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társává a kvadrupol ICP-MS-készülékeknek. A késés több technikai okra és a jelentősen magasabb 

árra vezethető vissza. A technikai problémák jelentős részét mára nagyrészt sikerült leküzdeni, de a 

kb. 2–2,5-szeres ár megmaradt. 

A kettős fókuszálású, nagy felbontású HR-ICP-MS-készülék felépítését a 2.6.7.1. ábra szemlélteti. A 

készülék fő egységei: (1) plazma ionforrás, (2) csatoló egység, (3,4) ion fókuszáló egység, (5) belépő 

rés, (6) mágneses analizátor egység, (7) elektrosztatikus analizátor egység, (8) kilépő rés, (9) ion-

elektron konverter, (10) elektronsokszorozó (detektor). Az ábrán is jól látható, hogy az ionfókuszáló 

egység itt sokkal bonyolultabb. A fókuszált és megfelelően felgyorsított ionnyaláb egy állítható 

méretű belépő résen lép be a körszelet alakú, változó erősségű mágneses térrel működtetett, mágneses 

analizátor egységbe. Itt az ionokat a mágneses mező m/z-től függően eltérő körpályára kényszeríti és 

így csak egy kis szűk tömegtartományba eső ionnyaláb lép át az elektrosztatikus analizátor egységbe. 

Ebben az ionok kinetikus energiája szerinti elválasztás valósul meg. A kilépő résen, amely állítható és 

mindig azonos méretű a belépő réssel, egy adott szűk tömegtartomány jelenik meg. A mágneses mező 

és elektrosztatikus mező megfelelően szinkronizált állításával tudjuk a tömegtartomány pásztázását 

elvégezni, azaz a kiválasztott ionok szelektív mérésére beállítani a készüléket. A kilépő rés után 

elhelyezett ion-elektron konverteren a felületbe becsapódó ionok elektronkilépést idéznek elő, és 

ezeket az elektronokat számláljuk az elektronsokszorozóval. 

A HR-ICP-MS-készülékek általános jellemzését az 2.6.7.1. táblázatban foglalatuk össze. 

 

m/z tartomány 1–300 amu 

Pásztázási sebesség (elvi) 3000 amu / s (0-300 amu, 0,15-0,2 s) 

Felbontóképesség, R = m/Δm max. 10000, állítható:  

kis felbontás:         300–400 

közepes felbontás: 3000–4000 és  

nagy felbontás:      8000–10000 

Felbontás (Δm I = 10%-nál) 

nagy felbontás = 0,001 amu 

a felbontás növelésével jelentősen csökken az intenzitás 

100%-ról kb. 2%-ra 

Elemizotópok átlapolása nagy felbontású üzemben is megmarad  

Molekulaion-zavarás nagy felbontású üzemben sok esetben megszűnik 

2.6.7.1. táblázat. Kettős fókuszálású HR-ICP-MS-készülékek jellemző paraméterei 

 

2.6.7.1. ábra. Kettős fókuszálású ICP-MS-készülék felépítése: (1) plazma ionforrás, (2) csatoló egység, 

(3, 4) ionfókuszáló egység, (5) belépő rés, (6) mágneses analizátor egység, (7) elektrosztatikus 

analizátor egység, (8) kilépő rés, (9) ion-elektron konverter, (10) elektronsokszorozó 
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A sok technikai fejlesztésnek köszönhetően a HR-ICP-MS-készülékek a kiváló felbontás mellett a 

pásztázási sebességben, stabilitásban, kimutatási határban és mintaelemzési sebességben sem 

maradnak le jelentősen a kvadrupol ICP-MS-készülékektől. Ha nagyszámú elemet mérünk, akkor 

célszerű az elemeket felbontási igény szerint csoportosítani és külön beállításnál mérni. 
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3. OPTIKAI MOLEKULASPEKTROSZKÓPIA 

3.1. ULTRAIBOLYA-LÁTHATÓ (UV-VIS) SPEKTROSZKÓPIA 

Az ultraibolya, illetve a látható fény tartománya 10–350 nm, valamint 350–780 nm között van. Az 

ebbe a hullámhossztartományba tartozó sugárzás hatására a molekulák kötéseinek elektronjai, illetve a 

molekula egyes atomjaihoz (például: O, N, S, P, halogének) tartozó magános elektronpár egyik 

elektronjának gerjesztése következhet be. Ugyanakkor, mint azt a 1.1.3. fejezetben megírtuk, az 

elektronátmenettel egyidejűleg számos rezgési, illetve forgási átmenet is gerjesztődik. Gőzfázisban, 

kis nyomáson gyakran megfigyelhető a sávok vibrációs finomszerkezete, kondenzált fázisban (szilárd, 

folyadék) azonban nem, mert a kondenzált fázisban a „molekulasűrűség” három nagyságrenddel 

nagyobb, és a molekulák egymás között kialakuló kölcsönhatása miatt a vonalak és sávok 

elmosódnak, a spektrum strukturáltsága csökken, illetve eltűnik. 

3.1.1. Molekulák energiaátmenetei 

Az elektrongerjesztésben részt vevő, könnyen gerjeszthető elektront tartalmazó atomcsoportot 

kromofóroknak nevezzük. 

Az auxokróm csoportok önmagukban jól detektálható sugárzást nem abszorbeálnak, de a kromofór 

csoportokkal kölcsönhatásba lépve (például: induktív, mezomer és sztérikus effektus) megváltoztatják 

 azok abszorpciós hullámhosszát: 

o hullámhossz növekedése: batokróm eltolódás, 

o hullámhossz csökkenése: hipszokróm eltolódás, 

 vagy az abszorpciós sáv intenzitását: 

o abszorbancia növekedése: hiperkróm eltolódás, 

o abszorbancia csökkenése: hipokróm eltolódás. 

A molekulában a gerjesztés során az alábbi elektronátmenetek játszódhatnak le: 

 

 

3.1.1.1. ábra. A molekulában a gerjesztés során lejátszódható elektronátmenetek 
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 → * átmenet 

 Az átmenet az egyszeres kötésben részt vevő elektron gerjesztésekor megy végbe. 

 Az átmenet gerjesztésére nagy energiájú, távoli ultraibolya sugarak alkalmasak. 

 Általában nem vizsgálhatóak, mert a gerjesztéshez szükséges sugárzás hullámhossza 200 nm 

alatt van és a levegőben lévő oxigén -kötésének, illetve az üvegből készült mintatartó 

elnyelése lehetetlenné teszi a mérést. 

o Kvarcból készült mintatartóval nitrogénatmoszférában vagy vákuumban valamivel 

alacsonyabb hullámhosszakon lehet mérni. Ugyanakkor a  → * átmenet gerjesz-

tésekor gondolni kell arra is, hogy az elektronnak a lazítópályára kerülésekor a kötés 

tulajdonképpen megszűnik, a molekula széteshet, mert már nincs energianyereség a 

kötést létrehozó két atom egy-egy atompályájának energiájával szemben. 

 → * átmenet 

 Az átmenet gerjesztéséhez kisebb energia szükséges, ez az átmenet a telítetlen kettős és 

hármas kötéseket tartalmazó vegyületekre jellemző. 

 A konjugáció növekedésével a HOMO- (legmagasabb, még elektronnal betöltött molekula-

pálya) és a LUMO- (legalacsonyabb, elektront már nem tartalmazó molekulapálya) pályák 

közti energiakülönbség csökken, az abszorpciós maximum hullámhossza növekszik, a látható 

tartomány felé tolódik el. Ennek köszönhető például a -karotin és egyúttal a sárgarépa színe. 

n → * és n → * átmenetek 

 Mindkét átmenet olyan vegyületekben lehetséges, melyekben van olyan atom, mely nemkötő 

magános elektronpárral rendelkezik. 

o Az n → * átmenet esetében ez az atom kettős kötésben, illetve heteroaromás 

gyűrűben található (C=O, C=N, piridin), míg 

o n → * átmenet esetében egyes kötéssel kapcsolódik a molekulához (alkoholok, 

éterek, alkil/aril-halogenidek). 

Az átmeneti dipólus momentum és az elektrongerjesztés valószínűsége megszabja az ún. kiválasztási 

szabályokat, hogy mikor megengedett vagy tiltott két molekulapálya között az elektronátmenet. A 

különböző spin multiplicitású állapotok között az átmenet (szingulett → triplett) tiltott, azonosak 

között megengedett. Elektronátmenet olyan pályára megengedett, melynek ugyanolyan szimmetriája 

van, mint az alapállapot szimmetriája és amelynek több csomósíkja van, mint az alapállapoti pályának. 

Ortogonális, azaz egymásra merőleges pályák közti átmenetek (pl. C=O, n → *) tiltottak. Az 

elektronátmenetek megengedett vagy tiltott jellege az abszorpciós sávok intenzitásában nyilvánul meg 

                      
   

       
                   

   

       
 . 

3.1.2. Az UV-VIS-spektrumok felvételének körülményei 

Ultraibolya és látható molekulaspektrumokat leginkább elegyekről és oldatokról, ritkábban gázokról, 

esetenként vékony rétegekről (napszemüveglencse, fóliák) készítenek. 

 Gáz- és gőzállapotú minta esetén az anyagot speciális gázküvettába töltik. 

 Illékony folyadékok 1 – 2 cseppjét fedéllel lezárható folyadékküvetta aljára mérik be, megvár-

ják, míg beáll az egyensúly a folyadék és gőzfázis között, és ezután veszik fel a spektrumot. 

Az oldatokat vízzel vagy szerves oldószerrel készítik, jellemzően a   –      –    

   , illetve   

  
  

    koncentrációtartományban. 

 Mivel az oldószer a mérendő komponensnél nagyságrendekkel nagyobb koncentrációban van 

jelen, ezért fontos, hogy olyan hullámhosszon kell mérni, ahol az oldószer elnyelése 

elhanyagolható. 

 Az alábbi táblázat néhány oldószer ún. határ (záró) hullámhosszait (cut-off wavelength) 

tartalmazza, melyeknél kisebb hullámhosszakon az oldószer nem használható. 

