fent bemutatott stabil helyzetét az égőfej megfelelő 

méretezésével biztosítjuk. Az égőfejen átáramló gáz sebességét biztonsági okokból a láng sebességnél 

2-3-szor nagyobbra választjuk. Ha a gázsebesség kicsi, a reakciózóna az égőfejen keresztül belép a 

keverőkamrába és a zárt térben robbanást okoz. Jó készülékkonstrukciónál az ilyen visszarobbanás 

nem okoz komoly károkat, de törekednünk kell az elkerülésére. A levegő-propán és levegő-acetilén 

égőfejek méretezése olyan, hogy a égőfej kioltó hatása teljes. A gázsebesség hibás választása esetén 

sem történik visszarobbanás. A dinitrogén-oxid-acetilén láng esetén a kioltó hatás nem teljes, ezért ezt 

a lángot csak speciális begyújtási és kioltási szekvenciával lehet biztonságosan alkalmazni. Az 

égőfejeket meghatározott gázelegyhez tervezik és csak azokkal használható, felcserélésük tilos 

(2.1.6.2. ábra). A lángok biztonságos használatát ún. automata, biztonsági gázadagoló egységek segítik 

a korszerű készülékekben. 

Égésttápláló 

gáz 

Éghető gáz Lánghőmérséklet 
oC 

Láng-

sebesség 

cm/s 

Gáz- 

sebesség 

cm/s 

Égőfejnyílás 

mm 

levegő propán 1900 43 120 1,4×100 

levegő acetilén 2300 160 430 0,4×100 

dinitrogén-oxid acetilén 2800 260 700 0,4×60 

2.1.6.1. táblázat. Előkevert lamináris lángok jellemző tulajdonságai és az égőfejek adatai 
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2.1.6.2. ábra. Égőfej sorozat: levegő-propán, levegő-acetilén és dinitrogén-oxid-acetilén lánghoz 

 

A lángok jellegzetes folytonos és sávos elemeket tartalmazó háttérspektrumot adnak. Az OH-sávok 

(308 nm) minden lángban megjelennek, a szénhidrogénlángokban CH-, C2-, CN-sávokat is találunk. A 

folytonos háttér és a sávok intenzitása változik a hely és a gázarány függvényében, de függ a lángba 

bevitt elemektől is. A háttérspektrumhoz hozzáadódnak a lángba bevitt fémekből keletkező szabad-

atomok vonalai és a lángban stabil molekulák (MeO, MeOH) sávos emissziója is (2.1.6.3. ábra).  
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2.1.6.3. ábra. Alkáli és alkáliföldfémek emissziós spektruma levegő-acetilén lángban 
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Termikus sugárforrások és atomforrások 

Paraméter  Láng  

Energiaforrás reakcióhő, gyökös mechanizmusú láncreakció 

H2-Ar, L-Pr, L-Ac, N2O-Ac láng  

Hőmérséklet  1800–2900 °C 

Elektronkoncentráció kicsi, ionizációs puffer (Cs+, K+) 

Oxigénkoncentráció nagy (N2O-Ac lángban kicsi) 

Atmoszféra levegő 

Minta  oldat  

Mintabevitel  pneumatikus porlasztás 

Spektrum atomvonalak, molekulasávok  

Jel  stacioner 

Egyéb tulajdonságok szabad gázsugár, áramló közeg,  

vg = 5–15 m/s 

2.1.6.2. táblázat. Láng sugárforrás és atomforrás tulajdonságai 

Nagyfeszültségű szikra sugárforrás 

Az egyenáramúív sugárforrás és a szikra sugárforrások különböző változatai 1930-tól kezdődően 

terjedtek el, mint az emissziós színképelemzés, a spektrográfia sugárforrásai. A spektrográfiás 

módszerek egészen a 1970-es évekig döntő szerepet játszottak az elemanalitikai, nyomelem-analitikai 

laboratóriumokban. Az atomabszorpciós és ICP-OES-módszerek megjelenése a spektrográfiás 

módszereket jelentősen visszaszorította, de a szikra sugárforrás alkalmazása továbbra is fennmaradt a 

szikra spektrométerek sugárforrásaként. 

A nagyfeszültségű szikra sugárforrás tápegységének működését elvét a kapcsolási rajz (2.1.6.4. ábra/a) 

segítségével érthetjük meg. A C kondenzátort (5–20 µF) nagyfeszültségű töltőáramkörrel 5–20 kV 

feszültségre töltjük fel, majd a kondenzátorban tárolt energiát az elemző szikraközön, azaz a minta és a 

segédelektród között, az L (0,01–5 mH) induktivitáson az R (0,1–0,5 ohm) ellenálláson és a 

segédszikraközön keresztül kisütjük. A kisülés beindulását segíti az elemző szikraközzel 

párhuzamosan kapcsolt Re ellenállás (1 MΩ). A segédszikraköz beállítása szabja meg, milyen 

feszültségnél indul meg a kisülés. 

Mivel a kisülési kör rezgőkört alkot, ezért egy ún. fő kisülésen belül az áramerősség és ezzel a 

hőmérséklet a rezgőkör saját frekvenciájának megfelelően, periodikusan változik (2.1.6.4. ábra/b). A 

részkisülésekben az áramerőssége 2000–500 A, a részkisülések időtartama 15–30 s, a részkisülések 

száma 10–20. A főkisülések 20–100 ms-os időközökben követik egymást (2.1.6.4. ábra.). Egy elemzés 

során több száz kisüléssel mintázzuk a felületet. A kezdeti részkisülések alatt a hőmérséklet 30000–

10000 °C, ami kedvező a nemfémes elemek gerjesztéséhez, majd a későbbi szakaszban 10000–

5000 °C, ami a fémes elemek gerjesztésére optimális, és így valamennyi alkotó vonalai megjelennek a 

színképben. A szikra spektrumban az atomvonalak mellett az egyszeresen és kétszeresen ionizált 

elemek vonalai dominálnak. A spektrumok nagyon vonaldúsak, ezért nagy felbontású polikromátorok 

használata szükséges. 

Az elektródok végfelületén, a szikratámadás helyén, lokálisan elegendően magas a hőmérséklet 

valamennyi fém elpárologtatásához, de a kisülések rövid időtartama miatt a minta átlaghőmérséklete 

csak kevéssé növekszik a szikráztatás alatt. Ez lehetővé teszi, hogy fém próbatesteket, fém 

alkatrészeket vagy fémanyagokat közvetlenül elemezzünk. 
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2.1.6.4. ábra. Nagyfeszültségű szikra sugárforrás és a szikrakisülés 

 

A szikragerjesztésnél szokásos elektródelrendezést és különböző anyagú vizsgálati minták fényképeit 

a 2.1.6.5. ábra mutatja. A minták felületén látható foltok a szikrakisülések nyomai. 

A szikrakisülésről készült közeli fényképeket és a minta felületén a kisülés hatására keletkezett 

krátereket a 2.1.6.6. ábra mutatja. 

 

 

2.1.6.5. ábra. Elektródelrendezés szikra sugárforrásban és vizsgálati minták képei 
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2.1.6.6. ábra. A szikrakisülés képe és a szikrakisülés hatására 

 alumíniumminta felületén keletkezett kráterek 

 

A nagyfeszültségű szikrakisülés tulajdonágait a következő táblázatban foglaltuk össze. 

Termikus sugárforrások 

Paraméter Nagyfeszültségű szikrakisülés 

Energiaforrás szakaszos elektromos kisülés, szikra plazma, Usz= 5–20 kV,  

isz = 200–1000 A, tsz = 15–30 μs 

Hőmérséklet  30000–10000 °C (kezdeti) 

10000–5000 °C (végső)  

Elektronkoncentráció közepes  

Oxigénkoncentráció  nagy (levegő), kicsi (argon)  

Atmoszféra levegő vagy argon  

Minta  fémtömbök, fémtárgyak, vezető vagy vezetővé tett porok, beszárított 

oldatok   

Mintabevitel  A szikrakisülés a támadás helyén lokálisan, termikusan diszpergálja a 

mintát és ez lép be a szikraplazmába. Nincs jelentős szelektív párolgás.  

Spektrum ionvonalak, atomvonalak  

Jel  nem stacioner, integráló jelfeldolgozás szükséges 

Egyéb tulajdonságok a minta nem melegszik fel jelentősen  

2.1.6.3. táblázat. A nagyfeszültségű szikrakisülés tulajdonságai 

Induktív csatolású plazma sugárforrás és ionforrás 

Az induktív csatolású plazma (ICP) a legszélesebb körben alkalmazott emissziós sugárforrás oldatok 

elemzésére és külső ionforrása az ICP-MS módszernek. Az ICP-forrásra alapozott ICP-OES- és ICP-

MS-módszer a legfontosabb az elemanalitikai, nyomelemanalitikai módszer. 

Az Ar-Ar-ICP-ben a plazmát argongáz alkotja és a mintabevitel is argongázzal történik. A plazmát az 

ionizált argongázba bevitt, (becsatolt) 0,8–2 kW rádiófrekvenciás energia hozza létre és tartja fenn 

folyamatosan. Egy ICP-sugárforrás az alábbi fő egységekből épül fel: (i) rádiófrekvenciás generátor, 

(ii) gázadagoló egység, (iii) plazmaégő, (iv) Tesla szikra egység és (v) indukciós tekercs (2.1.6.7. 

ábra). A generátorokat 27,12 MHz vagy 40,68 MHz ipari frekvencián működtetjük.  
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2.1.6.7. ábra. Az induktív csatolású plazma sugárforrás részegységei és fényképe 

 

A plazmaégőt kvarccsövekből alakítják ki (2.1.6.8. ábra), amit a rádiófrekvenciás generátorhoz csatolt 

2–4 menetes indukciós tekercsbe helyezzük. A plazmaégőt három elkülönített argongázárammal 

működtetjük: (i) a külső argon (8–15 l/min) egy része a belső térben alkotja a plazmát, a fal közelében 

áramló része viszont hűti a plazmaégőt, (ii) a belső argonnal (0,5–1,2 l/min) visszük be a 

mintaaeroszolt, míg a (iii) közbülső argon (0–3 l/min) segédplazmagázként szolgál (pl. nagy 

szervesanyag-tartalmú minták vizsgálatakor). 

A plazma indításához, begyújtásához Tesla szikra UV-sugárzásával ionizáljuk a külső argongázt. Az 

ionizált argongázban lévő szabad elektronok a rádiofrekvenciás, elektromágneses tér hatására 

örvényáramot hoznak létre. Az örvényáramzónában nagy sebességgel mozgó elektronok kb. 

10000 °C-os hőmérsékletet hoznak létre. A kialakuló plazma már önfenntartó. A beáramló hideg 

argongáz a plazmában ionizálódik, és a keletkező szabad elektronok már képesek az RF-energia 

folyamatos felvételére, a plazmaállapot fenntartására. A nagy hőmérsékletű plazmagázok kb. 0,5–

1 m/s-os sebességgel áramlanak tovább, majd a környező levegőben lehűlnek. Fontos tudni, hogy a 

plazma pozíciója az indukciós tekercshez kötött, ezért a plazmaégőt gondosan pozícionálva kell 

behelyezni, hogy az injektorcső ne hevüljön túl. 

A plazma toroidális (gyűrű) szerkezetű. Ez kedvező, mert a plazmába alulról, tengely irányban 

gázsugárral bevitt mintaaeroszolt körkörösen nagy hőmérsékletű plazmagáz veszi körül. Ilyen 

körülmények között a minta párolgása, atomizálása és gerjesztése nagyon hatékony.  

Az analitkai zóna hőmérséklete 6000–8000 °C. A plazmát ionizált argongáz és elektronok alkotják 

(Ar, Ar+, Arm
+ [m = metastabil], Ar2

+, e-). A plazma hőmérsékletén a plazmába betáplált argon kb. 10–

15%-ban ionizálódik. Ha az elektronok és ionok száma valamilyen okból a kritikus szint alá csökken, 

például a plazmába bevitt gázok, anyagok (O2, N2, CO2
, NH3, H2O, szerves oldószer stb.) hatására az 

energiafelvétel lecsökken, a plazma kialszik. A plazmában nagy az elektronkoncentráció (1014–1016 

cm-3) és viszonylag kicsi az oxigénkoncentráció. Ez utóbbi segíti a fémoxidok hatékony 

disszociációját. A minta belépés lineáris sebessége kb. 1–2 m/s. Az elporlasztott oldatmintát, nedves 

vagy száraz aeroszol formában a plazma közepébe visszük be megfelelő lineáris sebességgel áramló 

argongázzal, amely megnyitja a plazma külső felületén található réteget. A mintagáz által létrehozott 

csatornában a hőmérséklet kezdetben alacsony, majd fokozatosan felveszi a környező plazma 

hőmérsékletét. A plazma hőmérséklete az energiabeviteli zónában elérheti a 10000 °C-t is. 
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2.1.6.8. ábra. Az induktív csatolású plazma felépítése és működése 

 

Az induktív csatolású plazma működtetése technikailag nagyon nehéz feladat. Az egyik nehézség a 

plazmaégő megóvása a megolvadástól. A kb. 8000 °C-os plazmát távol kell tartani az 1600 °C 

olvadáspontú kvarcból készült plazmaégőtől, úgy hogy közben a plazma ne aludjon ki. Ezt a nagy 

sebességű külső argon hűtő hatása valósítja meg. 

A másik nehézség a rádiófrekvenciás energiabevitel oldalán jelentkezik. A hatékony energiabevitel 

feltétele az, hogy az RF-generátor kimenő impedanciája (pl. 50 ohm) azonos legyen a plazmaegység 

(plazmaégő + plazma + indukciós tekercs) pillanatnyi impedanciájával. A plazmaegység impedanciája 

viszont jelentősen változik az állapotoknak megfelelően: (i) nem működik a plazma, (ii) működik a 

plazma, (iii) mintabevitel történik a plazmába stb. Ha jelentős impedanciaeltérés van, a teljes energia 

„visszaverődik” és az RF-generátor végfokozatát másodpercek alatt leégeti. A problémát hangolható 

impedancia csatoló egységgel, és hibafigyelő egységekkel oldják meg. 

A plazma sugárforrásból származó analitikai információt hordozó optikai sugárzás leképezése 

(tükörrel vagy lencsével történő vetítés) az esetek többségében sugárirányban történik (2.1.6.9. ábra). 

A megfigyelt zóna jellemzésére a megfigyelési magasságot használjuk, amit a csatoló tekercs felső 

pontjához viszonyítva mérünk. A leképezés újabban alkalmazott, technikailag nehezebben megvaló-

sítható módja a tengely irányú leképezés, amely a sugárzás nagyobb részét hasznosítja és kedvezőbb 

analitikai paramétereket szolgáltat. A tengelyirányú leképezést nehezítik a 3000–4000 °C-os korrózív 

plazmagázok. 
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2.1.6.9. ábra. Az ICP plazma leképezési módjai 

Az induktív csatolású plazma tulajdonságait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.  

Termikus sugárforrások 

Paraméter  Induktív csatolású plazma  

Energiaforrás 27 MHz vagy 40 MHz frekvenciájú 0,8–2,0 kW teljesítményű 

rádiófrekvenciás energia. Az áramló, ionizált argongázt plazmaállapotban 

tartja.  

Hőmérséklet  6000–8000 °C 

Elektronkoncentráció nagy, 1014–1016 cm-3  

Oxigénkoncentráció kicsi  

Atmoszféra argon  

Minta  oldat  

Mintabevitel  pneumatikus vagy ultrahangos porlasztás 

Spektrum ionvonalak és atomvonalak 

Jel  stacioner 

Egyéb tulajdonságok szabad gázsugár, áramló közeg, áramlási sebesség, vg = 0,5–1 m/s 

2.1.6.4. táblázat. Az induktív csatolású plazma tulajdonságai 

VIDEÓ 

 

2.1.6.1. videó: Induktív csatolású plazma begyújtása és beállítása 
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Nemtermikus sugárforrások, ionforrások, síkkatódos glimmlámpa 

A nemtermikus elvű sugárforrások a kisnyomású kisülési csövek csoportjába tartoznak, amelyekben a 

töltéshordozó részecskék elektromos erőtérben gyorsítva vesznek fel energiát, és így keletkeznek a 

gerjesztést végző nagy energiájú elektronok és a mintát atomizáló nemesgázionok. A nemtermikus 

sugárforrások közül analitikai sugárforrásként, illetve külső tömegspektrometriás ionforrásként a 

síkkatódos glimmlámpát használjuk. A katódként kapcsolt vezető minta anyaga ionbombázás hatására 

kerül szabadatomos állapotba és az elektromos erőtérben felgyorsított elektronok gerjesztik, 

ionizálják. 

Az üreges katódos glimmlámpákat (vájtkatódú lámpa) az atomabszorpciós készülékekben használjuk, 

elemspecifikus, vonalas spektrumú fényforrásként. A síkkatódos glimmlámpa és az üreges katódos 

glimmlámpa tulajdonságait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

 Nemtermikus sugárforrások 

Paraméter  Sík katódos glimmlámpa Üreges katódos glimmlámpa 

energiaforrás elektromos energia, kisnyomású (Ar, Ne) kisülés, elektromos erőtérben 

gyorsított elektronok és nemesgázionok  

hőmérséklet  a minta hőmérséklet kicsi, 

a gerjesztési hőmérséklet nagy 10000–20000 K 

elektronkoncentráció nagy  

oxigénkoncentráció  kicsi (Ar, Ne ) 

atmoszféra argon vagy neon  

minta  sík fémfelület, kisméretű 

fémminta 

fém, fémötvözet, bevonat a 

katódüregben 

mintabevitel  katódporlasztás ionbombázással (Ar+, Ne+)  

spektrum atomvonalak, ionvonalak 

jel  stacioner 

energiaforrás elektromos energia, kisnyomású (Ar, Ne) kisülés, elektromos erőtérben 

gyorsított elektronok és nemesgázionok  

2.1.6.5. táblázat. A sík katódos és üreges katódos glimmlámpa tulajdonságai 

Elektrotermikus atomizáló  

Az elektrotermikus atomizálást grafitkemencével valósítjuk meg. A GF-AAS-készülékbe 10–20 l 

oldatot, esetenként néhány mg szilárd mintát juttatunk be az elektromos áram átvezetésével 

közvetlenül fűthető, az oxidációtól argongázzal védett grafitcsőbe. A grafitcsőben az atomizálási 

szakaszban (2000–2800 °C) a minta komponenseit elpárologtatjuk és az atomabszorpciós 

meghatározást lehetővé tevő szabadatomos állapotba hozzuk. 

A legtöbb grafitkemence konstrukcióban 20–30 mm hosszú, 5–6 mm belső átmérőjű grafitcsövet 

használunk. A grafitcsövet két, vízhűtéses, állandó erővel záródó grafit segédelektród közé illesztjük. 

Ezeken keresztül vezetjük be a cső fűtéséhez szükséges 0–250 amperes áramot és ezek biztosítják a 

cső szobahőmérsékletre történő visszahűtését is. 

A hagyományos, viszonylag egyszerű, hosszanti fűtésű grafitkemence konstrukciókban az 

áramátvezetéssel fűtött grafitelem egy vékonyfalú grafitcső. Az elektromos áram bevezetését és a 

hűtést szolgáló grafitkónuszok a cső végeihez csatlakoznak (2.1.6.10. ábra/a). A hűtés miatt a 

hőmérséklet a cső végein mindig lényegesen alacsonyabb, mint a cső középső szakaszán, de a hideg 

zóna kiterjedése változik a hőmérséklettel. 

Az újabb, keresztfűtésű grafitkemence konstrukciókban az áramátvezetéssel fűtött grafitelem 

bonyolult felépítésű, egy darab grafitból kimart test, amely tartalmaz egy a mérőteret alkotó 

csőszakaszt és két, arra keresztirányban felépített hengeres testet, amely az árambevezetésre és hűtésre 

szolgáló grafitkónuszokhoz csatlakozik (2.1.6.10. ábra/b). Az áram a grafittest oldalán kialakított 
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hengeres csatlakozásokon keresztül lép be és a test közepén kialakított csövön keresztirányban halad 

át. A cső egyes szakaszaira jutó teljesítményt úgy osztják el, hogy a cső teljes hosszában azonos 

hőmérséklet alakuljon ki. Ez a megoldás kedvezőbb, de a speciális „grafitcső” előállítása költségesebb.  