 Fontos továbbá, hogy az oldószer nagy tisztaságú legyen, ne tartalmazzon az adott 

tartományban elnyelő szennyeződést. 
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Oldószer  
     

Oldószer  
     

Oldószer  
     

Oldószer  
     

aceton 330 dimetil-szulfoxid 265 metanol 205 szén-diszulfid 380 

acetonitril 190 1,4-dioxán 216 nitrometán 380 szén-tetraklorid 265 

benzol 280 ecetsav 260 N,N-dimetil-acetamid 268 tetrahidrofurán 220 

1-butanol 210 etil-alkohol 204 N,N-dimetil-formamid 270 toluol 285 

ciklohexán 205 n-heptán 197 n-pentán 190 2,2,2-trifluor-etanol 190 

dietil-éter 215 hexadekán 200 piridin 315 2,2,4-trimetil-pentán 207 

1,2-diklór-etán 226 n-hexán 195 1-propanol 205 víz 190 

diklór-metán 239 kloroform 245 2-propanol 205 o-xilol 290 

3.1.2.1. táblázat. Spektrális minőségű oldószerek záró hullámhossz értékei, 

                  , vízzel szemben 

A méréseket              hosszúságú kvarcküvettában (UV-VIS), üvegküvettában (VIS) vagy 

műanyag küvettában (VIS) végzik. A különböző feladatokhoz eltérő konstrukciójú küvettákat 

használnak. 

12,5mm

45mm

1,00cm

22.5mm

(a) (b) (c)

I 0 I

(d) (e)

be

ki  

3.1.2.1. ábra. Eltérő konstrukciójú küvetták 

 

A 3.1.2.2. ábra az akridon UV-VIS-spektrumát mutatja. A spektrum széles jeleit tanulmányozva és azt 

a tényt figyelembe véve, hogy már sok millió molekula ismert, megállapítható, hogy a módszer nem 

alkalmas molekulák szerkezetének meghatározására. A minta és referenciaanyag spektrumának 

összehasonlításával annyi eldönthető, hogy a minta azonos lehet a referencianyaggal vagy sem, de 

azonosítás így sem lehetséges, mert például egy, a kromofór csoporttól távoli metilcsoport/etilcsoport 

cserének nincs jelentős hatása a spektrumra. Léteznek olyan ún. inkrementummódszerek, amelyekkel 

az abszorpciós maximum hullámhossza számításokkal becsülhető, ezek segíthetnek annak eldön-

tésében, hogy a spektrum mennyire felel meg az adott molekula szerkezetének. 
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3.1.2.2. ábra. Az akridon UV-VIS-spektruma 

UNICAM UV4-100 spektrométer, oldószer = metanol, 

               (kvarcküvetta) 

 

A mennyiségi kiértékelést a Bouguer–Lambert–Beer-törvény alkalmazásával végzik. A moláris 

abszorpciós koefficiens és az abszorbanciaérték, amelyet az adott készüléken kellő pontossággal meg 

lehet határozni, megadják a minta legkisebb meghatározható koncentrációját. 

Példa 

Mennyi az acetofenon (fenil-metil-keton) legkisebb meghatározható mennyisége, ha 

               
   

        
, a meghatározási határhoz tartozó abszorbanciaérték          és a fény 

útja küvettában         ? 

 

Megoldás: A Bouguer–Lambert–Beer-törvény alapján felírható, hogy: 

  
 

   
 

    

      
   

        
     

             

   . 

 

A pontosabb koncentrációmeghatározás céljából előfordul, hogy széthúzzák az abszorbanciaskálát. Ha 

a mintaoldatnak kicsi a transzmittanciája (nagy az abszorbanciája), a spektrométer        értékét a 

szokásos módon a fény útját elzárva állítják be, de a          értéket nem az oldószerre, vagy a 

vak próbára, hanem a mérendő komponenst a mintaoldatnál kisebb koncentrációban tartalmazó oldatra 

állítják be. Ugyanakkor, ha a mintaoldat transzmittanciája túl nagy, akkor a        értéket a 

mérendő komponenst a mintaoldatnál nagyobb koncentrációban tartalmazó oldatra, a          

értéket az oldószerre, vagy a vakpróbára állítják be. Amennyiben a mintaoldat transzmittanciája a 

skála közepére esik, akkor a       , illetve          értéknek a mérendő komponenst a 

mintaoldatnál nagyobb, illetve kisebb koncentrációban tartalmazó oldat felel meg. Mindhárom esetben 

célszerű kalibrációs módszerrel dolgozni, sőt a második és harmadik esetben szükséges is, mert 

ezekben az esetekben a Bouguer–Lambert–Beer-törvény nem érvényes. 

N
H

O

 

Az akridon képlete 
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3.1.3. Eltérések a Bouguer–Lambert–Beer-törvénytől 

A Bouguer–Lambert–Beer-törvény azonban más esetekben sem használható. Töményebb oldatok 

esetén az abszorbancia értéke függ az oldat törésmutatójától: 

    
 

       
             

Ha az oldat koncentrációja      
   

   , vagy annál kisebb, akkor az oldat törésmutatója állandónak 

tekinthető. 

Híg oldatok esetén is tapasztalható eltérés a Bouguer–Lambert–Beer-törvénytől, amely fizikai, illetve 

kémiai okokkal magyarázható. 

Nem szigorúan monokromatikus a fény 

A fizikai okok közé tartozik, hogy a Bouguer–Lambert–Beer-törvény szigorúan csak monokromatikus 

sugárzásra érvényes. A monokromátor által kiválasztott sugárzásnak azonban mindig van 

valamekkora sávszélessége, a         hullámhosszakon         moláris abszorpciós koefficiens 

érvényes. A valóságban széles elnyelési sávok esetén ez a hiba általában nem nagy, a rendszer 

formálisan követi a Bouguer–Lambert–Beer-törvényt, de éles, keskeny sávok esetén már jelentős 

lehet. A hiba csökkentése céljából célszerű az elnyelési sáv maximumához tartozó hullámhosszon 

mérni, ahol a moláris abszorpciós koefficiens értékek a legkevésbé térnek el egymástól. Szintén 

fizikai hibaforrás a reflexióból származó intenzitáscsökkenés, amely mindig előfordul, amikor a fény 

két eltérő törésmutatójú közeg közötti határon halad át. Merőleges beesést feltételezve a beeső fény 

szóródó hányada    : 

   
     

     
 
 
. 

Hőmérséklet ingadozása 

A hőmérséklet változása is befolyásolhatja az abszorpciós sáv maximumához tartozó hullámhosszat, 

a sáv alakját és intenzitását. Kisebb hőmérsékleten az abszorpciós sávok élesebbek, ugyanis a 

gerjesztett forgási és rezgési nívók száma és betöltöttsége csökken. A hiba jelentős lehet, ha a mérés 

nem az abszorpciós sáv maximumához tartozó hullámhosszon történik, csökkentése céljából javasolt a 

mérendő oldat hőmérsékletét 1 °C határon belül tartani. A mérőberendezés egységei is okozhatják a 

Bouguer–Lambert–Beer-törvénytől való eltérést, a fényforrás intenzitása, a detektor érzékenysége, 

vagy a jelfeldolgozó egység intenzitása is változhat az idő függvényében. A detektorban termikus zaj 

keletkezik, melynek oka az elektronok termikusan indukált mozgása a detektor áramköreiben. 

Fotokatódot tartalmazó detektorok esetén véletlen elektronemisszió is bekövetkezhet a detektorban. 

Amennyiben a detektor üvegbúrája káliumot is tartalmaz, a     izotóp  -bomlásakor keletkező 

elektron detektorba csapódása is zajt okoz. 

Kémiai okok 

A Bouguer–Lambert–Beer-törvénytől való eltérés kémiai okai a vizsgált oldatban lejátszódó 

disszociációs, asszociációs, komplexképződési és szolvatációs folyamatok. 

 A            –  egyensúly alapján disszociáló    gyenge sav és a keletkező  –  anion 

moláris abszorpciós koefficiensei egy adott hullámhosszon általában eltérnek, így a mért 

abszorbancia már nem egyezik meg a bemérési koncentrációból számítható értékkel, hanem a 

két forma abszorbanciájának az összege: 

              –      –   
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ahol   a disszociációfok, 

  a mért anyag összkoncentrációja az oldatban. 

A gyenge sav disszociációja viszont a pH függvénye. Ha az oldat nagyon savas, nagyon lúgos 

vagy pufferolva van, a disszociált és disszociálatlan forma aránya változatlan, de nem 

pufferolt oldatban a disszociációfok a hígítással változik. 

 Ugyanez történik a             egyensúllyal leírható gyenge bázis     protonálódása 

során. 

 Hasonló a helyzet fémionok komplexálódása esetén. A fémion       és a semleges ligandum 

    között 1:1 összetételű komplex képződése esetén az                reakció játszódik 

le. A fémiont és a ligandumot azonos mennyiségben bemérve, a komplex stabilitási állandója: 

  
     

       
 

       

      
 

     

    
  

              

  
            

     
  

o A fenti egyenletekből következik, hogy hígítással a komplex disszociációja nőni fog. 

Az adott hullámhosszon mért abszorbancia az alábbi módon írható fel: 

                         

                             

                          

o Az összefüggésből látható, hogy a ligandum jelentős feleslege esetén, amikor a 

komplexálódás ellenére    értéke állandónak tekinthető, valamint ha         
       , akkor a mért abszorbancia arányos a fémion koncentrációjával. 

 

Izobesztikus pont 

 Ha a kémiai egyensúly mindkét partnere („A” és „B”) abszorbeálja a sugárzást, 

 és található olyan  , ahol      , 

 valamint olyan  , ahol      , 

 akkor a     görbék folytonossága miatt lennie kell legalább egy olyan hullámhossznak, ahol 

     , azaz az     és     görbék metszik egymást. 

Ezt a metszéspontot izobesztikus pontnak nevezzük. Az izobesztikus pont megjelenését mutatja a 

következő ábra. 
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3.1.3.1. ábra. Izobesztikus pont (501 nm). A brómtimolkék spektruma különböző pH-értékeken  

(a: pH=5,45, b: pH=6,95, c: pH=7,50, d: pH=11,6) 

 

A vegyület összkoncentrációjának meghatározásánál a pH hatását kiküszöbölhetjük, ha a meghatá-

rozást az izobesztikus pontnak megfelelő hullámhosszon végezzük. Ugyanakkor az izobesztikus 

ponton a mérés érzékenységével arányos moláris abszorpciós koefficiens értéke kisebb, valamint 

megnő a sugárzás nem monokromatikus voltából és a hőmérséklet változásából következő hiba (lásd 

fizikai okok). 

3.1.4. Az UV-VIS-spektroszkópia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

Az UV-VIS spektrofotometriát több területen alkalmazzák. Noha önállóan nem alkalmas szerves 

vegyületek szerkezetének meghatározására, de más spektroszkópiai módszerekkel: 

 infravörös spektroszkópiával, 

 tömegspektrometriával, 

 magmágneses rezonancia (NMR) spektroszkópiával együtt alkalmazva igen. 

 Ugyanakkor kiválóan alkalmazható kromatográfiás detektorként az oszlopon már elválasztott 

(és így azonosított) szerves vegyületek koncentrációjának meghatározására. Diódasoros detek-

tort alkalmazva háromdimenziós spektrum (idő, hullámhossz, abszorbancia) vehető fel. A 

kromatográfiás csúcs elején és végén felvett spektrumok összehasonlításával a csúcs tisztasága 

vizsgálható. 

 Titrálási folyamatok végpontja is meghatározható UV-VIS-spektrofotometriával, ha a titrá-

landó komponens, a mérőoldat és a titrálás során keletkezett termék közül legalább az egyik 

abszorbeál az UV-VIS-tartományban (fotometriás titrálás). A módszer előnye, hogy alkalmaz-

ható akkor is, ha az indikátor átcsapása nem elég éles, vagy más színes anyag is jelen van az 

oldatban. 
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3.1.4.1. ábra. Fotometriás titrálási görbék 

 

 Az UV- és VIS-tartományban elnyelő szerves vagy szervetlen anyagok mennyiségi meghatá-

rozását is el lehet végezni. Többkomponensű elegy alkotóinak koncentrációja is meghatároz-

ható, ha legalább annyi hullámhosszon történik a mérés, ahány fényt abszorbeáló komponens 

van az oldatban. Az abszorbancia additív mennyiség, így mindegyik hullámhosszra érvényes a 

1.1.4. fejezetben megadott összefüggés: 

     

 

   

       

Ha lehetséges, célszerű a komponensek számát meghaladó számú hullámhosszon végezni a méréseket. 

Ekkor túlhatározott lesz az egyenletrendszer (például 4 komponens, 6 hullámhosszon mért abszorban-

ciaértékek, azaz 6 egyenlet 4 ismeretlennel), ezért előfordulhat, hogy eltérő hullámhosszakon mért 

abszorbanciaértékekből számolt koncentrációk kissé különböznek. Ebben az esetben a komponensek 

legvalószínűbb koncentrációit regressziós analízissel lehet meghatározni. A legkisebb négyzetek mód-

szerét alkalmazva ez azt jelenti, hogy azokat a koncentrációkat kell elfogadni megoldásként, ahol a 

                       
 

 

   

 

kifejezés értéke a legkisebb lesz (  a mért hullámhosszak száma, a példában 6). 

Példa 

P és R vegyületek oldatait, illetve egy a két anyagot 

tartalmazó oldatot vizsgáltak spektrofotometriásan. A mérési 

adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza. Mekkora az egyes 

vegyületek koncentrációja a közös oldatban, ha a mérések 

ugyanabban a küvettában történtek? 

 
  

       

  
       

  

 
   

   
  

P                  

R                    

P + R             ? 
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Megoldás: 

A tiszta anyagok oldataiból meghatározhatóak a két komponens moláris abszorpciós koefficiens - 

optikai úthossz szorzatai a két hullámhosszon: 

  
      

  
   

  
 

     

    
     

   

   
    

      
  

   

  
 

     

      
     

   

   
  

  
      

  
   

  
 

     

    
     

   

   
    

      
  

   

  
 

     

      
    

   

   
  

 

A keverékmintára az abszorbancia additivitása alapján felírható: 

          
   

   
            

   

   
         

          
   

   
           

   

   
         

ahol       : P koncentrációja a P + R oldatban 
      : R koncentrációja a P + R oldatban. 

 

A        hullámhosszra felírt egyenletet 
    

    
 hányadossal beszorozva, majd a szorzatból a        

hullámhosszra felírt egyenletet kivonva: 

              
   

   
         

                 
   

   
  

A kapott értéket az        hullámhosszra felírt egyenletbe visszahelyettesítve: 

          
   

   
                

                 
   

   
  

Fémionok meghatározása 

A fémionok minőségi és mennyiségi meghatározására színreakciókra alapozva érzékeny és szelektív 

módszereket dolgoztak ki. A színreagensek olyan színtelen vagy gyengén színes komplexképző 

anyagok, melyek a meghatározandó fémionnal stabilis, színes komplex vegyületet képeznek. Ezek 

a komplexek éles elnyelési sávval és nagy abszorpciós koefficienssel jellemezhetők. Ha a 

színreagensek és a képződő komplexek szerves oldószerben jobban oldódnak, mint vízben, akkor 

szerves oldószeres extrakció után a szerves oldószeres oldat abszorbanciáját mérik. Amennyiben a 

reagenssel a meghatározandó fémion mellett egyes mátrixkomponensek is fényelnyelő komplexet 

képeznek, akkor a mérés előtt a zavaró komponenst vagy el kell távolítani az oldatból 

csapadékképzéssel, vagy maszkírozószer segítségével más, a mérést nem zavaró komplexbe kell vinni, 

vagy oxidálva/redukálva a komplexképző képességét meg kell szüntetni. Ugyanazon elem eltérő 

oxidációfokú állapotai eltérő mértékben, illetve eltérő reagensekkel képesek komplexet képezni 

(pl.: Fe(II): reagens: 1,10-fenantrolin, pH = 4,  = 510 nm; Fe(III): 

a) reagens: SCN–, pH = 1,  = 490 nm, 

b) reagens: szulfoszalicilsav, pH = 1–4,  = 500 nm), 
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így az elemek oxidációs állapota is megkülönböztethető. 

Az alábbi videó a Fe(III) ionok szulfoszalicilsavas komplexképzéssel történő meghatározását mutatja 

be. 

VIDEÓ 

 

3.1.4.1. videó. UV-VIS spektrofotometria: vas(III) ionok meghatározása szulfoszalicilsavval 

 

A kationokhoz hasonlóan megfelelő reagensekkel számos anion (nitrát, nitrit, klorid, foszfát stb.) is 

meghatározható spektrometriás módszerrel. 

A módszer alkalmazható sav-bázis disszociációs állandók meghatározására is, amennyiben a szerves 

molekulában olyan bázikus vagy savas rész van, mely a kromofór vagy egy auxokróm csoport részét 

alkotja. Ekkor az anyag spektruma az oldat pH-jától függően változik. A disszociációs állandó (pKs 

vagy pKb) meghatározásához három spektrumot kell felvenni: 

1) savas oldatban, ahol a pH a pKs, vagy pKb értékétől legalább két pH-egységgel kisebb, ekkor az 

oldatban a protonált alak (HA, BH+) van jelen, 

2) bázikus oldatban, a pKs vagy pKb értékétől legalább két egységgel magasabb pH-értéken, ekkor az 

oldatban a nemprotonált alak (A–, B) fordul elő, 

3) pontosan ismert pH-értékű pufferoldatban, ahol a pH a pKs közelében van, ekkor mind a protonált, 

mind a nem protonált forma jelen van. 

Az 1) és 2) mérések eredményeként kapott spektrumokból a Bouguer–Lambert–Beer-törvény 

alkalmazásával meghatározhatóak a protonált és nemprotonált alak moláris abszorpciós koefficiensei. 

A 3) mérés eredményeként kapott spektrumból a pH-értékének, valamint a bemért gyenge sav/gyenge 

bázis mennyiségének ismeretében kiszámolható a protonált és nem protonált formák koncentrációja, 

melyeket behelyettesítve az egyensúlyi állandók képletébe Ks és Kb értéke megkapható. 

Példa 

Mekkora a HA egyértékű gyenge savnak a disszociációs egyensúlyi állandója, ha egy adott c 

koncentrációjú oldatára különböző pH-értékeknél az alábbi abszorbanciaértékek mérhetőek: pH = 7,2: 

A = 0,450; pH = 14: A = 0,710 és pH = 1: A = 0,015? 
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Megoldás: 

pH = 1: csak HA van jelen az oldatban, azaz ccHA  : clclA HAHAHA  , tehát 

cl

015,0
HA


 ; 

pH = 14: csak A– van jelen az oldatban, azaz cc
A
 : clclA

AAA
  , így 

cl

710,0
A 
  ; 

pH = 7,2: HA és A– is jelen van az oldatban   c1cHA   és cc
A

   (  a disszociációfok): 

  cl
cl

710,0
c1l

cl

015,0
clclA

AAHAHA  


 


   

  450,0710,01015,0A    , 

amiből kiszámolható, hogy: 435,0695,0    és 6259,0 . 

Így 
  

  3

7
2,72,7

HA

A
HA

dm

mol
100556,1

3741,0

106259,0

c1

10c

c

Hc
K 







 

 







. 

Példa 

HA egyértékű gyenge sav disszociációs egyensúlyi állandója 10-5,9 mol/dm3. 0,0005 mol/dm3 

koncentrációjú oldatának azonos hosszúságú fényútnál mért abszorbanciaértékei: pH = 2,00: A = 1,13; 

és pH = 11: A = 0,21. Mekkora az abszorbancia, ha pH = 6,50? 

 

Megoldás: 

pH = 2,00: csak HA van jelen az oldatban: 
cl

13,1
HA




,
 

pH = 11: csak A– van jelen az oldatban és   = 1: 
cl

21,0
A 
 

,
 

pH = 6,50: 
  

    3

9,5
5,65,6

HA

A
HA

dm

mol
10

1

10

c1

10c

c

Hc
K 




 

 


 

 







 és 

9,59,55,6 101010    , 

amiből 7992,0
1010

10
9,55,6

9,5




 




. A mérendő abszorbancia tehát: 

  3947,07992,021,02008,013,1cl
cl

21,0
c1l

cl

13,1
clclA

AAHAHA  


 


 

 

Az abszorpciós spektrometriás méréseknél a koncentráció, illetve az abszorbancia függvényében jel-

legzetesen változik a jel/zaj viszony, azaz a mérés relatív szórása. Az egyik fontos tényező a relatív 

szórás alakulásában az, hogy a mérés érzékenysége csökken a koncentráció növekedésével. A szórás 

alakulásában szerepe van a detektor zajának, a fényforrás zajának, az erősítő és jelfeldolgozó egység 

zajának, a küvettaváltásból eredő szórásnak és a leolvasás felbontásából adódó szórásnak. Kis abszor-

banciáknál a jel/zaj viszonyban a detektor zaja a domináns, közepes abszorbanciáknál a jelszórás válik 

meghatározóvá, míg a nagy abszorbanciáknál csökken a jelszórás szerepe és a sötétáram zaja kerül előtérbe. 
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3.2. LUMINESZCENCIASPEKTROSZKÓPIA 

A lumineszcencia jelensége alatt (1.1.2. fejezetben leírtak alapján) azt a jelenséget értjük, amikor az 

anyag az elnyelt energiát elektromágneses sugárzás kibocsátásával adja le. 