 

 

2.1.6.10. ábra. Hosszirányú (a) és keresztirányú fűtés megvalósítása és a cső hőmérsékleteloszlása 

(grafitcsőfal 1. bemérő nyílás 2. grafit segédelektródok 3. csövek és grafit segédelektródok fényképei) 

 

A grafitkemencében 2800 °C maximális hőmérsékletet használunk. A nagy hőmérsékletű 

szakaszokban argon atmoszférával védjük meg a grafitcsövet a gyors oxidációtól. A grafitkemencében 

szakaszosan történik a minta hevítése. Szárítási és hőkezelési szakasz után kerülünk a minta 

elpárologtatását és szabadatomokra bontását végző nagy hőmérsékletű atomizálási szakaszba. Az 

atomos mintagáz az atomizálást követően, illetve azzal egy időben nagy sebességgel diffundál a 

környező hideg térbe, ahol megszűnik az atomos állapota. Atomabszorpciós mérés szempontjából csak 

a grafitcső nagy hőmérsékletű szakasza a hasznos mintatér. A pillanatnyi szabadatom koncentrációt a 

koncentráció és a szabadatom keletkezési és kiürülési folyamat egyensúlya határozza meg. Ezek a 

folyamatok tranziens abszorbanciacsúcsokat eredményeznek, ahol a csúcsmagasság és a csúcsterület 

arányos a koncentrációval, illetve az anyag mennyiséggel. A grafitkemencében a minta hígulása csak 

mintegy 100-szoros az atomizálás során, szemben a láng atomizálóval, melyben a hígulás 10000-

szeres is lehet. A kisebb hígulás miatt kb. 2–3 nagyságrenddel kisebb oldatkoncentrációval tudunk 

azonos szabadatom koncentrációt elérni grafitkemencében, mint lángban. Az elektrotermikus 

atomizáló tulajdonságait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 
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 Termikus atomforrások  

Paraméter  Elektrotermikus atomizáló 

Energiaforrás elektromos áram, ellenellásfűtés 

Hőmérséklet  2800 °C 

Elektronkoncentráció kicsi 

Oxigénkoncentráció  kicsi, argongáz atmoszféra 

Atmoszféra argon 

Minta  oldat 

Mintabevitel  oldatbemérés, 10–20 µl 

Spektrum atomvonalak 

Jel  tranziens jel 

Egyéb tulajdonságok 10–15°mm hosszú, 5–6 mm átmérőjű, fűtött grafitcső  

2.1.6.6. táblázat. Az elektrotermikus atomizáló tulajdonságai 

2.1.7. A sugárforrásokban, atomforrásokban és ionforrásokban lejátszódó folyamatok 

Az analitikai atomspektroszkópiában alkalmazott sugárforrásokban, atomforrásokban és ionforrá-

sokban lejátszódó folyamatok alapjai azonosak. Általánosítva a folyamatok az alábbi főbb fázisokra 

bonthatók: (i) mintabevitel, (ii) oldószer elpárolgása, szilárd fázis kialakulása, (iii) olvadás, olvadék 

fázisú reakciók, (iv) párolgás, (v) molekulák disszociációja, atomizáció, (vi) ionizáció, (vii) gerjesztés, 

(viii) fényabszorpció (AAS), fényemisszió (OES, AF). A minta hőmérséklete fokozatosan emelkedik, 

és a pillanatnyi halmazállapotnak megfelelő értéket veszi fel. Az egyes részfolyamatok egyre nagyobb 

hőmérsékleten játszódnak le, elérve az atom- vagy sugárforrás hőmérsékletét. 

Az analitikai források a megfelelően megválasztott mintabeviteli technikával teszik lehetővé a 

különböző mintatípusok elemzését. 

 

 

2.1.7.1. ábra. Mintabevitel kapcsolt forrásokba (a) és integrált forrásokba (b) 

 

A mintabevitel szempontjából az analitikai források két csoportját különböztethetjük meg (2.1.7.1. 

ábra): (i) kapcsolt források és (ii) integrált források. A kapcsolt források esetében a mintát egy 

alkalmas mintabeviteli egységgel alakítjuk át a forrásba bevihető gáz, nedves aeroszol vagy száraz 

aeroszol formába. A mintabeviteli egységből a mintából előállított gázt, nedves aeroszolt vagy száraz 

aeroszolt szobahőmérsékletű átviteli szakaszon keresztül, gázárammal juttatjuk a nagy hőmérsékletű 

forrásba. Az ilyen rendszerekben a forrás általában áramló közegű és folyamatos működtetésű pl. láng, 

ICP. A mintaátalakulás folyamatai ezekben a forrásokban térben elkülönülnek. 
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Az integrált forrásokban a mintát a nem működtetett, szobahőmérsékletű forrásba visszük be arra alkalmas 

technikával, majd ezt követően indítjuk a forrás működtetését úgy, hogy a minta átalakulási folyamataihoz 

szükséges hőmérsékletet szakaszos hőmérsékletemeléssel állítjuk be. Ilyen forrás a grafitkemence. 

 

2.1.7.2. ábra. Az atomspektroszkópiai módszerek és az ICP-MS-módszer folyamatai 
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Az atomspektroszkópiai módszerek és ICP-MS-módszerek fontosabb folyamatait a kapcsolt források 

példáján mutatjuk be a 2.1.7.2. ábran. Az ábra segítségével szemléltetjük azt, hogy a jel kialakulásában 

milyen egymást követő, illetve egyidejű fizikai, kémiai és spektroszkópia folyamatok játszódnak le. 

Ezek a módszerek nagyon összetett folyamatsor eredményeként szolgáltatják az analitikai jelet. Az 

egyes részfolyamatok egy-egy tényezőt reprezentálnak adott módszer analitikai összefüggésében, de a 

kalibrálás során összevont állandóban jelennek meg. 

A módszerválasztás, a módszerkidolgozás és a módszerellenőrzés során egy-egy nehezebb analitikai 

feladat megoldásában sokat segít, ha ismerjük az egyes részfolyamatok várható alakulását. 

Az ábrán felülről lefelé haladva nyomon követhetjük az oldatmintában (o) jelenlévő MX összetételű 

vegyületet (M = fémion, X =anion) átalakulását. Az első lépésben az állandó sebességgel áramló 

mintát a porlasztással (heterodiszperz) nedves aeroszollá alakítjuk. Az aeroszolt porlasztókamrán 

átvezetve az ülepedés és az impakció (ütköztetéses leválasztás) segítségével a nagyobb átmérőjű 

folyadékcseppeket eltávolítjuk és csak 10 µm-nél kisebb átmérőjű cseppeket juttatjuk be a plazmába 

vagy lángba. A láng-AAS-módszernél a porlasztókamrában történik az éghető gáz bekeverése is, a 

plazma módszereknél argongáz szállítja az aeroszolt. 

A gázban diszpergált oldatcseppekkel bevitt anyag hőmérséklete fokozatosan növekszik. A nagy 

hőmérsékletű áramló közegben a pillanatnyi hőmérsékletnek megfelelő átalakulások játszódnak le. Az 

oldószer elpárolgása, szilárdfázis kialakulása MX(s), szilárd- és olvadékfázisú átalakulások, az anyag 

párolgása vagy szublimációja vezet a gázfázisú állapot eléréséhez MX(g). A folyamatok egyensúlya és 

sebessége függ az anyag és a mátrix tulajdonságaitól, a közeg hőmérsékletétől, az oxigénkoncentrá-

ciótól stb. A szabadatomok M(g) fémvegyületek, első sorban a termikusan legstabilabb monoxidok 

termikus disszociációjával keletkeznek. 

A szabadatomok egyrészt egyensúlyban vannak különböző – az adott közegben stabil molekulákkal 

MO (monoxid), MOH (monohidroxid), MX (monohalogenid) – másrészt a termikus ionizáció során 

elektron leadással keletkező ionokkal M
+. Ha az egyensúlyokat befolyásoló főbb paraméterek, a 

hőmérséklet, az elektronkoncentráció, az oxigénkoncentráció, a gyökkoncentrációk állandók, akkor az 

egyes formák koncentrációarányai is állandók. Ez azt jelenti, hogy bármelyik forma koncentrációjának 

meghatározásával következtethetünk az összes mennyiségre, illetve az oldatban lévő koncentrációra. 

Ha az egyes formák részaránya mintáról mintára változik (pl. a mátrixösszetétel változása miatt) az 

analitikai hibát okozhat (pl. ionizációs zavarás). 

Az optikai spektroszkópiai módszerek az elektrongerjesztést használják ki a szabadatom, szabadion, 

illetve molekula koncentrációjának meghatározására. Az atomabszorpciós módszerek az M 

szabadatom koncentrációt mérik úgy, hogy a meghatározandó elem rezonancia vonalának Io 

sugárzását vezetik át a szabadatomfelhőn. A sugárzás gerjeszti a szabadatomot és elnyelődik, ezért a 

sugárzás intenzitása Io-ról I-re csökken. Az abszorbancia (A = -lgI/Io = kcatom) arányos a szabadatom-

koncentrációval. 

Az emissziós módszerek a szabadatomok, -ionok vagy molekulák termikus elektrongerjesztését 

követő spontán fotonemisszióval szolgáltatják az optikai sugárzást. A szabadatomok és -ionok kis 

félértékszélességű (3–20 pm) vonalakból álló emissziós spektrumot szolgáltatnak, a gerjesztett 

molekulák viszont, sok közeli vonalból álló, sávos emissziós spektrummal jellemezhetőek. 

Az induktívcsatolású plazmát az ICP-MS-készülékekben külső ionforrásként használjuk. Az argon-

argon plazmában a fémek és átmeneti elemek 90%-ot meghaladó mértékben ionizálódnak, ezért az 

ICP viszonylag jó hatásfokú, atmoszférikus nyomáson működő ionforrás. A plazmából csatoló 

egységen keresztül visszük be az ionokat kis felbontású vagy nagy felbontású tömegspektrométerbe, 

ahol megtörténik az elemek (izotópok) azonosítása és mennyiségi meghatározása. Az egyes 

részfolyamatok részletesebb tárgyalására a következő fejezetekben kerül sor. 

Mintabevitel áramló közegű sugárforrásokba, atomforrásokba és ionforrásokba 

A lángsugárforrás, a lángatomforrás és az induktívcsatolású plazma sugárforrás és ionforrás közös 

jellemzője, hogy a nagy hőmérsékletű teret áramló gázból, gázokból állítjuk elő. Mindkét forrás nagy 
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sebességgel áramló, nagy hőmérsékletű gázokból álló, nyitott gázsugár, amely a környező álló gáztér 

hatására fokozatosan lehűl. Ezekbe a forrásokba az alkalmazások többségében porlasztásos módszerrel 

visszük be a folyadék halmazállapotú oldatmintát. A porlasztás során az egyik gázban, lángoknál a 

nagyobb térfogati sebességű, égést tápláló gázban, ICP-nél az argongáz egyik részáramában 

diszpergáljuk az oldatmintát és a keletkező, apró oldatcseppekből álló, finomeloszlású aeroszolt íly 

módon a forrásba juttatjuk. A kicsi (< 10 m) cseppméret fontos az aeroszol stabilitása miatt, és azért 

is, hogy a forrásban biztosítsuk a fizikai és kémiai átalakulások megfelelően nagy sebességét. A 

forrásban állandó sebességű mintabevitellel tudunk a minta koncentrációjával arányos, stacioner 

koncentrációt, stacioner jelet elérni. Az esetek többségében a technikailag viszonylag egyszerűbb, 

pneumatikus porlasztókat használjuk. Az ultrahangos porlasztót csak az ICP készülékben alkalmazzuk 

egyes speciális feladatok megoldására. 

A porlasztás energiabefektetést igénylő folyamat. Az energiát pneumatikus porlasztás esetén a közel 

hangsebességgel áramló gázsugár biztosítja, ultrahangos porlasztásnál pedig a nagy frekvenciával 

rezegtetett felület. A porlasztókat kétféle módon csatolhatjuk a forráshoz: (1) direkt porlasztónak 

nevezzük azt a konstrukciót, ahol a pneumatikus porlasztó által előállított ún. primer aeroszolt 

közvetlenül a forrás nagy hőmérsékletű terébe juttatjuk, (2) az indirekt porlasztónál a porlasztó által 

előállított primer aeroszolt egy keverést és nagy cseppek leválasztását megvalósító porlasztókamrán 

vezetjük át és csak a kamrát elhagyó szekunder aeroszolt jutatjuk a forrásba. 

A láng és ICP-forrásokhoz eltérő porlasztó konstrukciókat alkalmazunk. Az eltérés elsősorban abból 

ered, hogy a lángoknál általában 8–10 l/min térfogati sebességű gáz végzi a porlasztást, míg az ICP-

nél csak 0,6–1,2 l/min lehet porlasztógáz térfogati sebessége. A porlasztógáz kisebb térfogati 

sebessége miatt az ICP-porlasztóknál a megfelelő lineáris gázsebesség eléréséhez sokkal kisebb 

geometriai méretek szükségesek. 

Az atomabszorpciós készülékben használt porlasztótípus felépítése a 2.1.7.4. ábra felső részén látható. 

A folyadékkapilláris külső átmérője kb. 0,8 mm, belső átmérője kb. 0,4 mm. A folyadékkapilláris vége 

a gázkapillárisban helyezkedik el és egy ún. Venturi szakaszt formál. A porlasztógáz a Venturi 

szakaszban közel hangsebességet ér el és kb. 0,5 bar vákuumot hoz létre a folyadékkapilláris végén. 

Az atmoszférikusnál kisebb nyomás (vákuum) hatására a porlasztó állandó, qn sebességgel szívja, 

áramoltatja a mintaoldatot (felszívási sebesség). A kapilláris végén kilépő folyadék találkozik a nagy 

sebességű gázzal, amely a folyadéksugarat cseppekre bontja, porlasztja, kialakítja a primer aeroszolt. 

A porlasztást segítik az itt kialakuló nyomáshullámok is. 

 

 

2.1.7.3. ábra. A koncentrikus, pneumatikus porlasztó felépítése, az aeroszol kialakulásának fázisai 
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VIDEÓ 

 

2.1.7.1. videó: Pneumatikus porlasztó működése 

Egy atomabszorpciós készülék porlasztóját és a porlasztó által előállított primer aeroszol képét a 

2.1.7.4. ábra mutatja. 

 

 

2.1.7.4. ábra. Atomabszorpciós készülék porlasztója és primer aeroszol 

 

A pneumatikus porlasztás fontosabb folyamatait a lángatomabszorpciós készülékekben alkalmazott 

indirekt porlasztó egységen szemléltetjük (2.1.7.5. ábra). A porlasztó a porlasztókamrába illeszkedik. 
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2.1.7.5. ábra. A láng-AAS-készülék indirekt porlasztó egységének elvi felépítése. 

Az égőfejen kilépő aeroszol fényképe 

 

A porlasztókamra fő feladata: (i) a primer aeroszol cseppméreteloszlásának módosítása, és (ii) a kevert 

gázzal működő rendszerekben a gázok és a mintaaeroszol keverése, homogenizálása. A 

porlasztókamrában a nagyobb folyadékcseppek leválasztása ülepedéssel és ütközéssel (impakció) 

történik, amit segít a kamrában elhelyezett keverő, ütköző felület is. A porlasztókamra „kiszűri” a 

10 m-nél nagyobb cseppeket. A cseppméreteloszlás változását a 2.1.7.6. ábra szemlélteti.  

 

 

2.1.7.6. ábra. Az aeroszol cseppméreteloszlásának változása a porlasztókamrában 

 

A forrásba belépő mintaáramot a teljes mintaáramhoz viszonyítva kapjuk a közvetett porlasztás 

hatásfokát (). A hatásfokkal és a felszívási sebességgel kifejezhetjük a forrásba bejutó anyagáramot 

{qn}, a leválasztott anyagáramot {qn (1-)}, illetve a forrásba bejutó aeroszol komponens 

koncentrációját is csqn/Qg (analittömeg/gáztérfogat). 
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A láng-AAS-porlasztók 2–5 ml/min felszívási sebességgel és kb. 10% ( = 0,1) hatásfokkal 

jellemezhetők. A primer aeroszol cseppméreteloszlását a kisebb méretek felé tudjuk eltolni és így 

javítani tudjuk a porlasztás hatásfokát, ha a porlasztóhoz közel, 3–5 mm-re ütközőgömböt helyezünk a 

még nagy sebességgel áramló aeroszol útjába. 

Az induktív csatolású plazma fontosabb porlasztótípusai (2.1.7.7. ábra): (1) a koncentrikus porlasztó 

vagy Meinhard porlasztó, (2) a szögporlasztó, (3) a V-porlasztó és (4) az ultrahangos porlasztó. Az 

üvegből készített koncentrikus porlasztó felépítésében azonos a 2.1.7.3. ábrán bemutatott porlasztóval, 

de a geometriai méretek itt lényegesen kisebbek, hogy 1 l/min gázsebességnél kb. 200–300 m/s 

lineáris gázsebességet érjünk el a Venturi szakaszban. A kis kapillárisméretek miatt a folyadék- és 

gázoldalon is nagy az eltömődés veszélye. A szögporlasztóban kedvező, hogy a folyadékkapilláris 

mérete valamivel nagyobb lehet. A V-porlasztó a gázkapilláris végén kialakított ferde V-alakú 

csatornáról kapta a nevét. Ebbe a csatornába felül illeszkedik a folyadékkapilláris, melybe 

perisztaltikus pumpával szállított mintaoldatot táplálunk. A lecsorgó folyadékfilm egy része a nagy 

sebességű gázsugárral érintkezve aeroszollá alakul. Az ultrahangos porlasztóban piezoelektromos 

ultrahangforrás felületére tápláljuk rá a mintaoldatot és az ultrahang frekvenciájú mechanikus rezgés 

hozza létre a nagyon kis cseppméretű aeroszolt. A képződött cseppeket argon segédgázzal szállítjuk a 

forrásba. 

 

2.1.7.7. ábra. Az induktív csatolású plazma sugárforráshoz gyakrabban alkalmazott porlasztók 

 

A különböző ICP-porlasztókkal eltérő hatásfokot érünk el: koncentrikus porlasztó 1–2%, szögpor-

lasztó 0,8–1,5%, V-porlasztó 0,7–1%, ultrahangos porlasztó 10–20%. A porlasztó kiválasztásánál a 

hatásfok mellett sok más tényezőt is számításba veszünk: sókoncentráció, szilárd szennyezések stb., a 

különböző feladatokhoz más-más porlasztókat használhatunk.  

Az ultrahangos porlasztó csak egy szárító egység beiktatásával csatolható az ICP-hez.  

 

2.1.8. A sugárforrásokban és atomforrásokban lejátszódó fizikai, kémiai és spektroszkópiai 

folyamatok  

Az atomforrások, sugárforrások és ionforrások egyik nagyon fontos csoportja az áramló közegű forrá-

sok. Ezekben a forrásokban a porlasztással előállított mintacseppek együtt mozognak a nagy sebesség-

gel áramló gázokkal és közben a nagy hőmérsékletű közeg hatására termikus folyamatok sorozata 

játszódik le (2.1.8.1. ábra): (i) elpárolog az oldószer, több komponensű oldatok esetén a szilárd fázis 

kialakulásában a vegyületek oldhatóságnak van szerepe; (ii) a szilárd részecske megolvad, olvadék-

fázisú átalakulások, reakciók játszódnak le, (iii) a részecske elpárolog, a komponensek gőzfázisba 

mennek át; (iv) a molekulák atomokra disszociálnak, atomizálódnak, a atomos gőz keletkezik; (v) a 
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szabadatomok részlegesen termikusan ionizálódnak; (vii) a gőz fázisú komponensek diffúzióval 

terjednek a forráson belül és a nyitott forrást körülvevő térben. 

 

2.1.8.1. ábra. A minta atomizációja áramló közegű forrásokban 

 

A források nagy hőmérsékletén a molekulák, különösen a nagyobb molekulák nem stabilak, lebomla-

nak egyszerűbb molekulákra, illetve alkotórészeikre disszociálnak. A forrásokban termikus egyensúly, 

illetve lokális termikus egyensúly feltételezhető, ezért a folyamatokat az ismert termodinamikai össze-

függésekkel jellemezhetjük.  

A nagy hőmérsékletű forrásokban a disszociációs folyamat utolsó, viszonylag stabil molekulái a 

monoxidok, MO; monohidroxidok MOH; karbidok MC, illetve halogenidek MX termikus 

disszociációja szolgáltatja a szabadatomokat. A disszociációs egyensúlyokat az alábbi reakció-

egyenletek jellemzik: 

 MO     M + O, 

MC     M + C, 

MOH  M + OH, 

MX     M + X. 

 

A keletkezett szabadatomok gerjesztődnek és ionizálódnak a forrásban. A gerjesztett állapot általában 

nagyon rövid ideig (kb. 10-8 s) marad fenn, majd ütközéssel vagy fotonemisszióval alapállapotba kerül 

az atom. 

 M  M*, 

M* M+ hν. 

 

A termikus ionizáció során megfordítható, egyensúlyi folyamatban pozitív töltésű ionok és elektronok 

keletkeznek. A kellően nagy hőmérsékletű forrásokban az egyszeres pozitív töltésű ionokból további 

elektronvesztéssel többszörösen ionizált ionok is keletkezhetnek: 

 M  M+ + e-, 

M+ M++ + e-. 

 

Egy adott elem tehát szabadatom (M), különböző molekulák (MO, MC, MOH, MX) és ionok (M+, 

M++) formájában található a forrás adott zónájában. Az adott elemre az összes részecske koncentráció 
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n, azaz a szabad részecskék száma térfogategységenként, tehát az atom, na, a molekulák, nm, és az 

ionok, ni koncentrációjának összegeként irható fel: 

 n n n nm a i   .  

A vizsgálatok során feltételezzük, hogy a szilárd- vagy oldatminta cs komponens koncentrációja 

arányos a forrásban kialakuló n összes koncentrációval (cs  n). Az adott vizsgálat spektroszkópiai 

információja azonban csak egy kiválasztott részecskeformától származik, azaz a cs  na vagy cs  nm 

vagy a cs  ni arányosságra alapozzuk a mennyiségi meghatározást, ami megkívánja, hogy a na/n, 

nm/n, illetve ni/n viszonyszámok is állandóak legyenek az adott elemzés során. Ez azt jeleni, hogy a 

részecskék megoszlása az egyes formák között nem különbözhet a kalibrálás és a mintaelemzés 

fázisaiban. Az arányok eltolódására akkor kell számítanunk, ha a disszociáció és ionizáció foka 

megváltozik a mátrixkomponensek hatására. 

A molekulák termikus disszociációját, azaz a termikus szabadatom képződést leíró összefüggést a MO 

monoxidok disszociációjára adjuk meg, de analóg módon írható fel a többi molekulára is: 

 
n

n n
k T ea

m o

d

Ed

kT
1 3

2 , 

 

ahol no, az oxigénkoncentráció, 

kd, összevont állandó, 

T az abszolút hőmérséklet, 

Ed az adott monoxid disszociációs energiája és 

k a Boltzmann állandó. 

Az összefüggésből látható, hogy a disszociáció növelhető, ha a hőmérsékletet növeljük és a forrás 

oxigénkoncentrációját csökkentjük.  

A szabadatomok ionizációs egyensúlyának mennyiségi leírása (egyszeres ionizációra) hasonló 

összefüggéssel az ún. Saha-egyenlettel adható meg:  

 
n

n n
k T ei

a e
i

E

kT

i


1 3

2 , 
 

ahol ne az elektronkoncentráció, 

ki összevont állandó és 

Ei az adott atom ionizációs energiája. 

Az ionizáció foka tehát függ a hőmérséklettől, az adott elem ionizációs energiájától és az 

elektronkoncentrációtól.  

A szabadatomok képződésének fontosabb részfolyamatai; (1) porlasztásos mintabevitel, (2) párolgás, 

és (3) atomizálás sok esetben nem játszódnak le 100%-os hatásfokkal. Az adott beállítást hatásfok 

tényezőkkel jellemezzük. Így használjuk a már korábban értelmezett porlasztási hatásfokot (), 

párolgási hatásfokot ( ), az atomizáció hatásfokát (  n na ) és az ionizáció fokot (  n ni / ). 

A folyamatokban kulcsszerepet játszik a hőmérséklet, az oxigénkoncentráció és az 

elektronkoncentráció, de fontos szerepe van az egyes részfolyamatok sebességének, a konvektív és 

diffúziós transzportsebességnek (a tartózkodási időnek) is. Egyes esetekben szükség lehet pl. a forrás 

elektronkoncentrációjának jelentős növelésére a mintához adagolt, az adott körülmények között 

jelentős mértékben ionizálódó fém ún. ionizációs puffer (Cs+, K+, Ba2+ stb.) segítségével, hogy 

elkerüljük a mintában változó koncentrációban előforduló könnyen ionizálódó fémek zavaró hatását. 

Gerjesztés, a színképvonalak intenzitása, fotonabszorpció  

A q szintre gerjesztett atomok és az összes szabadatom részarányát nq/na, a Boltzmann összefüggés írja 

le: 
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, 

 

ahol gq a magasabb energiaszint statisztikus súlya, 

ga az alapszintek statisztikus súlyának összege, 

Eq az alap- és gerjesztett állapot közötti energiakülönbség, 

k a Boltzmann-állandó. 

Az egyenlet szerint a nq/na
 arány, azaz a q szint populációja exponenciálisan növekszik a 

hőmérséklettel, de mivel az na/n arány is maximum görbe szerint változik, az nq/n arány is 

maximumot mutat a hőmérséklet függvényében. Az optimális gerjesztési hőmérséklet általában 

kevéssel az optimális atomizációs hőmérséklet fölött van. A maximális gerjesztési fok nq/n a legtöbb 

elemnél 10-3–10-4 tartományba esik {nq= (10-3–10-4)n}.  

Emissziós méréseknél a színképvonal intenzitása I arányos a megfelelő q  p átmenet ( q a magasabb, 

p az alacsonyabb energiaszint) valószínűségével (Aqp), a fényforrás egységnyi térfogatában lévő 

gerjesztett atomok számával (nq)és a fényforrás hosszával az észlelés irányában (l): 

 I k A n lE qp q ,  

ahol kE a fénymérést jellemző állandó. 

Ezt a tényezőt az analitikai méréseknél állandó értéken tartjuk (térszög, erősítés stb.) és az intenzitást 

relatív mennyiségként mérjük. 

Atomabszorpciós méréseknél ha az abszorpciós vonalszélességnél kisebb szélességű vonalat emittáló 

fényforrással végezzük az abszorpció mérést, a fotonabszorpcióval előidézett p  q átmenethez 

tartozó abszorbancia A az alábbi módon fejezhető ki: 

 A k B n lA pq p ,  

ahol kA összevont állandó, 

Bqp az abszorpciós átmeneti valószínűség, 

np az alacsonyabb szinten lévő atomok száma és 

l az abszorpciós úthossz. 

Az esetek jelentős részében az np megegyezik a szabad atomkoncentrációval. 

2.1.9. Hátér és hátérkorrekció atomemissziós és atomabszorpciós méréseknél 

A sugárforrásokban és atomforrásokban a különböző spektroszkópiai jelenségek: emisszió, 

abszorpció, fényszórás; a különböző spektrumtípusok: folytonos, sávos és vonalas emisszió és 

abszorpció egymásra szuperponálódnak, azaz a hasznos „vonalas” jelet az ún. háttéremisszióval, 

illetve háttérabszorpcióval együtt detektáljuk (lásd 2.1.9.1. ábra). A probléma tanulmányozásához az 

emisszós vagy abszorpciós spektrumot kell tanulmányoznunk a spektrumvonal környezetében. Az 

emisszós mérések esetén az intenzitás-hullámhossz, míg az abszorpciós mérések esetén az 

abszorbancia-hullámhossz spektrumokat célszerű ábrázolni.  

Az emissziós módszereknél a sugárforrás saját folytonos emissziója, a termikusan stabil molekuláktól 

származó sávos emisszió és a szabadatomoktól, szabadionoktól származó vonalas emisszió adódik 

össze és adja az eredő spektrumot. Az ábra bal oldalán kalciumtartalmú mintaoldat nátriumtartalmának 

lángemissziós módszerrel történő meghatározásának példáján szemléltetjük a sugárforrás saját 

emissziójából, a kalcium mátrixelemtől származó CaOH molekulasávos emissziójából és a nátrium 

szabadatom vonalas emissziójából keletkező eredő spektrumot. A nátriumkoncentrációjával arányos IL 

vonalintenzitást az IL+B összes intenzitás és az IB háttérintenzitás mérését követően tudjuk számítással 

meghatározni. Ezt a műveletet háttérkorrekciónak nevezzük, amely történhet a vonallal azonos 
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hullámhosszon, vagy a vonalhoz közeli hullámhossznál végzett háttérméréssel. A vonal mellett mért 

intenzitásokból interpolációval közelítjük a vonal hullámhosszára vonatkozó háttérértéket. 

Az atomabszorpciós méréseknél (2.1.9.1. ábra, jobb oldal) formailag hasonló a probléma, de itt a 

különböző fényelnyelést okozó spektroszkópiai jelenségek állnak a háttérben. Az abszorpció is 

tartalmazhat folytonos abszorpciót, fényszórást, pl. szilárd részecskék fényszórása, illetve molekuláris 

gőzöktől származó sávos abszorpciót (NaClgőz), amire szuperponálódik a szabadatomok abszorpciója, 

amely vonalas jellegű. Az AL abszorbanciát az összes abszorbancia AL+B és háttérabszorbancia AB 

mérését követően tudjuk számítani. A vonalas fényforrással működtetett AAS-készülékekben az ún. 

deutériumlámpás háttérkorrekciót, illetve a Zeeman-háttérkorrekciót alkalmazzuk, amelyek a 

háttérabszorbancia mérését valósítják meg eltérő módon. A folytonos fényforrással működő AAS-

készülék az ábrán megfelelő formában jeleníti meg az abszorpciós spektrumot és lehetőséget ad a 

vonal melletti háttérértékek közvetlen felhasználására a háttérkorrekcióhoz.  

 

2.1.9.1. ábra. A háttér értelmezése és háttérkorrekció az atomemissziós és az atomabszorpciós 

méréseknél 

 

2.2. LÁNGEMISSZIÓS MÓDSZER, LÁNGFOTOMETRIA 

2.2.1. A módszer bemutatása 

A lángsugárforrásra alapozott optikai emissziós módszert (F-OES) gyakran lángfotometriás, illetve 

lángemissziós spektrometriás módszerként emlegetjük. A módszer alkalmazási köre az alkalmazott 

láng hőmérsékletétől függ. Levegő-propán lángban csak az alkálifémeket, acetilén-levegő lángban az 

alkáli és alkáliföldfémeket, N2O-acetilén lángban a fémek kb. 70%-t tudjuk meghatározni. A 

meghatározásokat általában atomvonalakon végezzük, de történhetnek a lángban stabil, kis gerjesztési 

energiájú molekulasávokon is (CaOH, SrOH, BaOH stb.).  
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A lángemissziós meghatározásokat végezhetjük viszonylag egyszerű interferenciaszűrős láng-OES-

készülékkel vagy ennek többcsatornás változatával, de nagyon gyakran az atomabszorpciós készüléket 

használjuk lángemissziós üzemmódban. 

A láng-OES-készülékek alkalmazása az utóbbi években az atomabszorpciós módszerek elterjedésével 

párhuzamosan visszaszorult. A lángemissziós mérés kimutatási határai a könnyen gerjeszthető 

alkálifémek esetén kedvezőbbek, mint a láng-AAS-módszeré. A többi elemnél a láng-AAS módszer a 

kedvezőbb. Összetett minták elemzésekor problémát okoz, hogy a készülékekben a lángemissziós 

mérésre általában nem megoldott a vonal melletti háttérkorrekció, ami komoly módszeres hibát 

okozhat. 

A lángemissziós módszer kalibrációs függvénye lineáris (I = k c), de az atomvonalokon, nagyobb 

koncentrációtartományban végzett méréseknél a görbe lehajló jellegű. A jelenség oka az önabszorpció, 

amit a vizsgált elem láng környezetében megjelenő szabadatomjainak fényelnyelése okoz. 

Molekulasávokon az önabszorpció nem lép fel. A láng-OES-módszert mintabeviteli, párolgási és 

ionizációs mátrixzavarások is terhelhetik. Ezeket a láng-AAS-módszernél tárgyaljuk. 

 

2.3. SZIKRASPEKTROMETRIA 

2.3.1. A módszer bemutatása 

Az egyenáramú ív sugárforrásra és a nagyfeszültségű szikra sugárforrásra alapozott analitikai mód-

szerek nagyon hosszú múltra tekintenek vissza. A spektrográfia körébe soroljuk azokat az emissziós 

színképelemzési módszereket, amelyekben az analitikai sugárforrás spektrográffal felbontott fényét, az 

emissziós spektrumot, fotolemezen rögzítjük és előhívás után színképvetítő, illetve vonalfotométer 

segítségével dolgozzuk fel. A spektrometriás módszerek esetében a spektrumból kiválasztott részt 

(vonal, sáv) fotoelektromos detektorokkal (fotoelektron-sokszorozó, CCD-detektor) észleljük. 

A spektrográfia (egyenáramú ívgerjesztés) minőségi analitikai alkalmazása 1910-ben kezdődött, a 

mennyiségi analitikai alkalmazást 1925-ben dolgozták ki a belső standard módszer bevezetésével. A 

nagyfeszültségű szikra sugárforrást 1932-ben vezették be, míg a sokcsatornás szikraspektrométerek 

1940-ben jelentek meg a laboratóriumokban. Az 1970-es évektől kezdődően a nehézkes fotolemezes 

detektálás miatt a spektrográfiás módszerek fokozatosan eltűntek. 

Megmaradtak viszont és technikailag jelentősen tovább fejlődtek a szikraspektrometriás készülékek, 

melyeket fémek közvetlen szilárd mintás, szimultán multielemes elemzésére használnak kohászati 

gyártók, fémalapanyag-felhasználók és -forgalmazók, illetve hulladékhasznosítók. Ezzel a módszerrel 

elsősorban az acél, vas, aluminium, réz, nikkel, kobalt, titán, cirkónium, magnézium, cink és 

nemesfém ötvözetek összetételét lehet meghatározni. Egy-egy anyagtípus, pl. acél elemzése során 20–

25 elem meghatározása is szükséges lehet, ha több anyagtípus elemzésére van szükség, 40–50 

mérőcsatornát is beépítenek a készülékbe, mert egy-egy elemnek több vonalát is használni kell. A 

módszerrel kedvező esetben 0,5–2% szórás érhető el. A készülékek kalibrálásához az adott fémötvözet 

kalibráló mintasorozatait kell használni. Egy-egy minta elemzése néhány percet vesz igénybe. Az 

eredmények feldolgozását, a minta besorolását számítógépes adatbázisok támogatják. 

A különböző alkalmazásokhoz eétérő készüléktípusokat használnak. A legigényesebb kohászati 

elemzésékhez Pashen-Runge rendszerű (fókusztávolság 0,5–1 m) vákuum polikromátoros 

készülékeket használnak fotoelektron-sokszorozó detektorokkal kombinálva, hogy a szén-, kén- és 

foszforatomok érzékeny, 160–200 nm tartományba eső vonalait is használhassák. Egy ilyen készülék 

elvi felépítését mutatja a 2.3.1.1. ábra. A síkra lemunkált minta elemzendő felületét a szikrasugárforrás 

fémasztalának nyílására helyezik az ellenelektród fölé. A szikrakisülés képét a leképező rendszer a 

belépő résen keresztül a gömb optikai rácsra vetíti, amely a kilépő rések síkjában megjeleníti a 

spektrumot. A spektrumból a kilépő résekkel választjuk ki az egyes elemek spektrumvonalait. A 

kilépő réseken áthaladó fényt fotoelektron-sokszorozó detektorokra vetítjük. A vonalak melletti 

háttérintenzitások mérését a belépő rés mozgatásával valósítjuk meg. 
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2.3.1.1. ábra. Paschen–Runge rendszerű polikromátoros szikraspektrométer fotoelektron-sokszorozó 

detektor 

 

Az egyszerűbb anyagminősítési feladatokhoz a kisebb méretű asztali készülékek is megfelelnek, ezek-

ben a kisebb fókusztávolságú polikromátorhoz két sorban CCD-detektorsorokat (pl. 1024×64 pixel, 

14×14 µm pixelméret) illesztenek, így a teljes hasznos spektrumtartomány elérhető (2.3.1.2. ábra). 

 

2.3.1.2. ábra. Paschen–Runge rendszerű polikromátoros szikraspektrométer CCD-detektor sorokkal 

 

Anyagválogatáshoz és helyszíni vizsgálatokhoz készítenek hordozható szikraspektrométereket is. 

Ezekben a szikrasugárforrást száloptikán keresztül csatolják a központi egységben elhelyezett CCD-

detektoros polikromátorhoz (2.3.1.3. ábra). Az elemzéshez a kézi mérőfejet ráfektetik a vizsgálandó 

fémtárgyra, majd beindítják az elemzési ciklust. Az ellenelektród és a tárgy között létrehozott 

szikrakisülés optikai sugárzását 2–3 méter hosszú kvarcszáloptikára vetítik. A száloptika másik végét 

a polikromátor belépő réséhez illesztik. 
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2.3.1.3. ábra. A szikrasugárforrás optikai csatolása mobil szikraspektrométerben 

 

2.4. INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA OPTIKAI EMISSZIÓS MÓDSZER (ICP-OES) 

2.4.1. A módszer bemutatása 

Az induktív csatolású plazma optikai atomemissziós (ICP-OES) módszer az induktív csatolású 

plazmát (ICP) használja sugárforrásként. Ez módszer 1979-ben jelent meg a laboratóriumokban. A 

mai modern készülékekkel technikailag teljes mértékben kihasználhatjuk a módszer kínálta analitikai 

lehetőségeket.  

A módszer 70–80 féle elem kimutatását (2.4.1.1. táblázat), illetve mennyiségi meghatározását teszi 

lehetővé. A mintaoldatot porlasztással aeroszollá alakítva, gázárammal juttatjuk az induktív csatolású 

plazmába, ahol a minta komponensei elpárolognak, atomizálódnak, a keletkező szabadatomok, illetve 

-ionok gerjesztődnek és az elemekre jellemző hullámhosszú fotonokat bocsátanak ki. A plazma 

fényemisszióját polikromátorral spektrálisan felbontjuk és az egyes elemek adott hullámhosszú 

spektrumvonalának intenzitását optikai detektor(ok) segítségével mérjük. 



 

 III. B - 205. 

© Bezúr László  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 2. Atomspektroszkópia 

 

1a 2a 3b 4b 5b 6b 7b 8 8 8 1b 2b 3a 4a 5a 6a 7a 0 

H                  He 

Li Be           B C N O F Ne 

Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra Ac                

Lantanidák Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu   

Aktinidák Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw   

2.4.1.1. táblázat. Az ICP-OES-módszerrel mérhető elemek 

Az ICP-OES-módszer előnyei 

 ICP-sugárforrás és atomemissziós elv alkalmazásával a gyakorlatban 70–80 féle elem vizsgál-

ható, vonalas jellegű spektrumok, 5–20 pm szélességű spektrumvonalainak felhasználásával; 

 a spektrumok az atomok elektronszerkezetének „leképezései” ezért egy adott elem 

spektrumvonalai pontosan azonos hullámhossznál jelennek meg; 

 a különböző elemek vonalai egyszerre jelennek meg, az elemek egyidejűleg is mérhetőek, 

szimultán multielemes módszer; 

 az elemek kimutatási határai kedvezőek, nyomelemzésre is alkalmas;  

 5–6 nagyságrendet felölelő dinamikus koncentrációtartomány, nyomelem, mellékalkotó és 

főalkotó egyszerre elemezhető;  

 egy-egy minta elemzése 1–2 perc, nagy mintaszám, elemszám érhető el. 