 Ha a gerjesztéshez szükséges energiát UV-VIS-sugárzás biztosítja fotolumineszcenciáról 

van szó, melyen belül megkülönböztethető 

o fluoreszcencia és 

o foszforeszcencia (lásd a 1.1.2. fejezetet). 

 Ha kémiai reakció során jön létre gerjesztett állapotú közti termék, vagy termék, akkor a 

jelenséget kemilumineszcenciának nevezik, 

 míg az elektrokemilumineszcencia során elektrolízissel előállított gyökkationok és 

gyökanionok reagálnak semleges, gerjesztett állapotú termék képződése közben. 

3.2.1. Fluoreszcenciaspektroszkópia 

A fluoreszcenciaspektroszkópiában a gerjesztő hullámhossz és az emittált hullámhossz általában 

különbözik (a gerjesztési maximum és az emissziós maximum különbségét nevezik „Stokes’ shift”-

nek), amely lehetővé teszi, hogy a jelhez tartozó zajszint majdnem nulla legyen, másrészt egy gyenge 

jelet jobb közvetlenül mérni, mint két erős jel különbségeként, ahogy az UV-VIS-spektroszkópiában 

kis abszorbanciaértékek mérése során történik. Bár viszonylag kevés molekula fluoreszkál, de ez 

egyben előny is, mert a fluoreszkáló molekula nem fluoreszkáló molekulák között elválasztás nélkül 

meghatározható, valamint nem fluoreszkáló molekula kémiai reakcióval (például származékképzéssel) 

fluoreszkáló molekulává alakítható. 

A minta fluoreszcenciáját befolyásoló tényezők 

Általában a delokalizált -elektronokat tartalmazó aromás vegyületek és többszörösen konjugált 

kettős kötést tartalmazó vegyületek (poliének) képesek fluoreszkálni vagy foszforeszkálni. 

Az UV-VIS-spektroszkópiánál leírtaknak megfelelően (lásd a 3.1.1. fejezetet) a konjugáció 

növekedésével a fluoreszcens sáv hullámhossza növekszik, a látható tartomány felé tolódik el (benzol: 

270–310 nm, naftalin: 315 nm, antracén: 370–430 nm). 

A fluoreszcencia erősségét befolyásolja a molekulaszerkezet merevsége. A merev molekulaszerkezet: 

 egyrészt megakadályozza, hogy a molekula a felvett energiát sugárzásmentesen (rezgési-

forgási energiák megváltozásával) adja le, 

 másrészt rögzítheti a koplanáris szerkezetet. 

A bifenilben a két benzolgyűrűt összekapcsoló kötés mentén forgás lehetséges. A bifenil a planáris 

konformációban képes fluoreszkálni, de a molekula gyakran nem ebben a konformációban 

tartózkodik. A fluorénban a két benzolgyűrű egy-egy orto helyzetű szénatomját metiléncsoport 

kapcsolja össze, amely rögzíti a planáris konformációt és egyúttal ötszörösére növeli a fluoreszcencia 

kvantumhatásfokát. A molekula merevsége és ezáltal fluoreszcenciája növelhető diamágneses 

fémionnal (Zn(II), Mg(II)) történő kelátképzéssel. Ugyanakkor paramágneses fémionok (Cu(II), 

Ni(II)) nem a molekula fluoreszcenciáját, hanem a foszforeszcenciáját segítik elő. 

Bizonyos lantanidák (Dy, Eu, Sm, Tb) sói és kelátjai, a szerves vegyületekhez hasonlóan, képesek 

lumineszkálni. A lantanidakelátok fluoreszcenciájára a nagy „Stokes’ shift” (> 200 nm), a vékony, 

vonalszerű emissziós sávok, valamint a gerjesztett állapot hosszabb élettartama (100 s – pár ms) 

jellemző. 

A fényt a ligandum kromofór csoportja nyeli el, a ligandum gerjesztett állapotba kerül. A rezgési 

relaxáció után a ligandum a gerjesztett elektron spinátfordulása miatt triplett állapotba kerül, ami azért 

jelentős, mert a ligandum csak triplett állapotban tudja az energiáját a központi ionnak átadni. 
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Az „intersystem crossing” valószínűségét növelendő gyakran nehézionokat (például Cs+) adnak az 

oldathoz. Az energiaátadás következtében az f pálya elektronjai kerülnek energetikailag magasabb 

atompályára, melyről az alapállapotba fénykibocsátás közben térnek vissza. (Természetesen a leírt 

folyamattal versenyezve a ligandum a gerjesztési energiáját sugárzásmentesen, vagy foszforesz-

cenciával is leadhatja.) 

A molekulába bevitt szubsztituensek is befolyásolják a fluoreszcencia intenzitását és a spektrumban 

megjelenő sáv hullámhosszát. Elektronküldő, „+” mezomer effektussal rendelkező csoportok (OH, O-

alkil, NH2, NH-alkil) általában növelik a fluoreszcencia intenzitását és a sáv hullámhosszát, míg 

elektronvonzó, „–” mezomer effektussal rendelkező csoportok legtöbbször a fluoreszcencia 

intenzitását csökkentik (COOH, NHCOCH3) vagy teljesen kioltják (quenching, NO, NO2). A 

molekulába nehézatomot, például halogénatomot beépítve az atomtömeg növekedésével a molekula 

fluoreszcenciája csökken, míg foszforeszcenciája növekszik (belső nehézatom-effektus). A 

nehézatomnak akkor is van ilyen hatása, ha nem a molekulába építik be, hanem az oldószerben oldják 

fel (külső nehézatom-effektus). Amennyiben a szubsztituens savas vagy bázikus jellegű, a 

fluoreszcencia pH-érzékennyé válik. Az anilin fluoreszkál, de a savas oldatban belőle képződő kation 

nem. Mind az alap-, mind a gerjesztett állapotban lévő molekula részt vehet sav-bázis folyamatokban, 

de a két esetben a Ks- vagy Kb-értékek nagyságrendekkel különbözhetnek, ezért a mérendő minta- és 

standardoldatok pH-értékét ugyanarra az értékre kell beállítani. 

A hőmérséklet növelésével a molekulák mozgékonysága és ezáltal az ütközések gyakorisága 

növekszik, ami általában a fluoreszcencia csökkenését okozza. 

Eltérő oldószerek különböző kölcsönhatásokba léphetnek a vizsgálandó molekulával, ezáltal 

befolyásolják annak fluoreszcenciáját is. Az erős van der Waals kölcsönhatásra képes oldószerek 

megnövelik az ütközéses együttlét idejét, ezzel csökkentik a fluoreszcencia intenzitását. 

A fluoreszcenciaspektrumok felvételének körülményei, mennyiségi meghatározás 

A gerjesztő hullámhossz változtatásával megkereshető az a hullámhossz, ahol a minta már fluoreszkál. 

Ezután a gerjesztő hullámhosszt állandó értéken tartva és az emittált hullámhosszt változtatva 

megkereshető az a hullámhossz, ahol a fluoreszcencia maximális. Utána az emittált és gerjesztési 

hullámhossz értékét felváltva rögzítve és változtatva az optimális mérési beállítás meghatározható. 

Amikor a fluoreszcenciaspektrumot úgy veszik fel, hogy a gerjesztési hullámhosszt változtatják, és az 

emissziós hullámhosszt rögzítik, akkor gerjesztési, ellentétes esetben emissziós fluoreszcencia-

spektrumról van szó. 

A 3.2.1.1. ábra az akridon gerjesztési és emissziós fluoreszcenciaspektrumát mutatja. Az emissziós 

fluoreszcenciaspektrumot összehasonlítva az akridon UV-VIS-spektrumával látható, hogy a 

fluoreszcenciaspektrum sávjai nagyobb hullámhosszaknál jelentkeznek és „tükörképei” az abszorpciós 

spektrum sávjainak. Ennek oka, hogy az alap- és a gerjesztett állapot rezgési szintjei, valamint a 

rezgési szintek közötti energiakülönbségek hasonlóak. 
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3.2.1.1. ábra. Az akridon gerjesztési (kék) és emissziós (piros) fluoreszcenciaspektrumai 

Perkin Elmer LS 50B spektrofluoriméter, oldószer = metanol,       (kvarcküvetta) 

 

Az 1.1.4. fejezetben le lett vezetve, hogy a koncentráció és a fluoreszcencia intenzitása közötti összefüggés 

lineáris, amennyiben az abszorbancia, illetve a koncentráció kicsi. A linearitás a 10-8–10-4 mol/dm3 

koncentrációtartományban érvényes. A linearitás megszűnését okozhatja a vakpróba fluoreszcenciája, 

a kioltás (quenching), az oldószer abszorpciója vagy a túl nagy mintakoncentráció. Utóbbi következ-

ménye, hogy az If-koncentráció görbének maximuma van és a derékszögelrendezés helyett frontális 

elrendezést alkalmaznak (1.2.4. fejezet). A maximum miatt a koncentrációgörbe adott tartományában 

egy If-értékhez két koncentráció tartozik. Ekkor az oldatot hígítani kell, majd újra megmérni a minta 

fluoreszcenciáját. A fluoreszcencia értékének növeléséből vagy csökkenéséből kiderül, hogy a 

mintakoncentráció a maximum melyik oldalán van. Nagy mintakoncentráció esetén előfordulhat, hogy 

egy gerjesztett és egy alapállapotban lévő molekula komplexet képez (excimer: „excited dimer”), 

melyek szétesésekor fénykibocsátás történik és két alapállapotú molekula keletkezik. A kisugárzott 

fény hullámhossza azonban nagyobb a gerjesztett monomer által kisugárzott fény hullámhosszánál. A 

jelenséget önkioltásnak („selfquenching”) nevezik, hatása az oldat hígításával csökkenthető. 

A fluoreszcenciaspektroszkópia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

A fluoreszcencia, hasonlóan az UV-VIS spektroszkópiához, minőségi meghatározásra önmagában 

nem alkalmas. Mennyiségi meghatározásra kalibrációs vagy standard addíciós módszert alkalmaznak. 

A módszerrel vizsgálhatóak fluoreszkáló anyagok, nem fluoreszkáló, de kémiai reakcióban fluoresz-

káló terméket eredményező anyagok, továbbá olyan anyagok, melyek fluoreszkáló komponenssel 

reakcióba lépve olyan terméket eredményeznek, mely már nem fluoreszkál. A kioltás mértékéből meg-

határozható az anyag koncentrációja. 

Indirekt módszerrel is meghatározható a mintaoldat koncentrációja: az oldatba nem fluoreszkáló 

fémkomplexet adva a meghatározni kívánt anyag kiszorítja a ligandumot, amennyiben erősebben tud 

kötődni a komplex fémionjához. A szabad ligandum fluoreszcenciája arányos a mennyiségével, amely 

viszont arányos a meghatározni kívánt anyag mennyiségével. 

Fluoreszcenciával mérhetőek poliaromás szénhidrogének, illetve a poliaromás szénhidrogéneket 

tartalmazó kőolajszármazékok, melyek mennyiségének ismerete a környezetben káros hatásaik miatt 

(rákkeltő hatás, íz- és szagrontó hatás akár 1:1010 hígításban is, víz felületén szétterülve megaka-

dályozzák az oxigén vízbe jutását, az emberi szervezetben felhalmozódnak) rendkívül fontos. A 

fluoreszcenciás módszerek nem teszik lehetővé az adott kőolaj összes komponensének külön-külön 
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történő meghatározását, ezért az összehasonlítható eredményekhez a módszereket egységesíteni kell, a 

mérések során a kalibrációs görbét valamilyen kőolaj standardre (például motorolaj) vonatkoztatják. A 

kőolaj poliaromás komponensei erősen fluoreszkálnak, ezért a módszer igen kis koncentrációk 

(0,01 ppm) mérésére is alkalmas. A levegő szennyezőkomponensei közül a kén-dioxid fluoreszkál, 

mennyisége ppb-ppm tartományban mérhető. 

Elegyek komponensei is meghatározhatóak fluoreszcenciával. Amennyiben a gerjesztési spektrumban 

található olyan hullámhossz, amelyen csak az egyik komponens abszorbeál, vagy az emissziós 

spektrumban létezik olyan sáv, mely egy másik komponens emissziójához rendelhető, akkor az adott 

komponensek szelektíven meghatározhatóak. A legtöbb esetben azonban a komponensek gerjesztési és 

emissziós spektrumai is átfednek. Ebben az esetben felveszik az elegy és az egyes komponensek 

fluoreszcenciaspektrumát és számítógépes programok segítségével határozzák meg az egyes kompo-

nensek mennyiségét. 

A másik lehetőség azon alapszik, hogy az egyes komponensek fluoreszcenciájának időtartama 

különböző. A korszerű műszerek már lehetővé teszik igen kis időintervallumok mérését. A mintát igen 

rövid lézerimpulzusokkal gerjesztik és mérik a fluoreszcencia lecsengését az idő függvényében. A 

fluoreszcencia lecsengése a legtöbbször elsőrendű: 

                                

 

   

  

ahol If,i(0) az i. komponens által fluoreszkált fény intenzitása a t = 0 pillanatban, 

ki az elsőrendű sebességi állandó, 

If, az összes fluoreszkált fény intenzitása, 

n a komponensek száma. 

A mérés során kapott válaszgörbék matematikai módszerekkel felbonthatóak. A lantanidaionok 

fluoreszcenciájának nagy „Stokes’ shift” értéke, vonalszerű emissziója és a fluoreszcencia hosszabb 

élettartama lehetővé teszi a zavaró jelek hullámhossz és idő szerinti kiküszöbölését, ami bonyolult 

mátrixok (például biológiai minták) esetén jelentős előny. A lantanidaionok kelátjait használják 

fluorimetriás immunoassay eljárásokban is. 

Összegzésként elmondható, hogy a fluoreszcenciamérések érzékenyek a pH-ra, a hőmérsékletre, a 

kioltó anyagok jelenlétére és az oldószer összetételére. Az előnyös kimutatási határ és a nagy 

dinamikus tartomány ellenére nehezen számítható robusztus módszernek, mert gyakran kis válto-

zásoknak is nagy következményei vannak, így nagyon kell figyelni a mérési körülmények betartására. 

Az alábbi videón a kinin fluorometriás mérése látható. 
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VIDEÓ 

 

3.2.1.1. videó: Kinin meghatározása tonikból fluorimetriásan 

3.2.2. Foszforeszcenciaspektroszkópia 

A foszforeszcencia élettartama hosszabb a fluoreszcenciánál, ezért a sugárzásmentes energialeadással 

járó folyamatok szerepe annyira megnő, hogy szobahőmérsékletű oldatban foszforeszcencia nem 

figyelhető meg. Foszforeszcencia méréséhez a mintát a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére hűtik le 

(–196 °C). Nehézionok (például Cs+) hozzáadásával a foszforeszcencia felerősíthető. A módszert 

elsősorban ott alkalmazzák, ahol a mátrixban több fluoreszkáló komponens van, melyek zavaró hatása 

a foszforeszcencia hosszabb élettartama miatt kiküszöbölhető. A foszforiméterek ugyanolyan 

részegységekből állnak, mint a fluoriméterek, sok készülék mindkét spektrum felvételére képes. 

3.2.3. Kemilumineszcencia 

Kemilumineszcencia során a minta fénykibocsátása kémiai reakció eredménye. A kémiai reakció 

eredményeként keletkező termék gerjesztett állapotban van, a gerjesztett állapot és az alapállapot közti 

energiát leadhatja fénykibocsátással, vagy ütközés során átadhatja egy másik molekulának, és a fényt 

ez utóbbi molekula sugározza ki. A fénykibocsátás történhet mind az UV-VIS, mind az infravörös 

tartományban. Amennyiben a fénykibocsátás biológiai rendszerben jelentkezik, biolumineszcenciáról 

van szó. A kémiai reakciók a legtöbbször lassabban játszódnak le a fluoreszcenciánál, ezért a 

kemilumineszcencia mérése felhasználható a kémiai reakció sebességének a mérésére. A mérés akkor 

kezdődik, amikor az utolsó reagenst is hozzáadják mérőcellába és addig tart, míg a kibocsátott 

sugárzás a háttérsugárzás értékére csökken. 

A legtöbb mennyiségi meghatározás során nem szükséges a kibocsátott sugárzás mennyiségének 

abszolút meghatározása. Mennyiségi meghatározásra kalibrációs görbét vagy standard addíciót 

alkalmaznak és vagy a csúcsmagasságot, vagy a csúcs alatti területet mérik a koncentráció 

függvényében. Kemilumineszcenciás eljárások léteznek levegőszennyeződések, fémnyomok, szerves 

anyagok meghatározására, gáz- és folyadékfázisú titrálások végpontjelzésére. 

A gerjesztett NO2-molekula alapállapotba történő visszatérése során a vörös és infravörös 

tartományban sugároz ki fényt. Ez az alapja a nitrogénoxid analizátorok működésének. A készülékbe 

áramló levegőt két ágra osztják. Az első ágban az 
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folyamat játszódik le, míg a második ágban először a levegőben lévő NO2-tartalmat fémkatalizátor 

jelenlétében NO molekulává redukálják, amit ezután szintén ózonnal reagáltatnak. Így mérik a 

dohányfüst és a gépjárművek NOx-tartalmát. Bár a fenti reakció NO-felesleg esetén alkalmas ózon 

mennyiségi meghatározására, de a legtöbb ózonanalizátor az ózon és az etilén kemilumineszcenciás 

reakcióján alapul, ekkor a 435 nm hullámhosszon fellépő fénysugárzás intenzitását mérik. 

A levegőben lévő kénvegyületek (SO2, H2S, szerves szulfidok, merkaptánok) környezetszennyezőek. 

Mennyiségük meghatározható levegő-hidrogén lángban fellépő kemilumineszcenciás reakciójuk 

alapján. 

Folyadékfázisban sok meghatározás alapja a mérni kívánt komponens és a luminol (3-

aminoftálhidrazid) kemilumineszcenciás reakciója. A luminol lúgos közegben oxidálószerekkel 

peroxid köztiterméken keresztül reagál 3-aminoftalát és kék fény keletkezése közben: 

 

NH

NH

O

O

NH2

+ H2O2, + OH

- N2, - H2O

COO

COO

NH2

 

 

A reakció hidrogénperoxid meghatározására és így közvetve oxidáz enzim mérésére is alkalmazható. 

Fémnyomok katalizálják a hidrogénperoxid és a luminol reakcióját, ezáltal ppb szinten 

meghatározhatóak. A reakciók során a luminol, a hidrogénperoxid koncentrációját, valamint a pH-

értékét ellenőrizni kell. 

Szintén jelentős a peroxioxalát iniciálta kemilumineszcencia. Oxálsavdiészter és hidrogénperoxid 

reakciójában gerjesztett dioxetándion keletkezik, mely energiáját képes fluorofornak (F) átadni: 

 

ArO OAr

OO

O O

OO

+ F
F* + CO2

+ H2O2

 

 

Katalizátorral (például dimetilaminopiridin) a reakció felgyorsítható. Különböző fluorofórok 

alkalmazásával az emissziós hullámhossz változtatható. 

A fotometriás titrálásokhoz (3.1.4. fejezet) hasonló módon kemilumineszcenciás titrálások is 

végezhetőek, az emittált sugárzás intenzitását ábrázolják a mérőoldat fogyásának függvényében. 

A biolumineszcencia legismertebb példája a szentjánosbogár fénykibocsátása, melynek során a 

luciferint a luciferáz enzim oxigén és ATP jelenlétében gerjesztett állapotú oxiluciferinné oxidálja. Az 

oxiluciferin az energiát 560 nm hullámhosszúságú foton kisugárzásával adja le. A reakció 

felhasználható ATP meghatározására, még femtomolnyi (10-15) mennyiségben is. 
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3.3. INFRAVÖRÖS (IR) SPEKTROSZKÓPIA 

Az infravörös spektroszkópia a vizsgálandó minta és a 780 nm – 300 m ( ~  = 12820 cm-1 – 33 cm-1) 

hullámhossztartományába eső elektromágneses sugárzás kölcsönhatásának vizsgálatán alapul. Ez a 

tartomány három részre osztható: 

 a közeli infravörös (NIR, ~  = 12820 cm-1 – 5000 cm-1), 

 a közepes, vagy más néven analitikai infravörös (MIR, ~  = 5000 cm-1 – 400 cm-1) és 

 a távoli infravörös (FIR, ~  = 400 cm-1 – 33 cm-1) tartományokra. 

Bár a közeli infravörös tartomány látható (UV-VIS) tartomány felőli oldalán lévő sugárzás energiája 

még elegendő lehet az elektrongerjesztés előidézéséhez, de a teljes infravörös tartományra a 

molekulák rezgési átmeneteinek, illetve a rezgési átmenetekre szuperponálódó forgási átmeneteknek a 

megváltozása jellemző. 

3.3.1. Molekulák rezgései 

A molekulák állandó mozgásban vannak. 