Az ICP-OES-módszer hátrányai 

 Bizonyos esetekben előfordul a spektrumvonalak átlapolása;  

 a mátrixhoz igazodó háttérkorrekció szükséges; 

 a készülékek üzemeltetése költséges az argongáz használat miatt; 

 a módszerkidolgozás nagyobb szakértelmet, tapasztalatot igényel;  

 vonalzavarások és háttérkorrekciós problémák is jelentkezhetnek. 

 

Az ICP-OES-készülékekkel elemezhető oldatminták két jelentősen eltérően viselkedő típusát alkotják 

a (i) vizes oldatok és (ii) a szerves oldószeres oldatok. A vizes oldatok elemzése általában egyszerűbb 

és minden készülékkel elvégezhető. A szerves oldószeres oldatok közvetlen ICP-OES-elemzése sokkal 

nehezebb és csak speciálisan felszerelt készülékkel oldható meg, mert a szerves oldószer könnyen 

kioltja a plazmát. A szerves oldószeres minták elemzése jellemző a petrolkémiai területen.  



 

 III. B - 206. 

© Bezúr László  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 2. Atomspektroszkópia 

 

2.4.2. Az ICP-OES-készülékek felépítése  

Az ICP-OES-készülékek egységeit és azok kapcsolatát a 2.4.2.1. ábra szemlélteti. Az egyes egységek 

feladata, funkciója a következő:  

 plazmasugárforrás, amely szabadatomos, szabadionos állapotba viszi és gerjeszti a mintát 

alkotó elemeket és előállítja a minta elemeit jellemző optikai sugárzást; 

 rádiófrekvenciás generátor és illesztő egység, amely előállítja és szabályozza a plazma 

működtetéséhez szükséges rádiófrekvenciás energiát;  

 gázadagoló egység: biztosítja a plazma és mintabevitel argonáramait; 

 mintabeviteli egység (porlasztó, porlasztókamra és perisztaltikus pumpa), amely a 

mintaoldatot aeroszollá alakítja és a kis cseppméretű frakciót bejuttatja a plazmába; 

 leképező egység: a plazmából jövő optikai sugárzást vetíti a fényfelbontó egységbe; 

 fényfelbontó egység: polikromátor, amely spektrálisan felbontja a plazma optikai sugárzását, 

elkülöníti az egyes elemek spektrumvonalait, megjeleníti a spektrumot a detektoron; 

 optikai detektor: az adott hullámhosszon jelentkező fényintenzitással intenzitással arányos 

elektromos jelet állít elő (CCD-mátrix, CID-mátrix, CCD-sor);  

 számítógépes adatgyűjtő és vezérlőegység: felhasználói programon keresztül működteti a 

készüléket, méri és feldolgozza az adatokat. 

Mintegy 25–30 éves fejlesztés és útkeresés után jutottak el a készülékgyártók oda, hogy a mai 

korszerű, kisméretű és analitikai teljesítményben szinte ideális készüléktípusokat kifejlesszék. A 

készülék minden szerkezeti eleme jelentősen változott és azt lehet mondani, hogy a legkorszerűbb 

készülékek a módszerben rejlő összes lehetőséget az analitikus rendelkezésére bocsátják. 

 

2.4.2.1. ábra. Az ICP-OES-készülék egységei 

 

A korszerű készülékek két alap típusa: (i) Echelle polikromátoros ICP-OES-készülék, CCD- vagy 

CID-mátrix detektorral és (ii) Paschen–Runge polikromátoros ICP-OES-készülék, CCD-detektor-

sorokkal. Mindkét készülék jellemzője a teljes hullámhossztartomány elérése, nagy felbontás (spektrá-

lis sávszélesség = 5 pm), szabad vonalválasztás és háttérkorrekció, szimultán multielemes üzemmód. 
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Plazmasugárforrás 

A plazmasugárforrás a rádiófrekvenciás generátorral, az RF-csatoló egységgel, a gázadagoló 

egységgel és a mintabeviteli egységgel együtt képez egy nagyobb egységet az ICP-OES-készülékben. 

Generátor 

A rádiófrekvenciás generátorok 27 MHz vagy 40 MHz ipari frekvencián működnek, hogy elkerüljék a 

telekomunikációs rendszerek zavarását. A modern generátorok speciális, nagyfrekvenciás félvezető 

elemekből épülnek fel. A generátorok kimenő teljesítménye 0,8–2 kW tartományban szabályozható. A 

generátor kimenete impedancia csatoló egységen keresztül kapcsolódik az indukciós tekercshez. A 

generátoregység tartalmazza a plazma begyújtásához szükséges Tesla-szikra egységet és a generátor 

védelmét szolgáló részeket is. 

Gázadagoló 

A gázadagoló egység a plazma és mintabevitel gázáramait szolgáltatja, amelybe beletartozik a 

gázáramok vezérelt ki- és bekapcsolása és az áramlási sebességek finom szabályozása. Különösen 

gondos szabályozást igényel a belső argonáram, ezt ún. tömegáram-szabályzóval végzik. 

Plazmaégő 

A plazmaégő három alapváltozatát használjuk: (i) nem bontható plazmaégő, (ii) részlegesen bontható 

plazmaégő és (iii) teljesen bontható plazmaégő. A nem bontható plazmaégőt az adott feladattípushoz 

készítik. A különböző mintatípusok (vizes, hidrogén-fluorid tartalmú és szerves oldószeres) eltérő 

méretezésű plazmaégőt igényelnek. A mintabevitelt szolgáló, belső ún. injektorcső méretei (hossz és 

kapillárisátmérő) és anyaga változhat. A plazmaégők nagyon drágák (kb. 100 eFt) és általában egy év 

alatt elhasználódnak. 

Porlasztó, porlasztókamra, perisztaltikus pumpa  

Az ICP-OES-készülékekben a különböző típusú analitikai feladatokhoz eltérő konstrukciójú és anyagú 

porlasztók és porlasztókamrák használata célszerű. A porlasztás szempontjából megkülönböztetett 

mintatípusok: (i) nagyon híg vizes oldatok, (ii) híg vizes oldatok, (iii) nagyobb sótartalmú (1–2%) 

vizes oldatok, (iv) szerves oldószeres oldatok, (v) hidrogén-fluorid tartalmú oldatok. A porlasztók 

hatásfoka is eltérő, ami a kimutatási határokat befolyásolja.  

Néhány fontosabb porlasztótípust mutatunk be a 2.4.2.2. ábraán, a 2.4.2.3. ábraán és a 2.4.2.4. ábraán. 

A porlasztókat különböző konstrukciójú porlasztókamrákkal illesztjük a plazmaégőhöz. Az ICP-hez 

használt porlasztók általában nem önfelszívók, ezért a mintaoldatot perisztaltikus pumpával tápláljuk a 

porlasztóba állandó térfogati sebességgel. A porlasztókamrában lekondenzált mintát is perisztaltikus 

pumpával távolítjuk el.  

 

2.4.2.2. ábra. Koncentrikus porlasztó az ICP-OES-készülékhez 
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2.4.2.3. ábra. Szögporlasztók ICP-OES-készülékhez 

 

  

2.4.2.4. ábra. V-porlasztó ICP-OES-készülékhez. Előlnézet és oldalnézet 

Leképező egység 

A leképező egység feladata, hogy a plazmába juttatott minta által kibocsátott sugárzást a polikro-

mátorba vetítse lencse vagy tükrök segítségével. A készülékekben a feladatokhoz igazodóan radiális 

leképezést, axiális leképezést vagy tükörmozgatással váltható radiális és axiális leképezést valósítanak 

meg. Az axiális leképezéssel kb. egy nagyságrenddel javíthatók a kimutatási határok, de a felső 

koncentrációhatár is lejjebb kerül. 

A készülékekben a polikromátor optikai tengelye általában vízszintes és egy kis (5–10°) térszögben 

érkező fénynyalábot fogad be. Ha a plazmát függőleges irányban helyezik el a készülékben, az ún. 

radiális leképezést lehet alkalmazni, amikoris az analitikai zóna néhány milliméter magas szakaszából, 

vízszintesen, oldalirányban haladó sugárzásrészt tudjuk hasznosítani. A megoldás előnye, hogy a 

forró, korrózív plazmagázok felülről egyszerűen elszívhatók és nem veszélyeztetik a leképező optikai 

elemeket. 

Az ún. axiális leképezéshez a plazmát vízszintesen helyezik el a készülékben a leképező egység és 

polikromátor optikai tengelyéhez igazítva. Ebben az esetben sokkal nehezebb megoldani a leképező 

optikai elemek védelmét a plazma károsító hatásától. Az axiális leképezéshez gyakran alkalmazott 

megoldást mutat be a 2.4.2.5. ábra. A plazmát egy 5 mm-es furattal rendelkező vízhűtéses fémkúptól 

20–25 mm-re helyezik el úgy, hogy a fémkúp csúcsa a plazmába merül. A fémkúp egy kvarcablakkal 

lezárt térhez csatlakozik, melyet argongázzal öblítenek. A fémkúp nyílásán a plazma felé kiáramló 

argongáz megakadályozza a plazmagázok behatolását a leképező egységbe. Ez a megoldás lehetőséget 

ad arra is, hogy a plazmából radiálisan kilépő sugárzást mozgatható tükrökkel a polikromátorba 

vetítsük. 
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2.4.2.5. ábra. Axiális és radiális kombinált leképező rendszer ICP-OES-készülékhez 

 

2.4.3. Fényfelbontó egység, polikromátor, spektrométer 

Az induktív csatolású plazma sugárforrás kínálta analitikai lehetőségek maximális kihasználásához az 

ICP-OES-készüléknek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkezni: 

 nagy felbontású polikromátorral felépített spektrométer, 

 CCD- vagy CID-detektor 150000–1000000 detektorelemmel, 

 hullámhossztartomány 160–770 nm, 

 a spektrális sávszélesség (SBW) 5 pm, 

 a teljes hullámhossztartomány kiválasztott részeinek egyidejű észlelése, 

 a spektrumvonalak és a vonalak környezetének egyidejű detektálása, 

 váltható radiális és axiális leképezés, 

 argon töltésű vagy vákuum polikromátor a 200 nm alatti hullámhossztartomány eléréséhez.  

A fenti követelményeket két spektrométer típus tudja biztosítani: (i) echelle polikromátor egy darab 

egy megapixeles CCD-mátrix vagy CID-mátrix detektorral vagy (ii) Paschen–Runge rendszerű 

polikromátor 20–30 darab CCD-detektorsorral. A készülékek közös jellemzője, hogy sok detektor-

elemet, pixelt tartalmazó CCD- vagy CID-elven működő szilícium alapú, félvezető detektorokat alkal-

maznak. 

A méréstechnikai célra kifejlesztett két detektorstruktúrát szemlélteti a 2.4.3.1. ábra. 

A detektorok külön kiolvasható, 10–20 µm-es négyzet alakú kis detektorelemekből épülnek fel. A 

CCD-detektorsor elrendezésnél x irányban, ami a hullámhossznak felel meg, 1024 vagy 2048 pixelt 

találunk, y irányban pedig pl. 16 pixelt. Ez a detektorstruktúra jól használható azokban a spektro-

méterekben, ahol a spektrum alakja hasonló. A CCD-mátrix és CID-mátrix detektorstruktúra jellem-

zője, hogy x és y irányban is 1024 × 1024 detektorelem található. Ez a struktúra jól illeszkedik a 

echelle polikromátorok által előállított spektrum megjelenítéshez az ún. echellogramhoz. 
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2.4.3.1. ábra. CCD-detektorstruktúrák 

 

 

2.4.3.2. ábra. Echelle polikromátoros ICP-OES-készülék optikai vázlata 

 

Egy korszerű CCD- vagy CID-detektorral rendelkező echelle polikromátoros készülék optikai 

rendszerének felépítését mutatja be a 2.4.3.2. ábra. A plazmasugárforrás analitikai zónájából kilépő 

sugárzást a polikromátor belépő aperturáján keresztül vetítjük a gömb kollimátor tükörre, ami a belépő 

sugárzást párhuzamos nyalábbá formálja át. Ez a párhuzamos sugárnyaláb áthalad egy kvarcprizmán, 

amely vízszintes síkban (x) bontja fel a fényt. A fénysugár ezt követően echelle optikai rácsra kerül, 



 

 III. B - 211. 

© Bezúr László  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 2. Atomspektroszkópia 

 

ami függőleges síkban (y) bontja fel a fényt és sok kis spektrumszegmenst állít elő a 30–120. 

spektrumrendben. A prizma és az optikai rács által x, y síkban felbontott fénynyalábot a toroid 

kameratükör fókuszálja és a detektor síkjában előállítja az ún. echellogramot mint képet (2.4.3.3. 

ábra).  

Az echellogramban a 160–800 nm-es spektrumtartomány egy felületen jelenik meg. Ez a nagyon 

tömör megjelenítési forma jól illeszkedik a digitális képalkotás céljára (kamerák) kifejlesztett CCD-

mátrix detektorok struktúrájához. Az 15×15 mm-es echellogramban tömörített spektrumszegmensek 

összes hosszúsága kb. 1,2 méter. A 2.4.3.3. ábra rajzban és képekben is bemutatja az echellogram 

szerkezetét. A felső fénykép a teljes detektor felületen megjelenő intenzitáseloszlást mutatja a 

képernyőn megjelenítve, míg az alsó kép kinagyítva mutatja három spektrumvonal pixelképét.  

A pixelekhez rendelt hullámhossz felhasználásával a számítógép előállítja a spektrumot 

(x = hullámhossz, y = intenzítás) lásd. 2.4.3.4. ábra. A készülék kiváló spektrális felbontását 

szemlélteti a tallium dublett (∆λ = 14 pm) spektrumrészlet, lásd 2.4.3.4. ábra.  

Egy echelle polikromátoros ICP-OES-készülék optikai rendszerének fényképét mutatja 2.4.3.5. ábra, 

melyen rajzos formában jelenítettük meg a fényutat és a fényfelbontás fázisait. 

 

  

 

 

2.4.3.3. ábra, Echellogram felépítése és megjelenése a készülék képernyőjén teljes pixelképként és 

kinagyított részleten 
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2.4.3.4. ábra. A pixelkép szoftveres konverziója spektrummá. A tallium dublett felbontásának 

bemutatása: 190.864 nm és 190.878 nm, egy pixel= 0,0035 nm 

 

 

2.4.3.5. ábra. Echelle polikromátoros ICP-OES-készülék polikromátorának fényképe a fényút rajzos 

megjelenítésével 

 

2.4.4. ICP-OES-spektrumok szerkezete, háttérkorrekció 

Az induktív csatolású plazmából származó spektrumok jellegzetességeit a 2.4.4.1. ábra, a 2.4.4.2. ábra 

és a 2.4.4.3. ábra mutatja be. Ezeken az ábrákon alumínium, vas és volfrám 10 mg/l koncentrációjú, 

oldatának porlasztása során, nagy felbontású monokromátorral a 190–270 nm tartományban regisztrált 

spektrumrészleteket látunk. A választott elemek közül az alumínium vonalszegény, a vas közepesen 

vonaldús, míg a volfrám nagyon vonaldús spektrumot ad. A spektrumokon megfigyelhető, hogy az 

ICP-spektrumban a spektrumvonalak a plazma folytonos alapsugárzására szuperponálódnak. Ez azt 

jelenti, hogy a mennyiségi kiértékelés során háttérkorrekciót kell végezni, azaz a spektrumvonal 

intenzitásának meghatározásához a plazma háttérsugárzását le kell vonni az összes intenzitásból. A 

spektrumokon számozással megjelölt vonalak az adott elem jól ismert, ún. elsődleges analitikai 

vonalai. 
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2.4.4.1. ábra. Alumínium (10 mg/l) ICP-spektruma a 190–270 nm hullámhossztartományban 

 

2.4.4.2. ábra. Vas (10 mg/l) ICP-spektruma a 190–270 nm hullámhossztartományban 

 

2.4.4.3. ábra. Volfrám (10 mg/l) ICP-spektruma a 190–270 nm hullámhossztartományban 
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A reális, több elemet tartalmazó minták esetében az elemek spektrumai összeadódnak. Könnyen 

belátható, hogy a volfrámhoz hasonlóan vonaldús spektrumú mátrixelem mellett nehéz egy másik 

elem meghatározása. A mátrixkoncentráció növelésével a helyzet tovább súlyosbodik, mert a 

spektrumvonalak száma megsokszorozódik a gyengébb vonalak megjelenésével. A spektrumok kiérté-

kelése nagy felbontású készülék (SBW = 5 pm) alkalmazásával a fentiek ellenére viszonylag jól meg-

oldható. A spektrumvonalak félértékszélessége a kisebb koncentrácójú elemekre 3–20 pm, ezért az 

ideális optikai felbontás a nagy felbontású, 3–5 pm spektrális sávszélességű készülékekkel érhető el. 

A detektor az adott hullámhossztartományban jelentkező sugárzás összegével, IL+B arányos jelet szol-

gáltat, azaz a detektor a vonal és háttérsugárzás összegét, IL+B=IL+IB méri (2.4.4.4. ábra). A számunkra 

hasznos elemspecifikus analitikai információt az IL vonalintenzitás hordozza, melyet az IL+B és IB 

intenzitás külön-külön végzett mérésével határozunk meg, majd számítjuk az IL vonalintenzitást. 

Az ún. vonal melletti háttérkorrekció lehetővé teszi, hogy az adott minta mérése során kapott spektrum-

részlet adatait felhasználva történjen a háttérkorrekció. Ennek során a 0 hullámhossznál mérjük az 

IL+B intenzitást, majd a vonal mellett mért IB1 és IB2 intenzitásból számítjuk az IB intenzitást. A vonal 

melletti háttérkorrekciós helyeket és az interpolálás algoritmusát a módszerkidolgozás során mintával 

felvett spektrumrészletekben jelöljük ki. 

 

2.4.4.4. ábra. A vonal melletti háttérkorrekció elve ICP-OES-mérésnél 

 

A három háttérkorrekciós alapesetet: 

 a háttér vízszintes (2.4.4.5. ábra), 

 a háttér egyenes (2.4.4.6. ábra), 

 a háttér görbe (2.4.4.7. ábra) rajzokon és a készülék képernyőjén megjelenő formában 

mutatjuk be. 

A kezelő a spektrumrészleten kijelöli a háttérkorrekciós helyeket és megválasztja az algoritmust. Ezt 

követően a spektrumban megjelenik a számított háttér vonala. 
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2.4.4.5. ábra. Háttérkorrekció vízszintes háttér esetén 

 

 

 

2.4.4.6. ábra. Háttérkorrekció egyenes háttér esetén 

 

 

 

2.4.4.7. ábra. Háttérkorrekció görbe háttér esetén 
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2.4.5. Az ICP-OES-készülék kalibrálása 

Az ICP-OES-módszer kalibrációs függvénye elvileg lineáris I = kc alakú. A módszer dinamikus 

koncentrációtartománya, melyet a kimutatási határtól számítunk, 5–6 nagyságrend is lehet. Ez nagyon 

hasznos sokelemes elemzéseknél, amikor a főalkotók, mellékalkotók és nyomelemek nagyon széles 

koncentrációtartományba esnek. A mennyiségi elemzéshez az ICP-OES-készüléket kalibrálni kell. A 

gyakorlatban a kimutatási határtól számított 3–4 nagyságrend tartományban a kalibrációs függvény 

általában lineáris, szélesebb 5–6 nagyságrend tartományban kissé lehajló jellegű. 