 Egyrészt maga a molekula mozog és (egy adott tengely körül) forog a térben, 

 másrészt a molekulát alkotó atomok mozognak a molekulán belül. 

Utóbbi esetben az atomok közti távolságok és az atomok által bezárt szögek változnak meg. Ez a 

változás történhet: 

 a kötések mentén történő elfordulással (forgás), 

 illetve a kötéshosszak vagy a kötésszögek periódikus növekedésével és csökkenésével, ami 

az atommagok rezgésének a következménye. 

Egy N atomból álló molekulának 3N-6 (lineáris molekula esetében 3N-5) normálrezgése van, amikor a 

molekula összes atomja megegyező frekvenciával, azonos vagy ellentétes fázisban és eltérő 

amplitúdóval rezeg. 

Kétatomos molekula rezgései 

A molekulák rezgései legegyszerűbben kétatomos molekulán tanulmányozhatóak. A kétatomos 

molekulának egyetlen rezgése van, melyben a két atommag a kötés mentén egymáshoz közeledik, 

vagy távolodik. 

 

3.3.1.1. mozgó ábra. Harmonikus oszcillátor 
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A rezgés első közelítésben harmonikusnak tekinthető (3.3.1.1. mozgó ábra), azaz az egyensúlyi 

helyzetbe visszahúzó erő az egyensúlyi magtávolságtól (r0) való eltéréssel arányos (Hooke-törvény) és 

Newton második törvényének értelmében megegyezik a tömeg és a gyorsulás szorzatával. A gyorsulás 

viszont az út második deriváltja, így: 

             
   

  
  

ahol k a kötés nyújtására/összenyomására jellemző erőállandó, 

x az egyensúlyi helyzettől való eltérés, 

m a tömeg, 

a a gyorsulás, 

míg a negatív előjel azt jelzi, hogy az erő iránya a kitérés irányával ellentétes. 

Az egyenlet megoldása csak olyan függvény lehet, amelynek második deriváltja az eredeti függvény 

és        hányados szorzatával azonos. Ennek a feltételnek csak a periodikus szinusz- vagy 

koszinuszfüggvény felel meg, így a molekula két atomjának kitérése az idő függvényében az alábbiak 

szerint adható meg: 

                                          

ahol A az amplitúdó, azaz az atom maximális kitérése a rezgés során. 

Mivel mindkét atom mozog a rezgés során, felírható: 

             
    

   
                              

              
    

   
                             

a negatív előjel a két atom ellentétes irányú mozgását jelzi. 

A két egyenletbe (x2-x1) helyére a megfelelő szinuszos kifejezést behelyettesítve levezethető, hogy a 

rezgés frekvenciája: 

  
 

   
   

 

  
 

 

  
  

 

   
   

  

     
 

  

     
  

 

   
 

 

 
  

                             
     

     
  

Az egyenletből látható, hogy a rezgés frekvenciája: 

 a két atom tömegétől, 

 valamint az erőállandótól függ. 

A 3.3.1.1. mozgó ábra mutatja, hogy a rezgési energia               , nem folytonos, és a 

vibrációs kvantumszám szerint csak meghatározott értékeket vehet fel. A vibrációs kvantumszám 

v = 0, 1, 2, 3....; de a v = 0 rezgési kvantumszámnál is van rezgés             , a gerjesztés során 

a rezgés amplitúdója nő. 

Az 1.1.3.2. ábrán azonban látszik, hogy a potenciálgörbe nem szimmetrikus és így a rezgés nem 

harmonikus, hanem anharmonikus, a megnyújtott kötést az egyensúlyi helyzetbe visszahúzó erő 

kisebb az összenyomott kötést az egyensúlyi helyzetbe visszatoló erőnél. Ez logikus, hiszen a 

kötéshossz kétszeresére történő megnyújtásához a kötés disszociációs energiájánál több energiát nem 

lehet belefektetni, míg az ellentétes eset a két atommag „egymásba préselését” jelentené. 

Az anharmonikus potenciálgörbe következményeként nem csak a v = 1 kiválasztási szabály alapján vár-

ható jelek, hanem – bár kis valószínűséggel és ebből következően kis intenzitással – a v = 2, 3, … 

átmeneteknek megfelelő jelek (felharmonikus jelek, vagy felhangok) is megjelennek a spektrumban. 
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 Az első felhang az illető normálrezgés frekvenciájának valamivel kevesebb, mint kétsze-

resénél jelentkezik, a sáv intenzitása egy nagyságrenddel kisebb a megfelelő alaprezgésénél. 

 Hasonló mértékű intenzitáscsökkenés érvényes az első és második felhang között is. 

Többatomos molekula rezgései 

A rezgések anharmonikus volta miatt több atom rezgése esetén az alaprezgések csatolódhatnak, 

összegük és különbségük is megjelenhet (kombinációs sávok). 

 Csatolódás léphet fel közeli hullámszámú alaprezgés és felhang között is (Fermi-

rezonancia), ekkor a két rezgés sávja a spektrumban eltávolodik egymástól, valamint intenzi-

tásuk kiegyenlítődik, azaz az alaprezgés rovására a felhang intenzitása erősen megnövekszik. 

 Csatolódhat két hasonló vagy azonos hullámszámú, egymás közelében rezgő atomcsoport, 

különösen, ha a rezgő csoportoknak közös atomjuk is van (pl. imid, anhidrid, CH2, NH2, stb.). 

Ennek eredményeként sávfelhasadás lép fel, megváltozik az egyes rezgések frekvenciája és 

intenzitása. 

A rezgéseket csoportosítani lehet: a vegyértékrezgéseknél (jelzés:  ) a rezgés a kötés hossztengelye 

mentén történik, a molekulában a kötésszögek nem változnak. 

 

3.3.1.2. mozgó ábra. Metiléncsoport lehetséges vegyérték- és deformációs rezgései 

 

A metiléncsoportban a központi szénatomhoz két hidrogénatom kapcsolódik. Amennyiben a 

hidrogénatomok vegyértékrezgésük során ugyanakkor közelednek a szénatomhoz, illetve távolodnak 

attól, akkor a vegyértékrezgés szimmetrikus (s), ellenkező esetben aszimmetrikus (as). 

A deformációs rezgésekben (jelzések: , , ) a vegyértékszög változik. Megkülönböztetünk síkbeli, 

illetve síkra merőleges rezgéseket attól függően, hogy pl. egy –X–Y–Z molekulaegységben a három 

atom eredeti síkjában, vagy arra merőlegesen rezeg. 

Ha a metiléncsoport atomjai a rezgés során végig eredeti síkjukban maradnak és a két hidrogénatom 

egyszerre mozog a vegyértékszög belseje felé, akkor ollózó („scissoring”, s), ellentétes esetben 

kaszáló („rocking”, as) rezgésről van szó. Utóbbi esetben az atomcsoport síkjában nincs 

vegyértékszögváltozás. 

Előfordulhat, hogy a rezgés során a két hidrogénatom az eredeti síkból arra merőlegesen kilép, ha 

mindkét hidrogénatom ugyanakkor mozog az eredeti sík elé, illetve mögé, azt a rezgést bólogató 

(„wagging”, s) rezgésnek, az ellentétes esetet torziós („twisting”, as) rezgésnek nevezik. 
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A lehetséges rezgések közül a legtöbb energiát a kötések megnyújtásába és összenyomásába kell 

belefektetni, ezért a vegyértékrezgések erőállandója a legnagyobb, így ezek jelennek meg a 

legnagyobb hullámszámoknál a spektrumban. A metiléncsoport az ún. „nem lineáris XY2” csoportba 

tartozik (az X és Y betűk az eltérő atomi minőségre utalnak), ezenkívül léteznek „XY” (például HCl), 

„lineáris XY2” (CO2), „XY3” (metilcsoport, NH3), „XY4” és gyűrűs vegyületekre jellemző csoportok, 

a csoportokhoz tartozó vegyértékrezgésekkel és deformációs rezgésekkel. 

Az infravörös tartomány felosztása 

A leírtak alapján érthetővé válik az infravörös tartomány felosztása is: 

 a közeli infravörös tartományban a vegyértékrezgések felhangjainak és kombinációs 

rezgéseinek sávjai, 

 a közép vagy analitikai infravörös tartományban a vegyértékrezgések és deformációs 

rezgések sávjai, 

 míg a távoli infravörös tartományban a csak nehézatomot tartalmazó csoportok deformációs 

rezgéseihez, kristályrácsrezgésekhez és a forgási átmenetekhez rendelhető sávok jelennek 

meg. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a molekulában lévő rezgések közül nem biztos, hogy mindegyik 

sávja megtalálható az infravörös spektrumban. Egy sáv akkor lép fel, ha a hozzá rendelhető rezgés 

közben megváltozik a molekula dipólusmomentumának valamelyik komponense. A CO2 molekula 

szimmetrikus vegyértékrezgése során a dipólusmomentum nem változik meg, mert a két oxigénatom 

egyszerre közeledik a központi szénatomhoz, így a rezgés sávja nem jelenik meg a spektrumban. 

3.3.2. Az infravörös spektrumok felvételének körülményei 

Az infravörös spektroszkópia az infravörös sugárzás 

 elnyelésén (transzmissziós módszer), 

 visszaverésén (reflexiós módszer), illetve 

 kibocsátásán (emisszió) alapul. 

A gyakorlatban a transzmissziós infravörös spektroszkópia legelterjedtebb, de kiterjedt alkalmazása 

van a reflexiós technikának is. Az alkalmazott méréstechnikától függetlenül elvárás, hogy 

 a spektrométer fényútba eső egységeinek, így a mérőcella anyagának is az infravörös 

sugárzás számára átlátszónak, 

 a vizsgálandó mintával szemben kémiailag inertnek, valamint szilárdnak kell lennie. 