Ha az ICP-OES-módszer kínálta lehetőségeket teljesen ki kell használni, a kalibrálást a kimutatási 

határtól számított 5–6 nagyságrend tartományban végezzük. Ilyenkor a kalibrálást a vizsgált elemeket 

ismert koncentrációban tartalmazó 8–10 tagú kalibráló oldat sorozattal végezzük, lefedve a fenti széles 

koncentrációtartományt. A kalibráló oldatokkal meghatározzuk a koncentráció, korrigált intenzitás (c, 

IL) értékpárokat, majd a kalibrációs függvényt I = f(c). A kísérleti kalibrációs függvényt egyenessel, 

másodfokú vagy harmadfokú polinommal közelítjük, a mért és számított pontok százalékos 

eltérésének alapján ítélve meg az illeszkedés jóságát. A függvények menetét és az illeszkedés jóságát 

numerikusan és grafikusan is ellenőrizzük. A kalibrációt követően az illesztett függvények 

felhasználásával számítja a program mintával kapott jelekből a minták elemkoncentrációit. 

A 2.4.5.1. ábra az ezüst (hullámhossz: 328,068 nm, kimutatási határ: 0,007 mg/l) kalibrációs 

függvényét mutatja be a 0–100 mg/l és a 0–1000 mg/l koncentrációtartományban. A 0–100 mg/l 

tartomány négy nagyságrend, a 0–1000 mg/l öt nagyságrend dinamikus tartománynak felel meg. A 0–

100 mg/l tartományban a kalibrációs függvény egyenessel közelíthető, míg a 0–1000 mg/l 

tartományban csak másodfokú polinommal lehetett megfelelő illeszkedést elérni. 

 

  

2.4.5.1. ábra. Ezüst ICP-OES-módszerrel kapott kalibrációs függvényei a 0–100 mg/l és a  

0–1000 mg/l tartományban 

 

A nagy teljesítményű, sokelemes, szimultán multielemes ICP-OES-készülékek kalibrációja nagyon 

munkaigényes és nagy tapasztalatot igénylő feladat. A munka a vonalak megválasztásával indul, a 

háttérkorrekciós helyek és módszerek kiválasztásával folytatódik, majd utána következik a kalibrálás 

és a kalibrációs függvények meghatározása.  

 

2.5. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA (AAS) 

2.5.1. A módszer bemutatása 

Az atomabszorpciós módszerek széles körű elterjedése az 1970-es években kezdődött. Az AAS-

módszerek a laboratóriumok általánosan alkalmazott elemanalitikai, nyomelemanalitikai módszerei. 

Mintegy 65 elem meghatározására alkalmasak, ebbe beletartoznak a fémek és a nemfémek közül a B, 
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Si, As, Se és Te. Az AAS-módszer négy, egymást kiegészítő változatát: a láng-AAS, a grafitkemence-

AAS, a higany-AAS- és a hidrid-AAS-módszert használjuk. Az atomabszorpciós elemzés során az 

oldatmintából lángban, grafitkemencében, vagy kvarcküvettában előállított szabadatomok elems-

pecifikus fényelnyelését mérjük a kiválasztott elem fotonokkal jól gerjeszhető elektronátmenetének 

megfelelő hullámhosszon kb. 0,002 nm félértékszélességű monokromatikus fénnyel. 

Az atomabszorpciós méréseknél két technikai nehézséggel találkozunk, az egyik a szabadatomok 

előállítása és fenntartása a mérés idejére, azaz a minta atomizálása, a másik az atmoszférikus 

nyomáson kb. 0,005 nm hullámhossztartományban lejátszódó szabad atomos abszorpció mérése. Az 

abszorpciómérés monokromatikussági feltétele akkor valósul meg az AAS-mérésnél, ha a hullám-

hosszbeállítás pontossága abszolút skálán kb. 0,001 nm, és a megvilágító fény félértékszélessége 

kisebb, mint 0,005nm, azaz az abszorpciós vonal szélessége. Ezek nagyon nehezen teljesíthető 

feltételek, mert a jobb UV-VIS-spektrométerek spektrális sávszélessége is csak 0,1 nm, amely kb. két 

nagyságrenddel rosszabb a szükségesnél. 

A kereskedelmi forgalomban lévő atomabszorpciós készülékben az alábbi két elvet használják: 

 folytonos spektrumú fényforrásból (xenonlámpa) és nagy felbontású Echelle (SBW = 0,002 

nm) monokromátorból álló készülék (2003-tól), 

 a meghatározandó elem vonalas spektrumát emittáló fényforrásból (pl. vájtkatódú lámpa) és 

közepes felbontású monokromátorból (SBW= 0,1–2 nm) álló készülékek (1965-től).  

2.5.2. AAS-készülék folytonos spektrumú fényforrással (2003-tól) 

Az első, folytonos spektrumú fényforrást és nagy felbontású monokromátort alkalmazó megoldás csak 

az utóbbi években (2003-tól) vált technikailag és gazdaságosan megvalósíthatóvá. Jelenleg csak egy 

cég gyárt ilyen készüléket. Ezekkel a készülékekkel még kevés a gyakorlati tapasztalat. 

A folytonos spektrumú fényforrással működő AAS-készülék felépítését a 2.5.2.1. ábra mutatja be. A 

fényforrás egy speciális xenon kisülési lámpa. A kisülés anódterében keletkező, nagy intenzitású zónát 

képezik le. A kb. 0,002 nm-es felbontást kettős monokromátorral érik el, melynek a második tagja egy 

echelle monokromátor. A detektor egy 512 tagú CCD sor, amelyen egyszerre megjelenik a spektrum-

vonal és egy szűkebb környezete, amit egyszerre lát a készülék. Ez szükséges a spektrumvonal 

megtalálásához és a háttérkorrekciós méréshez is. 

A konstrukció előnyei: 

 egy fényforrással oldja meg az összes elem mérését, 

 megoldja a háttérkorrekciós mérést, 

 egyszerűen lehet a mért elemet váltani. 

Hátránya, hogy a spektrumvonal azonosítása nem annyira megbízható. 
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2.5.2.1. ábra. Folytonos spektrumú fényforrással működő AAS-készülék felépítése 

 

2.5.3. AAS-készülék vájtkatódú lámpa fényforrással (1965-től) 

A vájkatódú lámpára (VKL) alapozott megoldás kidolgozása nyitotta meg az utat az atomabszorpciós 

elvű analitikai módszerek előtt (1965). A megoldás előnyei:  

 a leggyakrabban használt monoelemes VKL-kal csak egy adott elem mérhető, tehát nem 

történhet elemtévesztés, a szelektív meghatározás garantált;  

 a fényforrások fényereje az adott hullámhosszon sokszorosa annak, amit a folytonos 

spektrumú fényforrások adnak, ami kedvezőbb jel/zaj viszonyt eredményez. 

A VKL-AAS-készülék felépítését a 2.5.3.1. ábra szemlélteti. A készülék főbb részei: 

 a megvilágító fényforrás és a hozzá tartozó tápegység, 

 az atomforrás (láng, grafitkemence vagy kvarckemence stb.), 

 a monokromátor, 

 a detektor (fotoelektron-sokszorozó), 
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 az elektronikus jelfeldolgozó egység és 

 az adatfeldolgozó számítógép. 

Az egyes egységeket sematikusan a 2.5.3.1. ábra mutatja. Az ábra jobb oldalán az abszorpció mérés 

lépéseit követhetjük nyomon kis spektrumrészleteken. A fényforrás a meghatározandó elem vonalas 

spektrumát bocsátja ki, melyben jól elkülönül az adott elem rezonancia vonala a többi vonaltól. A 

pontszerű fényforrás fényéből a leképező rendszer (lencse vagy gömbtükör) sugárnyalábot formál és 

ez halad át az atomforráson. Az atomforrás a mintában található elemeket szabad atomos gázzá 

alakítja át, amelyek az adott elemre jellemző hullámhosszon, kb. 0,005 nm szélességű tartományban 

abszorbeálják a fotonokat. 

 

2.5.3.1. ábra. Vájtkatódú lámpával működő atomabszorpciós készülék felépítése 

 

A példán követhető, hogy a réz VKL-fényforrás által emittált keskeny rezonanciavonal (324,7 nm) 

egybeesik a réz szabadatomok kicsit szélesebb abszorpciós vonalával (324,7 nm) és az elnyelés 

következtében az I0 intenzitás lecsökken Itr értékre. A többi elem szabadatomjainak elnyelése más 

hullámhosszokon jelentkezik, így a réz VKL spektrum 324,7 nm-es vonalát nem nyelik el, ezáltal 

biztosított az AAS-mérés szinte tökéletes szelektivitása. 

A monokromátor spektrálisan felbontja a VKL-sugárzását és a kilépő réssel egy 0,1–2 nm-es spektrá-

lis sávszélességű részt enged a fotoelektron-sokszorozó detektorra. A monokromátor felbontása csak 

ahhoz elegendő, hogy a VKL összetett vonalas spektrumából a kívánt rezonanciavonalat lokalizálja, 

de az AAS-méréshez szükséges monokromatikusságot a VKL és a monokromátor együtt biztosítja. 
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2.5.3.2. ábra. A vájtkatódú lámpa felépítése és működése. Különböző konstrukciójú vájtkatódú lámpák 

fényképei és a működő lámpa katódüregének képe 

 

Az atomabszorpciós mérésekhez az esetek nagyobb részében vonalas fényforrásként speciális kisülési 

csövet, vájtkatódú lámpát használunk (2.5.3.2. ábra). A fényforrás hengeres alakú katódjában 3–4 mm 

átmérőjű zsákfurat van. Az egyszerűbb esetekben a katód a meghatározandó fémből, M-ből készül. Ha 

ez nem megvalósítható, akkor a tiszta anyaggal bélelik ki a katódcsészét vagy az adott elem 

valamilyen ötvözetét használják bélésként. Az anód és a katód tartóelemei volfrámból készülnek. Az 

anód- és a katódtér csak az üreg felőli oldalon szabad, a többi irányban kerámiacső, csillámlap, 

üvegcső szigetelő elemekkel akadályozzák meg a kisülés kialakulását. 

Az elektródokat az ábrán látható elrendezésben üvegburába forrasztják be, amit a vonal hullám-

hossztól függően üveg (VIS) vagy kvarc (UV) ablakkal zárnak le. A fényforrást gondosan evakuálják, 

majd 4–10 mbar nyomásig argon vagy neon gázzal töltik fel. Ha az így elkészített fényforrás 

elektródjai közé 250–400 V feszültséget kapcsolunk, és 2–25 mA áramot folyatunk át, csendes, ún. 

glimm-kisülés alakul ki, melynek a negatív ködfény tartománya magában a katódüregben alakul ki. Az 

elektromos erőtérben az elektronok és ionok felgyorsulnak és az elektródok felé vándorolnak. A 

felgyorsuló elektronok lavinaszerű ionizációt okoznak és nagyszámú töltéshordozót hoznak létre az 

elektródok közötti gáztérben. 
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Az elektronok gyorsabb mozgása miatt a katód előtt nagyobb feszültségesés alakul ki, ami a pozitív 

gázionokat erősen felgyorsítja. A nagy energiájú ionok a katódba csapódva szabadatomokat és 

elektronokat „ütnek ki”, így kerülnek a katód belső felületéből származó szabadatomok a katód üregbe 

(katódporlasztás), ahol elektronütközéssel gerjesztődnek, és a jellemző vonalas atomspektrumot 

emittálják. A fényforrás sugárzása pontszerű és a katódban található elem(ek) vonalai mellett a 

töltőgáz vonalait is tartalmazza. A vonalak félértékszélessége a kis nyomásnak köszönhetően kisebb, 

mint az atmoszférikus nyomáson működő atomforrások abszorpciós vonalszélessége, így teljesül a 

monokromatikussági feltétel. A 2.5.3.3. ábra VKL-spektrumokat mutat be. A vonalszegény 

spektrumot adó elemeknél, 1 nm-es monokromátor spektrális sávszélesség elegendő, de a vonaldús 

spektrumot adó elemeknél kisebb, 0,1 nm-es spektrális sávszélesség szükséges. 

 

2.5.3.3. ábra. Vájtkatódú lámpa spektrumok 

 

A vájtkatódú lámpák általában egyelemesek, de egyszerűbb spektrumú elemekre (Ca, Mg stb.) 

készítenek többelemes lámpákat is. A fényforrásokra megadott maximális áramot nem szabad túllépni. 

Az áramerősséggel változik a fényerő, a vonalszélesség és a lámpán belüli önabszorpció, és ezzel az 

AAS-meghatározás analitikai jellemzői is, ezért az áramerősséget az adott készülékre kell optimálni. A 

vájtkatódú lámpák élettartama korlátozott, mert a töltőgáz atomjait befogja a lekondenzálódó atomgőz. 

Ha a nyomás kritikus érték alá csökken, megszűnik a kisülés. A fényforrást áramstabilizált táp-

egységgel kell működtetni. 

A vájtkatódú lámpák egyik nagy problémája, hogy az áramerősséget növelve növekszik az intenzitás, 

de a katódporlasztás is fokozódik, ami vonalszélesség növekedéshez, önabszorpcióhoz és végső soron 

lehajló kalibrációs görbékhez vezet. Ez a jelenség az illékony elemek (As, Se, Tl, Te stb.) lámpáira 

különösen jellemző. Ezekben az esetekben a rádiófrekvenciás, elektród nélküli kisülési lámpákat 

(EDL) vagy a gerjesztést javító, segédkisüléssel is ellátott, ún. szuper, vájtkatódú lámpákat 

használhatjuk. Mindkét fényforrás külön tápegységet igényel. 

A VKL-AAS-készülékekben közepes felbontású, rácsos monokromátort és a 185–850 nm 

tartományban érzékeny multialkáli fotokatódos fotoelektron-sokszorozót használunk. A fotoelektron-

sokszorozó a fényintenzitással arányos áramjelet szolgáltat, az erősítés beállítása a fotoelektron-

sokszorozó nagyfeszültségének szabályozásával történik. A jelfeldolgozó egységben történő 

folyamatokat a 2.5.3.4. ábra szemlélteti. Az AAS-mérés detektorjele három komponensből: 

 a sötétáramból, 

 a lángsugárzásából vagy a grafitkemence termikus sugárzásából és 

 a vájtkatódú lámpa sugárzásából tevődik össze. 

Az analitikai információt a vájtkatódú lámpa jelének változása hordozza ezért azt el kell választani a 

másik két komponenstől. Ez a vájtkatódú lámpa sugárzásának modulálásával, a nem modulált (dc) és 

modulált (ac) komponens elektronikus elválasztásával történik. 
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2.5.3.4. ábra. Az AAS-mérés detektorjele lámpaintenzitás-modulálás nélkül (a) 

 és lámpaintenzitás-modulálással (b) 

 

Az atomabszorpciós elemzésben az abszorbancia (A) és a szabadatom koncentráció catom között 

lineáris függvénykapcsolat van, amely formailag azonos a Lambert-Beer törvénnyel. 

A a l catom  
 

 A k a l cs   
 

 

A gyakorlatban a szabadatom-koncentrációt nem ismerjük, csak az atomforrásba bevitt oldat 

koncentrációját (cs). Az atomforrás ideális esetben az oldatkoncentrációval arányos szabad atom 

koncentrációt állít elő, ezért az összefüggés az atomizálást jellemző k állandóval bővül. 

A monokromatikusság feltétele, a fényforrás és a monokromátor tökéletlensége miatt, nem minden 

esetben teljesül maradéktalanul, melyet a 2.5.3.5. ábra lehajló kalibrációs görbéi mutatnak. A 

gyakorlatban a cs – A kalibrációs pontpárokra az origón átmenő másod- vagy harmadfokú polinomot, 

vagy más alkalmas függvényt illesztünk és azzal végezzük a mintákkal mért abszorbanciák átszámí-

tását koncentrációra. Az AAS-mérést jellemző lehajló kalibrációs görbék meredeksége (érzékenység) 

és ezzel a koncentráció skálafelbontása is csökken a koncentráció növekedésével, amely a szórás 

arányos növekedését okozza. A maximális koncentráció cmax kijelölése az S Sl i 3  összefüggést 

szerinti érintő szerkesztéssel történhet, ahol Sl a lokális meredekség és Si a kezdeti meredekség (ld. Fe-

kalibrációs görbe). A határok kijelölésénél figyelembe vesszük, hogy AAS-mérések szórása a 0,1–0,9 

abszorbanciatartományban a legkedvezőbb. 

 

2.5.3.5. ábra. Különböző elemek atomabszorpciós kalibrációs görbéi 
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2.5.4. Láng-atomabszorpciós módszer 

A láng-AAS-módszer esetén az atomizálás előkevert lamináris lángban történik. Az oldatmintát 

pneumatikus porlasztással aeroszollá alakítjuk és a lánggázokkal elkeverve, állandó sebességgel 

juttatjuk be a lángba. A láng hőmérsékletén (2000–2900 °C) a kb. 10 m/s sebességgel áramló 

lánggázokban a minta komponensei elpárolognak, disszociálnak és kialakul az oldatkoncentrációval 

arányos, stacioner szabadatom-koncentráció. A láng-AAS-készülékben az ún. porlasztó-égő egység és 

az azt kiszolgáló gázadagoló egység alkotja a lángatomizáló egységet (2.5.4.1. ábra és 2.5.4.2. ábra). A 

pneumatikus porlasztó a mintát polietilén kapillárison keresztül szívja fel egyenletes qn sebességgel. A 

primer aeroszol még nagy sebességgel mozgó cseppjei a porlasztó elé helyezett gömbnek ütközve 

tovább aprítódnak. A műanyagból készült porlasztókamrában az aeroszol egyrészt elkeveredik az 

éghető és az égést tápláló gázzal, másrészt ülepedéssel és ütközéssel a nagyobb átmérőjű cseppek 

eltűnnek az aeroszolból. A kondenzátum a folyadékzáron keresztül távozik, míg az aeroszol a 

lánggázokkal együtt az égőfejen áthaladva belép a lángba. 

 

2.5.4.1. ábra. A láng-AAS-készülék porlasztó-égő egységének felépítése 

 

 

 

2.5.4.2. ábra. A láng-AAS-készülék porlasztó-égő egységének fényképe 
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2.5.4.3. ábra. A 10 cm-es levegő-acetilén láng képe oldal- és előlnézetben 

 

Az AAS-méréshez ún. réses égőket, hosszú, keskeny lángokat használunk 5–10 cm-es hosszúsággal. 

A 2.5.4.3. ábra két nézetben mutatja a 10 cm hosszú levegő acetilén lángot. 

Ezzel a lánggeometriával érjük el, hogy a szabadatomok nagyobb része a fényforrás keskeny sugár-

nyalábja által határolt térbe kerüljön. Az égőfejeket hőálló és korrózióálló anyagból (titán, saválló 

acél) készítik, fontos szempont az is, hogy az égőfej hűtése is megfelelő legyen. Az égőfej cserélhető, 

egy adott égőfej meghatározott gázelegyekkel használható. Hibás működtetés esetén a lángfront 

beléphet a porlasztókamrába és robbanást okozhat. Ez a veszély a dinitrogén-acetilén láng esetén a 

legnagyobb, ezért gondosan be kell tartani a működtetésre vonatkozó szabályokat és célszerű a hibás 

kezelést kizáró ún. biztonsági gázadagoló egységet használni. A károsító hatásokat a hasadófólia 

vezeti le. 

Ha a porlasztásos mintabevitel anyagmérlegét, a porlasztási hatásfokot η, a párolgás hatásfokát α, az 

atomizálás hatásfokát β és az ionizáció fokát γ is figyelembe vesszük a láng-atomabszorpciós módszer 

analitikai függvényében a közetkező összefüggést kapjuk: 

 
A a l

c q

Q

old n

g

       


   ( )1 , 
 

ahol a az abszorpciós koefficiens, 

l a megfigyelési hossz, 

qn a felszívási sebesség, 

Qg a gázsebesség és 

cold az oldatkoncentráció. 

Az összefüggés ilyen kibővített felírása azért hasznos, mert felhívja a figyelmet arra, hogy az 

oldatkoncentráció mellett számos egyéb tényező is befolyásolja a mért abszorbanciát. A faktorok 

abszolút értéke befolyásolja az érzékenységet, a mátrixfüggő változások pedig módszeres hibát 

okozhatnak. Az ilyen változásokat hívjuk zavaró hatásoknak. 

A lángot a vizsgált elem és a mátrix tulajdonságai szerint választjuk meg a 2.5.4.1. táblázat útmuta-

tásai szerint. A táblázatban a kövér szedés jelöli az elsődlegesen ajánlott lángot. A másodsorban aján-

lott láng akkor használható, ha nincsenek zavaró hatások. A különböző beállítású, oxidáló, sztöchio-

metrikus és redukáló levegő-acetilén és dinitrogén-oxid-acetilén láng képét a 2.5.4.4. ábra mutatja. 

Leggyakrabban a levegő-acetilén lángot használjuk. A láng tulajdonságai változnak a megfigyelési 

magasság és a lángösszetétel (az éghető gáz térfogati sebessége) függvényében. Mivel a két tényező 

nem független egymástól, az optimálásnál minden megfigyelési magasságnál meg kell vizsgálni az 

összetétel hatását. 
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levegő-propán 

láng 

levegő-acetilén láng dinitrogén-oxid-

acetilén 

láng 

argon-hidrogén 

láng 

Li, Na, K, Rb, Cs 

 

 

 

 

As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, 

Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, 

Hg, In, Ir, K, Mg, Mn, 

Mo, Na, Ni, Pb, Pd, Pt, 

Rb, Rh, Ru, Sb, Sn, Sr, 

Tl, Zn 

Al, B, Ba, Be, Ca, 

Dy, Er, Gd, Ge, Hf, 

Ho, La, Lu, Nb, Nd, 

Os, Pr, Re, Sc, Si, 

Sm, Sr, Ta, Tb, Te, 

Ti, Tm, U, V, W, Y, 

Yb, Zr 

As, Se, Sn 

2.5.4.1. táblázat. Láng megválasztása AAS-meghatározáshoz 

 

 

2.5.4.4. ábra. Különböző beállítású, oxidáló(fuel lean), sztöchiometrikus és redukáló (fuel rich) 

levegő-acetilén és dinitrogén-oxid-acetilén láng képe 
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VIDEÓ 

 

2.5.4.1. videó: Dinitrogén-oxid – acetilén láng benyújtása 

Az AAS-módszerek zavaró hatásait úgy értelmezzük, mint a cz koncentrációjú zavaró anyag hatására 

bekövetkező abszorbanciaváltozást konstans analit koncentráció mellett. Gyakran a zavarásmentes 

állapot jelére vonatkoztatva számítjuk az ún. relatív zavarást, amely közvetlenül mutatja az analitikai 

hiba nagyságát. 

A zavarások mechanizmusa szerinti csoportosításban beszélünk: 

 mintabeviteli zavarásról, 

 párolgási zavarásról, 

 ionizációs zavarásról és 

 háttérzavarásról. 

A mintabeviteli zavarás az oldat fizikai tulajdonságainak, a sűrűség, a felületi feszültség és a 

viszkozitás változására vezethető vissza, és a felszívási sebesség és a porlasztási hatásfok 

megváltozásával jár (pl. alkoholtartalmú minták, cukorszirupot tartalmazó minták). A párolgási 

zavarás egyik esete, amikor a mérendő és zavaró komponens nehezen párolgó vegyületet képez, amely 

csak részlegesen párolog el az adott körülmények között. Ez a hatás már kis zavaróanyag-

koncentrációnál is számottevő lehet. A másik eset, amikor nincs vegyületképződés, de a nagy 

koncentrációjú, kis illékonyságú mátrix lerontja az analit párolgását. 

 

2.5.4.5. ábra. Szulfát- és foszfátzavarás kalcium meghatározásakor levegő-acetilén lángban 
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Ionizációs zavaró hatás akkor jelentkezik, ha az analit részlegesen ionizálódik az adott körülmények 

között, és a mátrixban lévő, könnyen ionizálódó elem jelentősen megváltoztatja a láng elektron-

koncentrációját, és ezen keresztül az analit ionizációját. A háttérzavarás a mártix háttérabszorpciója 

miatt alakul ki.  

A zavarások tanulmányozására általában a vizsgált elemből és a zavaró komponensből összeállított 

modelloldatokat használhatunk. Ha kalcium-klorid oldathoz foszfátiont vagy szulfátiont adagolunk, a 

kialakuló termikusan stabil vegyületek párolgási zavarást okoznak levegő-acetilén lángban (2.5.4.5. 

ábra). A zavaró hatás kiküszöbölhető LaCl3 + HCl adalékkal, illetve dinitrogén-oxid-acetilén láng 

alkalmazásával is. Az ionizációs zavarás levegő acetilén lángban az alkálifémeknél lép fel, de 

dinitrogén-oxid-acetilén lángban sok elemnél számottevő, ilyen esetben 2000 mg/l koncentrációjú 

káliumadalék használata ajánlott. Az ionizációs zavarás vizsgálatánál azt észleljük, hogy az 

atomvonalakon mért jel egy határértékig növekszik a könnyen ionizálódó mátrixelem, illetve adalék, 

ionizációs puffer hatására (2.5.4.6. ábra). A határérték elérése az ionizáció visszaszorulását jelzi. Az 

adalék koncentrációját úgy választjuk meg, hogy a vízszintes szakaszon legyünk. Az ionizáció hatása a 

kalibrációs egyenesen is megjelenik. 

 

2.5.4.6. ábra. Cézium ionizációs puffer hatása kálium meghatározásakor levegő-acetilén lángban és 

kálium kalibrációs görbéje céziumadalékkal és adalék nélkül 

 

A zavarást kiküszöbölő adalékokat (LaCl3, Cs+, K+) azonos koncentrációban kell a mintához és a 

standard oldatokhoz adagolni. Az adagolás on-line is elvégezhető kétcsatornás perisztaltikus 

pumpával, ami jelentősen csökkenti a művelet munkaigényét és minimalizálja a vegyszerfelhasználást. 
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VIDEÓ 

 

2.5.4.2. videó: Láng-atomabszorpciós elemzés, mangán meghatározása mészkő mintában 

2.5.5. Elektrotermikus atomizálás, grafitkemence atomabszorpciós módszer (GK-AAS)  

A L-AAS- és az ICP-OES-módszer kimutatási határai a nagyon toxikus elemek meghatározására (As, 

Cd, Pb, Tl, Te, Se) sok esetben nem kielégítők. Ilyen esetekben a két-három nagyságrenddel jobb 

kimutatási határokat biztosító grafitkemence atomabszorpciós módszerrel tudjuk az elemzést 

elvégezni. A GK-AAS-módszer kedvezőbb kimutatási képessége arra vezethető vissza, hogy a 

grafitkemence atomizálóban sokkal kisebb mértékű a minta hígulása az atomizálási folyamatban, mint 

lángatomizálásnál.   

A GK-AAS-készülék felépítését és a fontosabb funkcionális egységeket a 2.5.5.1. ábra szemlélteti. A 

grafitcső (a) a bal (b) és a jobb (c) oldali kúpos belső illeszkedésű grafit segédelektródok közé kerül, 

melyek kívülről körülölelik a grafitcsövet, hogy biztosítható legyen az argon védőatmoszféra. A 

segédelektródok szoros illesztéssel ülnek a vízhűtéses bal és jobb oldali (d, e) fémtestben (az elektród-

csere speciális szerszámmal történik). A jobb oldali rész nyitható, biztosítva ezzel a grafitcső cseréjét. 

A zárás állandó erővel történik pneumatikusan vagy rugóerővel, amely megenged egy kevés elmozdu-

lást a cső felfűtésekor bekövetkező méretváltozás követésére. Az egymástól elektromosan elszigetelt 

fémtestek nagy keresztmetszetű elektromos kábelen keresztül csatlakoznak a teljesítményvezérlő 

egység transzformátorának szekunder tekercséhez (0–20 V ac.) A teljesítményszabályozás a transz-

formátor primer oldalán történik teljesítménytriakkal (félvezető, váltóáramú teljesítményszabályzó), 

feszültség, illetve hőmérséklet visszacsatolásos üzemmódban. 

 



 

 III. B - 229. 

© Bezúr László  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 2. Atomspektroszkópia 

 

 

2.5.5.1. ábra. Grafitkemence mérőfej és a műszer főbb egységei 

 

A hőmérsékletvisszacsatolt üzemmódhoz, amely a nagyon gyors felfűtést is lehetővé tesz, mérni kell a 

csőfal pillanatnyi hőmérsékletét is. A hőmérséklet mérése infravörös optikai pirométerrel történik. A 

készülék programvezérlő egysége a gázadagoló egység, a hőmérsékletmérő egység és a 

teljesítményszabályzó egység megfelelő működtetésével valósítja meg a beírt GK-programot. A 

grafitcső fűtésére általában három üzemmódot használunk (2.5.5.2. ábra). A gyorsfűtés üzemmódban 

maximális teljesítménnyel fűtünk a programozott hőmérséklet eléréséig, így tudjuk elérni a 

legnagyobb jelet. A normál üzemben a fűtőteljesítményt állítjuk be, a felfűtés sebességét nem 

szabályozzuk. A lassú fűtés üzemmódban a fűtési sebességet szabályozzuk, elsősorban a szárítási és a 

hőkezelési szakaszban, hogy a folyamatok lefutásához kellő időt hagyjunk. 
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2.5.5.2. ábra. Grafitkemence fűtésmódjai: 

(a) gyors fűtés, általában maximális teljesítménnyel fűtünk a kívánt hőmérséklet eléréséig, 

 (b) normál fűtés, a fűtési sebesség nem szabályozott, 

 (c) lassú fűtés, a fűtési sebességet szabályozzuk (szárítás, hőkezelés) 

 

Az argon védőgáz a bemutatott konstrukcióban két külön ágon jut be a GK-fejbe. A külső argon a 

grafitcső külső része és a segédelektródok közt áramlik, a belső argon az ablakok felől a cső belseje 

felé áramlik és a bemérő nyíláson lép ki. Mivel a belső gáz minősége és áramlási sebessége alapvetően 

befolyásolja a belső térben lejátszódó folyamatokat, ezt a gázáramot a programlépés céljához igazo-

dóan célszerű vezérelni. A grafitkemence belső terét, tisztítási célból kivehető kvarcablakok határolják le. 

VIDEÓ 

 

2.5.5.1. videó: Grafitkemence AAS elemzés, ólom meghatározása 
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2.5.5.3. ábra. Grafitkemence AAS-készülék 

 

A minta bemérése a grafitcsőbe készülékhez illesztett automata bemérővel történik (2.5.5.1. ábra és 

2.5.5.3. ábra). Az ábrán feltüntettük az automata bemérő főbb egységeit is. A mintát a bemérő karral 

mozgatott kb. 1 mm átmérőjű PTFE (teflon) kapillárisba szívjuk fel, majd a grafitcső 1,3 mm átmérőjű 

bemérő nyílásán keresztül a cső aljára vagy a csőbe helyezett mintatartó betétre (platform) mérjük be. 

Az adott térfogatú folyadék felszívását léptetőmotorral működtetett mikrofecskendő végzi. A bemérő 

kar mozgatása olyan, hogy eléri a mintaváltó rész különböző funkciójú edénykéit (mintatartók, 
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mosófolyadék, kalibráló oldat, hígító oldat, mátrixmódosító adalék). Az automata bemérő a 

programozó segítségével nemcsak egyszerű bemérést végezhet, hanem képes: 

 kalibráló oldatsorozat kisebb koncentrációjú tagjainak előállítására hígítással, 

 mátrixmódosító adalék bevitelére a mintákba, illetve kalibráló oldatokba és 

 az addíciós kalibráláshoz szükséges minta és kalibráló oldat együttes bemérésére is. 

Mindegyik funkció kombinálható az adalék bevitellel, illetve hígítással is (2.5.5.4. ábra). 

 

2.5.5.4. ábra. A grafitkemence automata mintabemérőjének működése 

 

A grafitkemence program funkcionálisan, minimálisan négy lépésből áll. Az egyes lépésekben 

megválasztható: 

 a hőmérséklet, 

 a fűtési sebesség, 

 a hőmérséklettartás ideje, 

 a fűtési mód (feszültség vagy hőmérsékletvisszacsatolás), 

 a belső gáz minősége (argon, levegő, oxigén), 

 a belső gáz térfogati sebessége, 

 a jelmérési szakasz kijelölése. 

 

A program főbb szakaszai 

1. Szárítási szakasz (105–150 C, 10–20 s) – az oldószert elpárologtatjuk a bemért 

oldatcseppből. A folyamat végén az oldat száraz maradéka található a grafitcsőben. 

Optimálás: vizuálisan megfigyeljük a minta száradását (tükör vagy kamera). 

2. Hőkezelési szakasz (350–1200 C, 10–20 s) – a mintában található szerves anyagot 

hamvasztjuk el, illetve elpárologtatjuk az illékony szervetlen komponenseket. A szakasz 

hőmérsékletét és időtartamát úgy kell optimálni, hogy az illékony komponensek eltávolítása 

minél tökéletesebb legyen, de a vizsgált komponensből ne legyen veszteség. 

Optimálás: hőkezelési görbe felvétele a mintával. Indirekt módon a hőkezelési hőmérséklet 

függvényében vizsgáljuk az atomizálási szakaszban kapott jel nagyságát. A jel csökkenése a 

hőkezelési szakaszban bekövetkezett analit veszteségre utal. 

3. Atomizációs szakasz (1200–2800 °C, 3–7 s) – a megelőző szakaszokban előkezelt minta 

elpárologtatása és atomizálása történik. A szabadatomfelhő koncentrációja gyorsan emelkedik 
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a hőmérséklet gyors változását követve, de egyidejűleg megindul a szabadatomok diffúziója 

az alacsonyabb hőmérsékletű térbe. A két folyamat eredőjeként tranziens atomkoncentráció és 

tranziens abszorbanciajel alakul ki. Ha a szabadatomok keletkezési sebessége és a diffúziós 

sebesség állandó, az adott koncentrációhoz tartozó abszorbancia csúcsmagassága (Ap) és a 

csúcsterület (Ai) arányos az analit tömegével. A csúcsterület kevésbé függ a mátrix 

összetételével jelentősen változó párolgási sebességtől. 

Optimálás: az atomizálási hőmérsékletet változtatva vizsgáljuk az atomizálási szakaszban 

kapott jelet. 

4. Tisztítási szakasz (2000–2800 C, 2–5 s) – feladata a csőben visszamaradó anyagok tökéletes 

eltávolítása, hogy a csőben a következő minta bemérése megtörténhessen.  

 

2.5.5.5. ábra. A mintatartóbetét szerepe az atomizálásban. Mintatartóbetét típusok és behelyezésük: 

(a) grafitcső, (b) sík betét (L`vov platform), (c) ívelt betét, (d) beépített, ívelt betét. A különböző zónák 

hőmérsékletének változása az idő függvényében: a csőfal hőmérséklete, Tw; a gáztér hőmérséklete, Tg; 

a mintatartóbetét hőmérséklete, Tpl. A platform hőmérsékletkésleltetése, td 

 

A grafitkemencében akkor ideálisak az atomizálás feltételei, ha  

1. a gáztér hőmérséklete magas, 

2. a minta párolgása akkor következik be, amikor a gáztér hőmérséklete elegendően magas az 

atomizáláshoz és 

3. kicsi a minta szabadatomjainak kiürülési sebessége. 

Ezek a feltételek úgy közelíthetők legjobban, ha nagy sebességű fűtést (2000 C/s), késleltetett minta 

elpárologtatást (platform) és nulla öblítő gáz sebességet használunk (gáz stop). A mintaelpárolgás 

késleltetését különböző típusú mintatartóbetétekkel (2.5.5.5. ábra): 

 sík betét, 

 ívelt betét, 

 beépített ívelt betét érjük el. 

A mintatartóbetét fűtése közvetett, ezért a hőmérséklet emelkedése lassabb, mint a csőfalé vagy a 

gáztéré. 

Ha az atomizálás a csőfalról történik és a vizsgált elem vegyületei viszonylag illékonyak (Tvap), a 

komponens molekuláris párolgása (MO, MX) olyan időpillanatban történik, amikor a gázhőmérséklet, 

(Tg) még nem kellően magas az atomizáláshoz. Ennek az a következménye, hogy a molekulák 

atomizálódás nélkül elhagyják a nagy hőmérsékletű teret és nem vagy csak kisebb analitikai jelet 

kapunk. A mintatartóbetét biztosítja, hogy 

 a minta végig a cső közepén maradjon, 

 és azt is, hogy a minta csak akkor párologjon el, amikor a gáztér hőmérséklete már elegendően 

nagy az atomizáláshoz. 



 

 III. B - 234. 

© Bezúr László  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 2. Atomspektroszkópia 

 

Ha a vizsgált elem nem képez illékony vegyületeket, a csőfalról történő atomizálás is megfelelő 

eredményeket szolgáltat.  

A grafitkemence atomizáló a termikus szabadatom keletkezés és a diffúziós, illetve konvektív kiürülés 

egyensúlyaként látható tranziens jelet a 2.5.5.6. ábra mutatja. Az abszorbanciacsúcs mennyiségi 

jellemzésére használhatjuk a csúcsmagasságot (Ap), illetve a csúcsterületet (Ai). A gyakorlatban az 

elemzés során a csúcsmagasságot és a csúcsterületet is mérjük, de ha nincsenek kizáró okok, akkor a 

koncentráció-csúcsterület kalibrációs függvényt használjuk. 

Reális minták elemzésekor a szabadatomok mellett a mátrixból molekulák, illetve részecskék is 

keletkeznek a nagy hőmérsékletű teret elhagyó gőzökből, amely háttérabszorpciót, sávos abszorpciót, 

illetve fényszórást eredményez. A vonalas atomabszorbancia (AL) és a szélesebb spektrumtarto-

mányban jelentkező háttérabszorbancia (AB) az eltérő spektrális jellemzők alapján megkülönböz-

tethető. A vájtkatódú lámpával mért AL+B jel korrekciójával AL = AL+B –AB (deutérium lámpás, illetve 

Zeeman háttérkorrekció) a korrigált abszorbanciajel előállítható. A háttérkorrekciót különböző hibák 

terhelik, ezért nem közömbös, hogy mekkora az AB abszorbancia a jelhez viszonyítva. A hőkezelési 

program kidolgozásakor, az adalékok kiválasztásakor arra törekszünk, hogy a háttérabszorbanciát 

elfogadható kicsi értékre csökkentsük. A korszerű készülékek megjelenítik, illetve tárolják a korrigált 

abszorbancia és a háttérabszorbancia tranziens jeleket, ami módot ad a módszer tudatos optimálására, 

az elemzési körülmények ellenőrzésére. 

 

2.5.5.6. ábra. Grafitkemencés elemzés jelei, korrigált abszorbancia és háttérabszorbancia 

 

A grafitkemencés módszer kidolgozása során a különböző hőmérsékleti szakaszokat optimáljuk. A 

szárítási szakaszban főleg vizuális megfigyeléseket teszünk. A hőkezelési és atomizálási szakaszt az 

atomizálási szakaszban megfigyelt korrigált abszorbancia (AL), és háttérabszorbancia (AB), a 

hőkezelési hőmérséklet (Th), illetve az atomizálási hőmérséklet (Tat) függvényében történő 

ábrázolásával kapott hőkezelési és atomizálási görbékkel jellemezzük, és ezeket felhasználva 

állapítjuk meg az optimális hőkezelési és atomizálási hőmérsékletet (2.5.5.7. ábra).  
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2.5.5.7. ábra. Kadmium grafitkemencés hőkezelési és atomizálási görbéi: (a, zöld görbe) adalék nélkül 

felvett hőkezelési görbe AL-Th, (b, kék görbe) palládium-magnézium mátrixmódosító adalékkal felvett 

hőkezelési görbe AL-Th, (c, piros görbe) a háttérabszorbancia változása a hőkezelési hőmérséklet 

függvényében AB-Th, (d) és az atomizálási görbe 

 

A hőkezelési görbék értékelése úgy történik, hogy meghatározzuk az adott körülmények között 

maximálisan megengedhető hőkezelési hőmérsékletet (Th1, Th2) és összevetjük a kedvező, kis 

háttérabszorbanciához tartozó hőkezelési hőmérséklettel (Tb,opt). A hőkezelés akkor kedvező, ha Th,opt 

> Tb,opt., mert a Th1-nél még túl nagy a háttérabszorbancia. 