Sajnos, nem ismert olyan anyag, amely teljesen megfelelne a követelményeknek. A 3.3.2.1. 

táblázatban néhány, az infravörös spektroszkópiában használt anyag és alkalmazhatósági tartományuk 

van feltüntetve. 
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Név 
    

 

  
  

  

        

Megjegyzés 

AgBr 20000–286 2,2 fényérzékeny, vízben nem oldódik 

AgCl 25000–435 2,0 fényérzékeny, vízben nem oldódik 

Al2O3 50000–1540 1,76 zafír 

BaF2 50000–870 1,46 vízben nem oldódik, törékeny, nem homályosodik 

C 25000–33 2,37 gyémánt, 1900–2600 cm-1 tartományban elnyelési sávok vannak, 

alkalmazható korrozív közegben és nagy nyomáson is 

CaF2 66700–1110 1,40 Irtran-3, vízben nem oldódik, legtöbb savnak, lúgnak és nagy 

nyomásnak ellenáll, nem homályosodik 

CdTe 5000–360 2,67 Irtran-6, oxidációra érzékeny 

CsI 40000–200 1,74 lágy, vízoldható, higroszkópos, 

KBr 40000–400 1,53 vízoldható, nagyon lágy, homályosodik 

MgO 25600–1060 1,71 Irtran-5, 1500 °C-ig alkalmazható 

NaCl 40000–600 1,52 vízoldható, nagyon lágy, homályosodik 

Polietilén (HD) 600–33 1,54 távoli IR számára, néhány oldószer oldja 

SiO2 62500–2700 1,4 kvarc 

TlBr-TlI 20000–250 2,37 KRS-5, lágy, nyomás alatt deformálódik, lúgoldható, mérgező, 

ATR 

ZnS 17500–680 2,26 Irtran-2 

ZnSe 10000–560 2,45 Irtran-1, kemény, törékeny és inert, ATR 

3.3.2.1. táblázat. Infravörös tartományban küvettaablakként használható anyagok alkalmazhatósági 

tartományai 

 

Minta halmazállapota 

A transzmissziós infravörös spektroszkópiával vizsgálhatóak gázok, folyadékok és szilárd anyagok is. 

Gázok estében a méréseket olyan gázküvettákban végzik, melyeknek a két végén tükröző felületeket 

alakítottak ki, ezáltal a fény úthossza a mintában akár 100 m is lehet. Ezzel kompenzálható, hogy a 

tiszta anyag koncentrációja gázfázisban mintegy ezredrésze a kondenzált fázisbeli értékénél. A nagy 

úthosszú cellákkal ppm nagyságrendű tartományban lehet méréseket végezni. Az érzékenység a 

nyomás növelésével is fokozható, ekkor azonban a sávok kiszélesednek, ami a sávok forgási 

finomszerkezetének elvesztéséhez vezethet. Az ilyen méréseknél a reprodukálhatóság miatt a teljes 

nyomást egy adott értékre szokás kiegészíteni inert gáz (például nemesgáz) hozzáadásával. A módszer 

nemcsak gázok, hanem a mérés hőmérsékletén magas tenzióval rendelkező anyagok vizsgálatára is 

alkalmas, bár a legtöbb szerves anyag gőznyomása túl kicsi ahhoz, hogy gázfázisban mérhető legyen. 

Hátránya, hogy nehezen miniatürizálható az úthossz csökkentése nélkül, valamint jelentős 

vízgőztartalmú minták nem vizsgálhatóak. 

Folyadékfázisban a minta vizsgálható oldatként, vagy – amennyiben a minta maga is folyadék – 

hígítatlanul. Utóbbi esetben a mintából egy-két cseppet sima felületű lemezre (például KBr, NaCl) 

cseppentenek, majd egy másik lemezt ráhelyezve a cseppeket vékony (0,001–0,05 mm) filmmé 

nyomják szét („szendvics” technika). A technika nem párolgó és a lemez anyagával nem reagáló 

minták vizsgálatára alkalmas, és előnye, hogy nincsenek zavaró oldószersávok a spektrumban. 

Mennyiségi meghatározásra belső standard módszerrel alkalmazható, mert a filmréteg vastagsága nem 

reprodukálható a kellő pontossággal. 

Az oldószerben oldott minták vizsgálata változtatható vastagságú (0,01–1 mm) küvettában történik. 

Az oldószerekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy minden oldószernek van elnyelése az 

infravörös tartományban, ezért egyrészt a megfelelő oldószer kiválasztására figyelni kell, másrészt az 

oldószer elnyelése miatt viszonylag nagy koncentrációjú (akár 10%) oldatot kell készíteni. A víz 

oldószerként nem használható, mert erősen abszorbeál, valamint az alkáli-halogenid mintatartók 

anyagát oldja. Emiatt az allkalmazott oldószer víztartalmának 1% alatt kell lennie. Az alábbi táblázat 

néhány oldószer alkalmazhatósági tartományát tartalmazza. 
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Oldószer 
    

 

  
  

       

Aceton 4000–3100, 2900–1800, 1170–1100, 1080–910, 890–650 0,1 

Benzol 4000–3100, 3000–1820, 1800–1490, 1450–1050, 1020–680 0,1 

Ciklohexán 4000–3000, 2850–1480, 1430–910, 850–650 0,1 

Diklórmetán 
4000–3180, 2900–2340, 2290–1500, 1130–935 1 

4000–1285, 1245–900, 890–780, 750–650 0,1 

Kloroform 
4000–3100, 2980–2450, 2380–1520, 1410–1290, 1155–940, 910–860 1 

4000–3020, 3000–1240, 1200–805 0,1 

Metanol 2800–1500, 1370–1150, 970–700 0,1 

Nitrometán 4000–3100, 2800–1770, 1070–925, 910–690 0,1 

Szén-tetraklorid 
4000–1610, 1500–1270, 1200–1020, 960–860 1 

4000–820, 720–650 0,1 

Tetraklór-etilén 
4000–1375, 1340–1180, 1090–1015 1 

4000–935, 875–820, 745–650 0,1 

3.3.2.2. táblázat. Oldószerek infravörös áteresztési tartományai (l: rétegvastagság) 

 

Az oldószer kiválasztásánál nem szabad elfeledkezni arról, hogy az oldószer befolyásolhatja a 

spektrumot. Különösen igaz ez, ha a vizsgálandó minta és az oldószer hidrogénkötést képezhet. 

A folyadékfázisban végzett méréseknél a mintakoncentrációt, illetve a cellahosszat úgy kell 

megválasztani, hogy a transzmittancia 15–70% közé essen. 

Szilárd minták a nujolos és a pasztillakészítéses módszerrel vizsgálhatóak. 

 A nujolos módszernél mintegy 1 mg finoman elporított mintát speciális paraffinolajban (ez a 

nujol) péppé alakítják, majd ezt a pépet két NaCl-lemez közé zárják és úgy veszik fel a 

spektrumot. A módszer egyszerű és jól alkalmazható a levegőre és a levegő nedvesség-

tartalmára érzékeny (higroszkópos) minták vizsgálatára, vagy ha nem áll a rendelkezésre 

megfelelő oldószer. Hátránya, hogy a spektrumban megjelennek a nujol elnyelési sávjai is, 

melyek a minta sávjait elnyomhatják. A nujol és a vizsgált minta törésmutatója között nem 

lehet nagy különbség. Nem vizsgálhatóak olyan minták, melyek a porítás során szerkezeti 

változást szenvednek. 

 A pasztillakészítéses technikánál a mintát és KBr mintegy százszoros feleslegét achát-

mozsárban teljesen szétdörzsölik, majd a homogén keveréket hidraulikus présbe teszik. A 

prést vákuum alá helyezik, elkerülendő, hogy a pasztilla gázbuborékokat tartalmazzon, majd a 

mintára 10–20 tonna nyomást fejtenek ki. A KBr a nyomás alatt megfolyik és 10 mm 

átmérőjű, 1 mm vastag, átlátszó korong keletkezik és ezt a korongot helyezik a spektro-

méterbe. A pasztillakészítést és az infravörös spektrum felvételét az alábbi videó mutatja be. A 

technika előnye, hogy a KBr a minták vizsgálatának szempontjából fontos infravörös 

tartományban átlátszó. Nem vizsgálhatóak olyan minták, melyek a nagy nyomás hatására 

átalakulnak, folyadékok, higroszkópos és nedves minták, polimerek és makromolekulák. A 

pasztilla vastagsága nem szabályozható, ezért mennyiségi meghatározásra belső standard 

módszerrel alkalmazható. 

A minta úgy is vizsgálható, hogy az anyagot hevítik és a pirolízistermékek spektrumát veszik fel. A 

spektrumok összehasonlíthatóak ismert anyagok bomlástermékeinek spektrumaival, így a minta 

minőségéről közelítő információ nyerhető. 
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VIDEÓ 

 

3.3.2.1. videó: KBr pasztilla készítése és infravörös spektrum felvétele 

ATR-technika 

A reflexiós módszerek közül meg kell említeni a belső reflexiós, vagy más néven csillapított teljes 

reflexiós (ATR: attenuated total reflectance, Abgeschwächte Totalreflexion) technikát. 

 

3.3.2.1. ábra. Többszörös belső reflexió 

 

A módszer alapja az 1.1.2. fejezetben említett teljes visszaverődés jelensége, azaz ha a sugárnyaláb 

beesési szöge ( E) nagyobb a teljes visszaverődés határszögénél ( H), akkor a sugárnyaláb vissza-

verődik a határfelületről. 

Valójában a sugárzás kissé behatol a másik közegbe, mielőtt visszaverődne. Ez a kis behatolás 

lehetővé teszi, hogy a közeg a sugárzás egy részét abszorbeálja, így a visszavert sugárzás információt 

tartalmaz a közeg anyagi minőségére és összetételére. 

Az ATR-egység „lelke” az infravörös sugárzásnak átlátszó kristály (például cink-szelenid 

20000 és 650 cm-1 között). 

 Az infravörös sugárzás a kristály egyik végén a felületre merőlegesen, a kristály alapsíkjára  E 

beesési szöggel lép be. A felület úgy van kialakítva, hogy sugárzás egyáltalán ne verődjön 

vissza róla. 

 A sugárzás ezután végighalad a kristályban, miközben a kristály és a kristály felületére felvitt 

minta határfelületéről többször is visszaverődik. Minden egyes visszaverődéskor a sugárzás d 

távolságnyira hatol be a mintába, d értéke a sugárzás hullámhossza, a sugárnyaláb beesési 

szöge, valamint a kristály és a minta törésmutatójának (nK, nM,  H definíciója alapján nK > nM 

kell legyen) ismeretében kiszámítható: 
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Az egyenletből következik, hogy a sugárzás behatolási mélysége a mintába minden hullámhosszon 

más, ezáltal a módszer érzékenysége két különböző hullámhosszon eltér. 

Az infravörös tartományban d tipikus értéke 0,25 és 4 m között van, így egy ATR-egység 

tulajdonképpen rengeteg kis abszorpciós egység eredőjének is tekinthető, a mérés során kapott 

spektrum is hasonlít a transzmissziós infravörös spektroszkópiával felvett spektrumokra. 

A technika előnye, hogy: 

 a mintaelőkészítés egyszerű, csak a kristály felületére kell felvinni a mintát, 

 kis mennyiségű minta is vizsgálható, 

 a kristály felületének tisztítása egyszerű. 

 A módszer alkalmas porok, nem korrozív folyadékok, műanyagok, fóliák, filmek, textíliák 

vizsgálatára. 