 

A 2.5.5.7. ábra által bemutatott példában csak palládium-magnézium mátrixmódosító adalék 

jelenlétében lehetett a kedvezően alacsony háttérabszorbanciát úgy elérni, hogy a kadmiumot ne 

veszítsük el a hőkezelési szakaszban. A leggyakrabban használt mátrixmódosító adalékokat a 2.5.5.1. 

táblázatban adjuk meg. A mátrixmódosító adalékok hatásmechanizmusa eltérő. A NH4H2PO4-adalék 

pl. kettős hatású: 

 a mintában lévő nátrium-kloridot illékony ammónium-kloriddá alakítja át, amit eltudunk 

párologtatni a hőkezelési szakaszban, és így csökkentjük a NaCl zavaró hatását, 

 a kadmiumot kevésbé illékony foszfátok formájában stabilizálja és csökkenti a veszteséget. 

A palládium-nitrát adalék a grafiton fémpalládiummá redukálódik, amely ötvözetet képez az analittal, 

így növeli a termikus stabilitását. 

 

Mátrixmódosító adalék vizsgált elem 

Mg(NO3)2 Mg Be, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Al 

Pd(NO3)2+ Mg(NO3)2 Pd/Mg Cu, Ag, Au, Cd, Hg, Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, As, 

Sb, Bi, Se, Te 

Pd(NO3)2+ Ca(NO3)2 Pd/Ca P 

Ca(NO3)2 Ca B 

NH4H2PO4  Pb 

2.5.5.1. táblázat. Mátrixmódosító adalékok 
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A kadmium grafitkemencés AAS-meghatározásához kidolgozott program lépései a 2.5.5.2. 

táblázatban követhetőek. A meghatározást palládium-nitrát mátrixmódosító adalék jelenlétében, 

platformot tartalmazó, pirolitikus bevonatú grafitcsőben végezzük, összesen 20 µl térfogatú oldat 

bemérésével. A program első lépése a szárítás, amit a platform miatt az oldat forrpontja fölötti 

hőmérésékleten kell végeznünk. A második lépés, a hőkezelés a palládium-nitrát adaléknak 

köszönhetően viszonylag nagy hőmérsékleten végezhető, így biztosítható az illékony mátrix hatékony 

eltávolítása. A harmadik lépésben a kemencét visszahűtjük és abszorbancia nulla állítást végzünk és 

előkészítjük az atomizálási szakaszt. A negyedik, atomizálási szakaszban hőmérsékletkontrolált, 

maximális sebességű fűtést alkalmazunk és a belső argon áramot leállítjuk. Ebben a szakaszban 

kiíratjuk a jelet és meghatározzuk a csúcsterületet és a csúcsmagasságot. Az ötödik (tisztítási) 

szakaszban eltávolítjuk a minta maradékait, ezt segítendő a belső gázáramot újra bekapcsoljuk. 

 

Lépés 1 2 3 4 5 

Hőmérséklet, C 150 750 20 2300 2500 

Felfűtési idő, s 1 5 1 „0” 1 

Tartási idő, s 15 10 10 3 2 

Jelfeldolgozás    X  

Nullázás   X   

Argon, ml/min 200 200 200 0 200 

Argon stop    X  

2.5.5.2. táblázat. A kadmium grafitkemencés meghatározásának programja 

2.5.6. Hideggőzös higany-AAS- és hidrid-AAS-módszerek 

A higany (Hg2+/Hg0) és a kovalens, gázhalmazállapotú hidrideket ( = gáz halmazállapot) képző 

elemek (Ge
4+

/GeH4, Sn
4+

/SnH4, Pb
4+

/PbH4, As
3+

/AsH3, Sb
3+

/SbH3, Bi
3+

/BiH3, Se
2+

/SeH2, 

Te4+/TeH2) kémiai reakcióval szobahőmérsékleten gázhalmazállapotba vihetők és az 

oldatporlasztásos módszernél lényegesen nagyobb hatásfokkal juttathatók be az AAS-készülék 

atomizáló egységébe, illetve az induktív csatolású plazmába. Ezzel az eljárással a L-AAS-, ICP-OES- 

és ICP-MS-módszer kimutatási határait jelentősen, nagyságrendekkel javíthatjuk. Legelterjedtebbek az 

atomabszorpciós és az ICP-készülékekhez gyártott ún. „higany-hidrid” kiegészítő készülékek, de 

léteznek önálló, az AAS- vagy AF-elvű detektáló egységet is tartalmazó Hg, illetve Hg, As és Se 

meghatározásra tervezett műszerek is. A gázkifejlesztéses mintabevitelt a grafitkemence-AAS-

módszerrel kombinálva is alkalmazzák. 

Hideggőzös higany-AAS-módszer 

A higany atomabszorpciós, illetve atomfluoreszcenciás elvű hideggőzös meghatározásánál 

kihasználjuk, hogy az oldatban redukált higany (Hg0) szabadatomos állapotú és így külön atomizálás 

nélkül, szobahőmérsékleten is mérhető atomspektrometriás elven. A higany(II)ion redukcióját 

kénsavas közegben ón(II) kloriddal (reagens: SnCl2, 20% m/v), illetve sósavas közegben nátrium-

[tetrahidro-borát(III)]-tal (reagens: NaBH4, 1–2% m/v + 0,5 M NaOH) végezhetjük. A redukcióval 

előállított higanygőz rosszul oldódik a vizes fázisban, ezért nagy része spontán átmegy a gázfázisba. A 

higanygőzt levegővel vagy argonnal visszük át a detektoregységbe. Az atomabszorpciós készülékben 

10–15 cm hosszú, kvarcablakkal felszerelt, gázküvettát használunk. A higanymeghatározás kimutatási 

határa tovább javítható, ha a mintából előállított higanygőzt nem közvetlenül mérjük, hanem először 

nagy felületű aranyat tartalmazó elnyelető csőben (átmérő: 4 mm, hossz: 15 mm) amalgám formájában 

megkötjük, majd termikus úton szabadítjuk fel az akkumulált higanyt, és mérjük AAS- vagy AF-elven 

(amalgámos dúsítás). Ez a módszer alkalmazható gázok, illetve levegő higanytartalmának 

meghatározására, úgy hogy aranyat tartalmazó mintavevő csövekben kötjük meg a higanyt, majd a 

laboratóriumban termikus elven felszabadítva a higanygőzt történik az elemzés. 



 

 III. B - 237. 

© Bezúr László  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 2. Atomspektroszkópia 

 

Hidrides módszerek 

A hidrides módszereket a környezetvédelmi analitikában elsősorban az arzén, szelén és antimon 

meghatározására használjuk, AAS- vagy ICP-készülékkel kapcsolva. A hidrideket az AAS-

készülékben atomizálni kell, ez 900–1000 C-os, láng vagy elektromos fűtésű, kvarc küvettában 

történhet. A hidridek előállítása összetett folyamat. Fontos az elem oxidációs állapotának megfelelő 

beállítása, a savkoncentráció és a reagenskoncentráció optimálása. 

Higany-hidrid készülékek  

Az oldatos gázkifejlesztéses módszer (i) szakaszos vagy (ii) folyamatos elvű készülékkel valósítható 

meg. Általában ugyanaz az alapkészülék alkalmas a hideggőzös higany-AAS- és a hidrid-AAS-mérés 

megvalósítására. 

 

2.5.6.1. ábra. Folyamatos elvű higany-hidrid készülék 

 

A folyamatos elvű készülékek felépítése nagyon egyszerű (2.5.6.1. ábra). A készülék lelke a 

kétcsatornás perisztaltikus pumpa, amely áramoltatja a megfelelő savat is tartalmazó, előkezelt mintát 
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(6–8 ml/min) és a reagenst (1–2 ml/min). A két folyadékáramot egyesítjük, csőreaktorban reagáltatjuk, 

majd a gáz-folyadék elválasztóban a higanygőzt, illetve a hidrideket elválasztva a reakcióelegyből 

argon vivőgázzal szárítócsövön keresztül a megfelelő küvettába visszük. A higany mérésnél 

kvarcablakkal lezárt 10–15 cm hosszú szobahőmérsékletű gázküvettát használunk, míg a hidrid-AAS-

mérésnél 800–900 °C-ra fűtött, nyitott kvarcküvettát alkalmazunk.  

A reakcióelegy folyadék része folyadékzáron át távozik a készülékből. A gáz-folyadék elválasztás az 

egyik kritikus pontja a folyamatos elvű készülékeknek, mert a gázfázisba történő átlépés sebessége 

nem eléggé gyors, ami hosszú kiürülési időt, instabil alapvonalat eredményezhet. A folyamatos elvű 

„higany-hidrid” készülékeket használjuk ICP-OES- és ICP-MS-készülékhez csatolva is. A folyamatos 

elvű készülék stacioner jelet szolgáltat. 

2.6. INDUKTÍV CSATOLÁSÚ PLAZMA TÖMEGSPEKTROMETRIÁS (ICP-MS) 

MÓDSZER 

Az 1980-as években kidolgozott ICP-MS-módszer az ICP-OES-módszerben használt induktív 

csatolású argon-argon plazmát mint atmoszférikus nyomáson üzemelő ionforrást használja. A 6000–

8000 °C hőmérsékletű plazma hatékony ionforrás, a legtöbb fém ionizációfoka nagyobb, mint 0,9, 

azaz 90%, bár van néhány fontos elem, ami csak kisebb mértékben ionizálódik: As: 0,52; Se: 0,33; 

S: 0,14; F: 0,009. A plazmában keletkező ionok energiája 2–10 eV, ami kedvező a tömegspektro-

metriás detektálás szempontjából. Az ICP-MS-módszer kimutatási határai pg/ml (ppt) koncentráció 

nagyságrendbe esnek. Az ICP-MS-módszer kimutatási határai kedvezőbbek, mint a GK-AAS-módszer 

kimutatási határai és kb. három-öt nagyságrenddel jobbak, mint az ICP-OES-, illetve a láng-AAS-

módszer kimutatási határai. A módszer dinamikus koncentrációtartománya is nagyon kedvező, 8–10 

nagyságrendet is elérhet. 

Az ICP-MS-módszer fontosabb előnyei 

 70–75 féle elem minőségi és mennyiségi meghatározását teszi lehetővé; 

 gyors pásztázó, vagy szimultán multielemes elemzést tesz lehetővé 2–3 perc/minta mérési 

idővel; 

 a dinamikus koncentrációtartomány nagy, 8–10 nagyságrend;  

 mellékalkotók és nyomelemek egyidejű meghatározását teszi lehetővé; 

 a módszer kimutatási határai nagyon kedvezőek (pg/ml); 

 a tömegspektrumok lényegesen egyszerűbbek, mint az optikai emissziós spektrumok; 

 az egyszerűbb spektrumok miatt kevesebb a spektrális zavarás; 

 a háttér általában elhanyagolható, nem szükséges háttérkorrekció; 

 az izotópösszetétel meghatározható.  

Az ICP-MS-módszer hátrányai 

 az oldat összes sótartalma maximum 0,1%; 

 az elem izobárok (eltérő rendszámú elemek azonos tömegszámú izotópjai pl. Fe58

26
, Ni58

28
) 

spektrális zavarást okoznak, ami nagy felbontású készülékkel is csak részlegesen kerülhető el; 

 a plazmából, illetve a mátrixból származó molekulaionok spektrális zavarásokat okoznak; 

 a mátrixzavarások nem elhanyagolhatók; 

 az üzemeltetési és karbantartási költségek nagyok; 

 a módszerkidolgozás és üzemeltetés speciális képzettséget és gyakorlatot igényel.  

2.6.1. ICP-MS-tömegspektrumok jellemzése 

Ha elvégezzük a számunkra érdekes teljes tömegszámtartományban a detektorjel (ion/s, cps = counts 

per second) mérését és a tömegszám/töltés (m/z) függvényében ábrázoljuk a jelet, kapjuk a tömeg-
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spektrumot. Az ICP-MS-tömegspektrumban megjelennek az elemek izotópcsúcsai és a plazmában 

keletkező molekulaionok (poliatomos ionok) csúcsai is. A molekulaionok a rendszerben jelen lévő fő 

elemek izotópjaiból (Ar, H, O, Cl, N, S, C, fémek) származtathatók. 

Az egyes izotóp tömegek (amu) nagyon pontosan, 8–9 tizedes jeggyel jellemezhetők. Az analitikus 

számára rendelkezésre álló adatok bemutatására tájékoztatásul megadjuk néhány elem izotópjainak 

tömegét és a természetes izotópok relatív gyakoriságát a 2.6.1.1. táblázatban és a 2.6.1.2. táblázatban. 
Ezek az adatok a készülék szoftverében is rendelkezésre állnak.  

 

Elem Izotóp Atomtömeg Izotóparány Elem Izotóp Atomtömeg Izotóparány 

  amu %   amu % 

H 1 1,007825037 99,985 S 34 33,967867740 4,215 

H 2 2,014101787 0,015 S 36 35,967079000 0,107 

He 3 3,016029297 0,00013 Cl 35 34,968852729 75,4 

He 4 4,002603250 100 Cl 37 36,965902624 24,6 

Li 6 6,015123200 7,52 Ar 36 35,967545605 0,337 

Li 7 7,016004500 92,48 Ar 38 37,962732200 0,063 

Be 9 9,012182500 100 Ar 40 39,962383100 99,6 

B 10 10,012938000 18,98 K 39 38,963707900 93,08 

B 11 11,009305300 81,02 K 40 39,963998800 0,012 

C 12 12,000000000 98,892 K 41 40,961825400 6,91 

C 13 13,003354839 1,108 Ca 40 39,962590700 96,92 

N 14 14,003074008 99,635 Ca 42 41,958621800 0,64 

N 15 15,000108978 0,365 Ca 43 42,958770400 0,13 

O 16 15,994914640 99,759 Ca 44 43,955484800 2,13 

O 17 16,999130600 0,037 Ca 46 45,953689000 0,0032 

O 18 17,999159390 0,204 Ca 48 47,952532000 0,179 

F 19 18,998403250 100 Sc 45 44,955913600 100 

Ne 20 19, 992439100 90,92 Ti 46 45,952632700 7,95 

Ne 21 20,993845300 0,257 Ti 47 46,951764900 7,75 

Ne 22 21,991383700 8,82 Ti 48 47,947946700 73,45 

Na 23 22,989769700 100 Ti 49 48,947870500 5,51 

Mg 24 23,985045000 78,6 Ti 50 49,944785800 5,34 

Mg 25 24,985839200 10,11 V 50 49,947161300 0,24 

Mg 26 25,982595400 11,29 V 51 50,943962500 99,76 

Al 27 26,981541300 100 Cr 50 49,946046300 4,31 

Si 28 27,976928400 92,18 Cr 52 51,940509700 83,76 

Si 29 28,976496400 4,71 Cr 53 52,940651000 9,55 

Si 30 29,973771700 3,12 Cr 54 53,938882200 2,38 

P 31 30,973763400 100 Mn 55 54,938046300 100 

S 32 31,972071800 95,018 Fe 54 53,939612100 5,9 

S 33 32,971459100 0,75 Fe 56 55,934939300 91,52 

2.6.1.1. táblázat. Elemek izotópjai, atomtömegük és a természetes izotópok arányai I. 
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Elem Izotóp Atomtömeg Izotóparány Elem Izotóp Atomtömeg Izotóparány 

  amu %   amu % 

Fe 57 56,935395700 2,25 Br 81 80,916290000 49,43 

Fe 58 57,933277800 0,33 Kr 78 77,920397000 0,354 

Co 59 58,933197800 100 Kr 80 79,916375000 2,27 

Ni 58 57,935347100 67,76 Kr 82 81,913483000 11,56 

Ni 60 59,930789000 26,16 Kr 83 82,914134000 11,55 

Ni 61 60,931058600 1,25 Kr 84 83,911506400 56,9 

Ni 62 61,928346400 3,66 Kr  86 85,910614000 17,37 

Ni 64 63,927968000 1,16 Rb 85 84,911799600 72,15 

Cu 63 62,929599200 69,09 Rb 87 86,909183600 27,85 

Cu 65 64,927792400 30,91 Sr 84 83,913428000 0,56 

Zn 64 63,929145400 48,89 Sr 86 85,909273200 9,86 

Zn 66 65,926035200 27,81 Sr 87 86,908890200 7,02 

Zn 67 66,927128900 4,11 Sr 88 87,905624900 82,56 

Zn 68 67,924845800 18,56 Y 89 88,905856000 100 

Zn 70 69,925324900 0,62 Zr 90 89,904708000 51,46 

Ga 69 68,925580900 60,2 Zr 91 90,905644200 11,23 

Ga 71 70,924700600 39,8 Zr 92 91,905039200 17,11 

Ge 70 69,924249800 20,52 Zr 94 93,906319100 17,4 

Ge 72 71,922080000 27,43 Zr 96 95,908272000 2,8 

Ge 73 72,923463900 7,76 Nb 93 92,906378000 100 

Ge 74 73,921178800 36,54 Mo 92 91,906809000 15,05 

Ge 76 75,921402700 7,76 Mo 94 93,905086200 9,35 

As 75 74,921595500 100 Mo 95 94,905837900 14,78 

Se 74 73,922477100 0,96 Mo 96 95,904675500 16,56 

Se 76 75,919206600 9,12 Mo 97 96,906017900 9,6 

Se 77 76,919907700 7,5 Mo  98 97,905405000 24 

Se 78 77,917304000 23,61 Mo 100 99,907473000 9,68 

Se 80 79,916520500 49,96 Ru 96 95,907596000 5,68 

Se 82 81,916709000 8,84 Ru 98 97,905287000 2,22 

Br 79 78,918336100 50,57 Ru 99 98,905937100 12,81 

2.6.1.2. táblázat. Elemek izotópjai, atomtömegük és a természetes izotópok arányai II. 

 

Az izobárok potenciális spektrális zavarásának megítélésére szolgálnak példaként a 2.6.1.3. táblázatban 

szereplő adatok. Az adott tömegszámnál jelentkező izobárok itt egy-egy oszlopban láthatók. Az 

elemeknél megadott számértékek a természetes izotóparányok százalékban. 
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Izotóp/izotóparány, % 

amu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

K 6,7          

Ca  0,7 0,1 2,1  0,0  0,2   

Sc     100,0      

Ti      8,0 7,5 73,7 5,5 5,3 

V          0,3 

Cr          4,4 

amu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

V 99,7          

Cr  83,8 9,5 2,4       

Mn     100,0      

Fe    5,8  91,7 2,1 0,3   

Co         100,0  

Ni        67,8  26,4 

amu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Ni 1,2 3,7  1,0       

Cu   69,1  30,9      

Zn    48,9  27,8 4,1 18,6  0,6 

Ga         60,0  

Ge          20,7 

amu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Ga 40,0          

Ge  27,5 7,7 36,4  7,7     

As     100,0      

Se    0,9  9,0 7,5 23,5  50,0 

Br         50,7  

Kr        0,4  2,3 

2.6.1.3. táblázat. A természetes izotópok relatív arányai, izobárok 

 

A kis felbontású (R = 300) kvadrupol ICP-MS-készülékkel kapott spektrumban az izotóptömegeket 

csak egész számra kerekítve láthatjuk a spektrumban. Például a 58Fe+ (57,9332778 amu) és a 58Ni+ 

(57,9353471 amu) izotóp az m / z = 58 helyen jelenik meg. Az ilyen kis tömegkülönbségű ionok, 

izobárok csak nagyon nagy felbontású tömegspektrumban különböztethetők meg. Hasonlóan 

átlapolások keletkezhetnek a plazma és a minta főalkotóiból keletkező molekulaionok és az elemionok 

között is. 

Egy kis felbontású kvadrupol tömegspektrométerrel az m / z = 50–70 tartományban felvett 

spektrumrészletet a 2.6.1.1. ábra és a 2.6.1.2. ábra mutatja be. Ilyen felbontásnál viszonylag sok 

egybeesést tapasztalunk az elemek izotópjai (izobárok), valamint elemion és molekulaion 

viszonylatban is. A spektrumban egybeeső ionok analitikai szempontból spektrális zavarásként 

jelentkeznek. Az ábrán bemutatott spektrumban a 54Cr+ és 54Fe+ a 58Ni+ és 58Fe+ izotópok lapolnak át, 

valamint a 56Fe+ és az 56ArO+ molekulaion jelentkezik azonos helyen. Ezek a tömegszámhelyek nem 

használhatók, ha zavaró komponens is jelen van. 
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2.6.1.1. ábra. Kis felbontású kvadrupol készülékkel felvett ICP-MS-tömegspektrum részlete 

 

 

2.6.1.2. ábra. Kis felbontású kvadrupol készülékkel felvett ICP-MS-tömegspektrum részlete a készülék 

monitorán 

 

Nagy felbontású ún. HR-ICP-MS-készülékkel R = 10000 felbontóképesség érhető el, ezért sokkal 

kevesebb a spektrális zavarás, de teljesen nem küszöbölhető ki. A 2.6.1.3. ábra mutatja, hogy a Fe56+ 

és az ArO56+ ionok kis felbontásnál egybeesnek, de nagy felbontásnál tökéletesen elválnak.  
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2.6.1.3. ábra. A Fe56+- és az ArO56+-ionok ICP-MS-spektruma kis (R = 150) és nagy felbontással 

(R = 10000) 

 

2.6.2. Az ICP-MS-készülékek felépítése  

Az ICP-MS készülékek felépítését, funkcionális egységeit a 2.6.2.1. ábra mutatja be. A két fő rész: 

 a mintából pozitív ionokat előállító plazmaegység és 

 a plazmában (ICP) előállított ionokat tömeg/töltés szerint (m/z) szelektáló és a detektáló 

tömegspektrométer egység (analizátor és detektor). 

 

 

2.6.2.1. ábra. ICP-MS-készülék fő egységei 
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Plazma, ICP-egység 

Az ICP-egység alapelvében és felépítésében azonos az ICP-OES-készülékekben használt 

plazmaegységgel. Az ICP-MS-készülékekben a plazmaégőt általában vízszintesen (horizontálisan) 

helyezik el, mert így illeszkedik a tömegspektrométer ugyancsak vízszintes tengelyéhez. Az argon-

argon plazmát kvarcból készült plazmaégőben hozzuk létre, és tartjuk fenn rádiofrekvenciás térrel, 

amit 1–2 kW teljesítményű RF-generátor szolgáltat egy indukciós tekercsen keresztül. A mintát az 

esetek többségében oldat formában porlasztóval aeroszollá alakítva, argongázzal visszük be a plazma 

középső zónájába. A nagy hőmérsékletű plazmában, a mintában található elemekből szabadatomok és 

jelentős arányban egyszeres pozitív töltésű ionok (M+) keletkeznek. A plazma fő tömegét az Ar és Ar+ 

és a minta oldószeréből (H2O) és az oldott levegőből származó H+, O+ és N+ alkotja. A minta 

alkotóiból származó M+ ionok koncentrációja 4–5 nagyságrenddel kisebb. 

Tömegspektrométer egység 

A tömegspektrometriás egység részei: (i) a mintavevő, csatoló egység, (ii) ionoptika, (iii) analizátor, 

(iv) iondetektáló, számláló egység, (v) vákuumrendszer. 

A mintavevő, csatoló egység 

 A tömegspektrometriás egység első eleme a hűtött csatoló egység (interface), melynek az a 

feladata, hogy a plazmában atmoszférikus nyomáson, nagy hőmérsékleten (6000–8000 °C) keletkezett 

ionokat bejuttassa a tömegspektrométer nagyvákuum alatt működő terébe.  

 

2.6.2.2. ábra. Az ICP-MS-készülék csatoló egységének felépítése és működése 
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2.6.2.3. ábra. Nikkelkónuszok. A plazmaégő a mintavevő kónusz előtt 

 

A csatoló egységben (2.6.2.2. ábra és 2.6.2.3. ábra) két egymás mögött elhelyezett nikkelkónusz 

kapillárisfuratán keresztül szívjuk be a plazmagázokat és benne a M+-ionokat a tömegspektrométer 

nagyvákuum terébe. A kónuszok közötti teret nagy teljesítményű vákuumszivattyúval evakuálva az 

első és a második kónusz között 1–2 mbar, a második kónusz után 10-8 bar nyomást hozunk létre. Az 

első ún. mintavevő kónusz belemerül az ionokat előállító és tartalmazó plazmába. A mintavevő 

kónuszt erélyes vízhűtéssel védjük a plazma nagy hőterhelésétől. A nyomáskülönbség hatására a 

plazmagáz és benne a fémionok kb. 30–50 m/s sebességgel áramlanak át a kónusz 0,7–1 mm átmérőjű 

furatán és expandáló gázfelhőt alakítanak ki az első kónusz mögötti térben. Ez a folyamat 

megismétlődik a második kónuszon is (skimmer). A második kónusz mögötti zónában, a nagyvákuum 

térben kialakul a mintát reprezentáló ionnyaláb. Bár az ionok bevitelének hatásfoka elég rossz, ezt 

ellensúlyozza a tömegspektrometriás detektálás különlegesen nagy érzékenysége. 

Ionoptika 

A következő egység az ionoptika, amely elválasztja az M+-ionokat a nem töltött részecskéktől (Ar), 

felgyorsítja és fókuszálja az ionnyalábot, előkészíti az ionok tömegspektrometriás elválasztását. A 

fókuszáló egység felépítése és működése a különböző készüléktípusoknál jelentősen eltérő, de 

lényegében szabályozott feszültségű fém- vagy grafitgyűrűk, -hengerek, -lapok végzik ezt a fontos 

feladatot. Az ionnyaláb vezetését úgy oldják meg, hogy a plazma intenzív optikai sugárzását is 

eliminálják. 

Tömeg szerinti elválasztást végző analizátor 

A tömegspektrométer harmadik egysége végzi az ionok tömeg/töltés (m/z) szerinti elválasztását. A 

kereskedelmi forgalomban lévő ICP-MS-készülékekben három tömegspektrométer konstrukcióval 

találkozhatunk: 

1. kvadrupol tömegszűrővel működő, kis felbontású ICP-tömegspektrométer (LR-ICP-MS), 

2. közepes felbontású, repülési idő ICP-tömegspektrométer (MR-ICP-MS),, 
3. nagy felbontású, kettős fókuszálású ICP-tömegspektrométer (HR-ICP-MS). 

Az olcsóbb kvadrupol tömegspektrométert alkalmazzák a legszélesebb körben és ezt követi a kettős 

fókuszálású tömegspektrométer. A repülési idő tömegspektrométereket jelenleg csak speciális 

feladatkörben alkalmazzák ICP-MS-készülékben. 

A pásztázó elvű analizátort tartalmazó tömegspektrométerek a sokféle iont tartalmazó, fókuszált 

ionnyalábból az adott beállításnál, egy adott m/z tartományba eső iont bocsátanak át, így válik 

lehetővé a különböző tömegű ionok azonosítása és mennyiségi meghatározása. A tömegspektrométer 

beállításának változtatásával az ionok (m/z szerint) egymás után meghatározhatók (pásztázás). 

A HR-ICP-MS-készüléknek létezik multidetektoros (4000 detektor) szimultán detektálású változata is. 
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Iondetektáló, számláló egység  

Az analizátorból kilépő ionok detektálása, számlálása céljából a korszerű ICP-MS-készülékekben 

elektronsokszorozót használunk. Az elektronsokszorozó első dinódája ion-elektron átalakítást végez. 

A becsapódó, nagy energiájú ion elektronkilépést idéz elő a fémfelületből, majd a keletkező elektront 

a következő dinódák elektrosztatikus gyorsítást követően sokszorozzák. A kisebb koncentrációk 

tartományában megszámlálhatók (counting üzemmód), míg a nagyobb koncentrációknál az 

áramerősséget mérhetjük (analóg üzemmód). 

A két üzemmód kombinálásával, automatikus váltásával 8–10 nagyságrend átfogás érhető el az 

iondetektálásban. Az ion-elektron konverterbe becsapódó ionok viszonylag nagy energiája miatt a 

elektronsokszorozók termikus zaja kicsi (kb. 1 cps), lényegében ez eredményezi a kiváló kimutatási 

határokat. 

Vákuumrendszer 

A tömegspektrométerek belső terében nagyvákuumot, 10-7–10-8 bar nyomást kell fenntartani, hogy a 

részecskék szabad, ütközésmentes mozgása biztosítva legyen. Ugyancsak a vákuum keltette 

gázárammal történik a plazmában képzett ionok bejuttatása a tömegspektrométerbe. A 

vákuumrendszer kétfokozatú. Az első fokozat egy nagy teljesítményű olajrotációs szivattyú, ami kb. 

10-4 bar elővákuumot állít elő. A nagyvákuumot egy vagy két darab turbomolekuláris vákuumszivattyú 

biztosítja. A nagyvákuumrendszer elemei nagyon kényes és drága egységeket tartalmaznak, ami 

jelentős karbantartási költséget okoz. 

Vezérlőegység, adatgyűjtő és adatfeldolgozó egység 

A számítógépes vezérlőegységen keresztül történik az egyes részegységek működési paramétereinek 

beállítása, az ionoptika, a tömegpásztázás és a detektorműködés vezérlése. A számítógépes egység 

gyűjti és dolgozza fel a detektorjelet és a felhasználói programmal segíti az analitikai alkalmazásokat. 

2.6.3. Kvadrupol ICP-MS-készülékek 

A kvadrupol tömegszűrővel működő, kis felbontású készülékek kerültek először kereskedelmi 

forgalomba. Kedvezőbb, elérhetőbb áraik miatt ma is a legtöbb laboratórium ezeket a készülékeket 

használja. 

A kis felbontású kvadrupol tömegszűrőt tartalmazó ICP-MS-készülék felépítését a 2.6.3.1. ábra 

mutatja, míg egy korszerű kvadrupol ICP-MS-készülék felnyitott MS-egységének fényképét az 

2.6.3.2. ábra szemlélteti. A készülék felépítése viszonylag egyszerű, az egyes egységek jól 

felismerhetőek, az egységek modulárisan cserélhetők. 
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2.6.3.1. ábra. Kvadrupol ICP-MS-készülék felépítése 

 

 

 

2.6.3.2. ábra. Kvadrupol ICP-MS-készülék felülnézeti képe. A fénykép az ütközőcella behelyezését is 

szemlélteti 

 

A csatoló egységet követően a tömegspektrométerbe bevitt ionokat az ionoptika segítségével 

fókuszáljuk, majd a fókuszált ionnyalábot egy, az optikai sugárzás kizárását szolgáló egységen át 

vezetik a kvadrupol analizátorba. Az m/z szerinti elválasztást kvadrupol tömegszűrő pásztázásával 

valósítjuk meg. A tömegszűrőn átjutó iont a detektorra vezetjük és az ionokat adott ideig számolva 

(cps) meghatározzuk az adott ion koncentrációját jellemző adatot. A tömegszűrő beállításának 

állításával a teljes tömegtartományt (1–300 amu) vizsgálhatjuk. Az ionáram, illetve ionszám arányos 

az adott elem oldatbeli koncentrációjával. 

Az ICP-ionforráson keresztül a tömegspektrométerbe bevitt minta ionjai az m/z hányados szerint 

időben elválasztva kerülnek detektálásra. A tömegpásztázás gyors, így az ICP-MS-módszerrel 

nagyszámú elem meghatározható, mintánként 60–120 s mérési idővel. Az ICP-MS-módszer 

mintaszámban és elemszámban kifejezett teljesítménye összevethető a szimultán multielemes optikai 

spektroszkópiai módszerekével. 

A kvadrupol ICP-MS-készülékeket jellemző legfontosabb paramétereket az 2.6.3.1. táblázatban 

foglatuk össze. 
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m/z tartomány 1–300 amu 

Pásztázási sebesség (elvi) 3000 amu/s (0–300 amu, 0,1 s) 

Felbontóképesség, R = m/Δm 300 

Felbontás (Δm I = 10%-nál) 

kis felbontás = 3,0 amu  

normál felbontás = 1,0 amu 

nagy felbontás = 0,3 amu 

a felbontás javításával jelentősen csökken az intenzitás 

 

Molekulaion-zavarás jelentős, kezelésére nem elegendő a felbontás  

Módszerek molekulaion- 

zavarások kiküszöbölésére 

(i) hidegplazma módszer 

(ii) ütközőcella vagy reakciócella módszer 

2.6.3.1. táblázat. Kvadrupol ICP-MS-készülékek jellemző paraméterei 

2.6.4. Molekulaionok keletkezése és szerepe ICP-MS-mérésnél 

A elemek ICP-MS-meghatározását zavaró molekulaionok egyrészt a plazmában, másrészt a mintavevő 

egységben alakulnak ki. A molekulaionok alkotó atomjai elsősorban a nagy koncentrációban 

előforduló elemek. Alapesetben a plazmagáz, az argon, a minta oldószere a víz (oxigén, hidrogén) és a 

beoldódó levegőből nitrogén fordul elő. Ezek az elemek a 2.6.4.1. táblázatban megadott 

molekulaionokat alkotják, és elsősorban a Si, P, S, K, Ca, Fe, Cr, Se izotópjait zavarják. 

 

Tömeg Molekulaion Zavart elemek 

28 N2
+ Si 

29 N2H
+ Si 

30 NO+ Si 

31 NOH+ P 

32 O2
+ S 

33 O2H
+ S 

39 38ArH+ K 

40 40Ar+ Ca 

41 40ArH+ Ca 

44 CO2
+ Ca 

54 40ArN+ Fe, Cr 

55 40ArNH+ Mn 

56 40Ar16O+ Fe 

76 40Ar36Ar+ Se 

78 40Ar38Ar+ Se 

80 40Ar2
+ Se 

2.6.4.1. táblázat. Az argon plazmában keletkező molekulaionok, a porlasztott víz és 

a vízben oldott levegő jelenlétében keletkező molekulaionok (tömeg, molekulaion, zavart elem) 

 

Ha számításba vesszük a mintaelőkészítésnél használt savakat és a minták gyakori főalkotó elemeit, a 

2.6.4.2. táblázatban megadott további molekulaionok keletkezésével kell számolni. 
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Mátrix komponens Tömeg Molekulaion Zavart elem 

Klór (Cl)  

pl.: HCl, HClO4, 

Cl-, ClO4
-  

51 35ClO+ V 

52 35ClOH+ Cr 

53 37ClO+ Cr 

54 37ClOH+ Cr, Fe 

75 40Ar35Cl+ As 

Foszfor (P) 

pl.: H2SO4, PO4
3- 

47 PO+ Ti 

48 POH+ Ti 

63 PO2
+ Cu 

71 40ArP+ Ge 

Kén (S) 

pl.: H2PO4, SO4
2- 

48 32SO+ Ti 

49 32SOH+ Ti 

50 34SO+ Ti, V 

51 34SOH+ V 

64 32S2
+, 32SO2

+ Zn 

70 38Ar32S+ Ge 

72 40Ar32S+, 38Ar32S+ Ge 

74 40Ar34S+ Ge 

Szén (C) 

pl.: szerves anyagok, 

CO2, CO3
2- 

24 C2
+ Mg 

25 C2H
+, 12C13C+ Mg 

26 CN+ Mg 

28 CO+ Si 

44 CO2
+ Ca 

45 CO2H
+ Sc 

52 40ArC+ Cr 

Nitrogén (N) 

pl.: HNO3, NO3
-, 

NH4
+, N2 

28 N2
+ Si 

29 N2H
+ Si 

30 NO+ Si 

31 NOH+ P 

54 40ArN+ Fe, Cr 

55 40ArNH+ Mn 

52 38ArN+ Cr 

53 38ArNH+ Cr 

2.6.4.2. táblázat. A mátrixkomponensekből keletkező molekulaionok 

2.6.5. Molekulaion-zavarások kiküszöbölése kis felbontású ICP-MS-készülékekben  

A legelterjedtebb kvadrupol ICP-MS-mérést zavaró, adott esetben meghiúsító molekulaion-zavarások 

több fontos elemet (Cr, Fe, Se, As, Cu, V, Mn) zavarhatnak, ezért fontosak azok a technikai 

megoldások, amelyekkel ez a zavaró hatás kiküszöbölhető.  

Hidegplazma módszer 

A plazmaégőre helyezett fémárnyékoló gyűrű alkalmazásával csökkenti a plazmában a molekulaion 

képződését. Csak a könnyű elemeknél ad kielégítő eredményt. A nehezebb elemeknél jelentősen 

lerontja az érzékenységet. Hátránya továbbá, hogy szoftveresen nem ki-be kapcsolható. 

Ütközőcella, reakciócella módszer 

A MS-készülék fókuszáló egysége után elhelyezett egységben He, H2, NH3, CH4 gáz segítségével vagy 

ezek keverékével (He + H2, He + NH3) bombázzuk szét vagy alakítjuk át a molekulaionokat, ezért a 

cellából kimenő termékeket már a kvadrupolegység szét tudja választani. A módszer előnye, hogy 

szoftveresen ki-be kapcsolható. és a gázösszetétel is megválasztható egy-egy pásztázáson belül, 

elemekre, elemcsoportokra. A mérési ciklus ideje kissé megnövekszik, de lehetővé válik az addig 
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molekulaion-zavarás miatt kizárt elemek meghatározása. A módszer általánosan alkalmazható kis 

felbontású kvadrupol ICP-MS-készülékekben. 

Nagy felbontású ICP-MS-készülék (felbontóképesség: 10000) alkalmazása 

A készülék felbontása elegendő a fémionok és molekulaionok kissé eltérő tömegének 

megkülönböztetésére és ezzel a molekulaion-zavarás eliminálására. 

2.6.6. Ütközőcella felépítése és alkalmazása kvadrupol ICP-MS-készülékekben 

A molekulaion-zavarások kiküszöbölése alapvető fontosságú az összetettebb mátrixú minták 

elemzésénél. Az ütközőcella egységben a különböző gyártók eltérő konstrukciókat alkalmaznak. Az 

ütközési funkció mellett fókuszáló, esetenként tömegszűrő feladatot is ellát ez az egység. Ennek 

megfelelően: hexapol, oktapol és kvadrupol konstrukciókkal is találkozunk. Van olyan megoldás is, 

ahol két külön teret alkalmaznak eltérő gázzal. 

A molekulaionok szétbombázása vagy átalakítása történhet egyszerű ütközéssel (hélium) vagy ütközés 

és kémiai reakció alkalmazásával reaktív gázok esetén (H2, NH3, CH4). Ezek a hatások kombinálhatók 

is (He + H2, He + CH4). 

A tömegspektrumon nyomon követhetjük az ütközőcella működését a 56Fe+ és 59Co+ tömegszámnál 

(2.6.6.1. ábra). Az ütközőcella működtetésekor a 56Fe+ helyen megszűnik a 40Ar16O+ molekulaion-

zavarása, míg az 59Co+ izotópra nem tapasztalunk hatást. 

 

 

2.6.6.1. ábra. Ütközőcellába adagolt hélium hatása a 56Fe+ helyen és a 59Co+ helyen 

 

2.6.7. Nagy felbontású ICP-MS-készülék felépítése, működése és analitikai alkalmazásai  

A ICP-OES-elemanalízishez, a kritikus elemion- és molekulaion-átlapolások ideális elválasztásához 

R = 300–10000 felbontóképességű tömegspektrométerre van szükség. 

A megfelelően nagy felbontásra képes ún. kettős fókuszálású (mágneses és elektrosztatikus) 

tömegspektrométerek csak az utóbbi 5–10 évben jelentek meg az ICP-MS-területen, és váltak verseny-