Hátránya, hogy: 

 d értéke pontosan nem állandó, ami a mennyiségi meghatározásnál okoz problémát, 

 csak a minta felülete vizsgálható és 

 az alkalmazott kis mintamennyiség miatt a kimutatási határ magasabb, mint a korábban leírt 

módszereknél. 

 A kristály felülete érzékeny lehet mechanikai sérülésekre, korrozív anyagokra. 

Gyémántkristályt alkalmazva ez csökkenthető, de ezek a mérőegységek drágák. 

3.3.3. Az infravörös spektrumok minőségi információtartalma 

Az 3.3.3.1. ábra az akridon középső, analitikai infravörös tartományban felvett spektrumát mutatja. A 

spektrumot összehasonlítva az 3.1.2. fejezetben bemutatott UV-VIS spektrummal, megállapítható, 

hogy az infravörös tartományban jóval több, eltérő intenzitású sáv jelenik meg. 

Az infravörös spektrum két részre osztható: 

 a 4000–1500 cm-1 tartományban viszonylag kevés rezgés sávja jelenik meg, 

 míg az 1500–400 cm-1 tartományban nagyon sok sáv található. 

Komponensek azonosítása 

Az utóbbi tartományt „ujjlenyomat-tartománynak” is nevezik, mert bár az egyes sávok külön-külön 

sokszor csak igen nehezen azonosíthatók, azonban ez a tartomány nagy biztonsággal lehetővé teszi a 

vizsgált minta és a referenciaminta azonosságának meghatározását. 

A minta azonosításának megkönnyítésére ma már számítógépes spektrumkönyvtárak is rendelke-

zésre állnak, egyes könyvtárban akár 100000, vagy annál is több spektrum található. A számítógépes 

program könyvtárából kiválaszthatóak a minta spektrumához legjobban hasonlító spektrumok, melyek 

közül azonban (a mintaspektrum és a kiválasztott spektrumok mérési körülményeinek ismeretében) a 

felhasználóra vár a minta azonosításának feladata. 
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3.3.3.1. ábra. Az akridon infravörös spektruma 

Perkin Elmer System 2000 FT-IR-spektrométer, MCT-detektor, optikai felbontás: 4 cm-1, 

akkumulációk száma: 64, alapvonal korrigált spektrum, KBr pasztilla: 1 mg minta/300 mg KBr 

 

Elegyek összetevőinek azonosítása az egyes komponensek átfedő sávjai miatt nehéz feladat, helyette 

célszerűbb az elegyek összetevőinek elválasztása például FT-IR-detektort tartalmazó folyadék-, vagy 

gázkromatográfiás módszerrel. 

Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az elegy ismert komponensének oldatát változtatható 

úthosszú küvettában a referenciaágba kell helyezni, majd az úthosszt addig kell változtatni, míg az 

ismert komponens spektruma „maradék nélkül” kivonható a mérőágba helyezett elegy 

spektrumából. Az eljárást alkalmazva az elegy összetevői azonosíthatóak. Nem alkalmazható azonban 

a módszer akkor, ha az elegy komponensei között erős intermolekuláris kölcsönhatások alakulnak ki, 

mert ebben az esetben az adott komponensnek az elegybeli, illetve a referenciágban lévő tiszta 

oldatbeli spektrumai eltérnek. 

A rezgés frekvenciája és ezáltal hullámszáma (3.3.1. fejezet) két paramétertől függ: 

 egyrészt a rezgés erőállandójától, 

 másrészt a redukált tömegtől. 

Az ujjlenyomat-tartományból azok a rezgések tudnak a 4000–1500 cm-1 tartományba emelkedni, 

melyeknél 

 vagy az erőállandó jóval nagyobb (például kettős és hármas kötések), 

 vagy a redukált tömeg jóval kisebb, mint más rezgések esetében. 

Ez utóbbi feltétel a redukált tömeg definíciója alapján akkor teljesül, ha a rezgésben részt vevő atomok 

tömege jelentősen eltér (például XH, X: C, O, N). Mivel a 4000–1500 cm-1 tartományban viszonylag 

kevés rezgési sáv jelenik meg, ezért az itt megjelenő sávok hullámszámértékeiből következtetni lehet a 

mintában található funkciós csoportokra. 

A sáv helyét a spektrumban kis mértékben a funkciós csoporthoz kapcsolódó atomok és atom-

csoportok is befolyásolják, így például a karbonilcsoport vegyértékrezgése (C=O) 

 a difenil-ketonban 1665 cm-1, 

 acetonban 1720 cm-1, 

 míg ecetsavkloridban 1800 cm-1 körül jelenik meg az infravörös spektrumban. 

Önmagában az infravörös spektrumból csak viszonylag kis molekulák szerkezetét lehet 

meghatározni, a nagyméretű molekulák (pl. gyógyszerek) szerkezetére az infravörös spektrum csak 

részinformációt ad. Ezen vegyületek teljes szerkezetét csak több módszer – IR, magmágneses 

rezonancia spektroszkópia (NMR) és tömegspektroszkópia (MS) – együttes alkalmazásával lehet meg-

határozni. Az alábbi diagram néhány csoport rezgéseinek jellemző hullámhossztartományait mutatja. 
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3.3.3.2. ábra. Néhány funkciós csoport jellemző elnyelési tartományai 

3.3.4. Az infravörös spektrumok mennyiségi információtartalma 

Az infravörös spektroszkópia mennyiségi analitikai alkalmazása a Bouguer–Lambert–Beer-törvényen 

alapul (1.1.4. fejezet), és az infravörös vizsgálatoknál is érvényesek a törvénytől való eltérések (3.1.3. 

fejezet). A csúcsmagasság alapján számított abszorbanciaértékek érzékenyek a spektrométer 

felbontására, ezért inkább az elnyelési sáv integrált abszorbanciája (Aint) használandó, mely 

kevésbé függ a felbontástól és az alábbi összefüggéssel számolható: 

        
  
   

   

   

           

A mennyiségi meghatározáshoz: 

 háttérként, azaz a 100 %-os transzmittancia (IT    Io) meghatározására a tiszta oldószer 

használandó. 

 Az oldatban történő meghatározásoknál nagyon fontos, hogy végig ugyanazt az oldószert és 

küvettát kell használni. 

 Először egy olyan abszorpciós sávot kell kiválasztani, melyet nem zavarnak a minta egyéb 

összetevői, 

 majd a sáv talpán érintő egyenes behúzásával lehet kijelölni az alapvonalat (baseline 

módszer). 

 A mért abszorbanciaértékeket a standard koncentrációk függvényében ábrázolva megkapható 

a kalibrációs görbe. 

Másik lehetőség a differenciamódszer alkalmazása. Ekkor olyan oldatsorozatot kell készíteni, 

melyben a meghatározandó komponens koncentrációja mintabeli értékénél kisebb értékeknél kezdődik 

és nagyobb koncentrációig terjed. Az ismeretlen oldatot a mérőágba, a standardoldatokat a referencia-

ágba helyezve abszorbanciakülönbség mérhető. Az abszorbanciakülönbséget az standardoldatok 

koncentrációinak függvényében ábrázolva a mintabeli ismeretlen koncentrációnak az az érték felel 

meg, ahol az abszorbanciakülönbség nulla. 

A KBr-pasztillás technika is felhasználható mennyiségi meghatározásra, azonban csak a belső 

standard módszer használható, mert az egyes pasztillák vastagsága és ezzel együtt az infravörös 

sugárzás optikai úthossza a mintákban eltér. Belső standardként 0,2% mennyiségben KSCN-t 

(2125 cm-1) használnak. 

Többkomponensű elegy alkotóinak koncentrációja az 3.1.4. fejezetben leírt módon határozható 

meg. Az infravörös spektrum meglehetősen sávdús volta miatt egymás mellett megbízhatóan 3–4 

komponens mérhető. 

A infravörös spektroszkópia egyes esetekben nyomelemzésre is alkalmas, elsősorban akkor, ha a kis 

mennyiségben jelenlevő komponensnek a spektrum „üres” tartományában nagy intenzitású sávja van. 
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A főkomponensek meghatározásának pontossága általában 1–2%, de ennél kb. egy nagyságrenddel 

jobb, illetve rosszabb eredmények is előfordulnak a vizsgált sáv intenzitásától, más sávokkal történő 

átlapolásának mértékétől, az egymás melletti komponensek számától és még számos egyéb 

körülménytől függően. 

3.3.5. Az infravörös spektrumok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

Az infravörös spektroszkópiát alkalmazzák légszennyezés mérésére. Különböző szerves gőzök a 

levegőben 1 ppm mennyiségben is detektálhatók az erre a célra kifejlesztett készülékekkel. A 

módszer használható teljes funkciós csoport analízisre, ekkor nem egy specifikus vegyület, hanem egy 

vegyületcsalád mennyisége az érdekes (pl. egy reakció oxidációs melléktermékei, műanyaggyártásnál 

funkciós csoportok aránya). 

Az infravörös spektrométer és mikroszkóp együttes alkalmazásával a minta meghatározott 

pontjairól lehet spektrumot késziteni. A technikának többek között a bűnüldözésben van nagy 

jelentősége (pl. vércsepp vizsgálat egy szövetdarabon). Az infravörös spektrumok alapján 

következtethetünk a biomolekulák másodlagos szerkezetére. Egy fehérje  -hélix, -, vagy -lap 

típusú másodlagos szerkezete különböző jellegű hidrogénkötések révén stabilizálódik, amely 

megnyilvánul a hidrogénkötés akceptorának, az amidcsoport rezgéseinek hullámszámában. Az 

átlapoló sávokat görbeillesztéssel felbontva a sávok integrált abszorbanciája alapján megállapítható, 

hogy egy adott fehérjemolekula %-osan hogyan tevődik össze az egyes másodlagos szerkezetekből. 

Az infravörös spektroszkópia alkalmazható a műanyaghulladékok újrahasznosításakor. A 

polipropilén-, polietilén-, polietiléntereftalát- és polisztirolhulladékok a közeli infravörös 

tartományban felvett spektrum kemometriás kiértékelésével megkülönböztethetőek. A spektrumot 

azért a közeli infravörös tartományban veszik fel, mert a felhangok mérése érzéketlenebb az 

alaprezgésekénél, ennek következtében a sugárzás mélyebben hatol be az anyagba, így a felületi 

szennyeződések, a felragasztott címkék zavarása kiküszöbölhető. 

Hasonló okokból szintén a közeli infravörös tartományban vizsgálják a már becsomagolt mintákat 

(például tabletták). Az élelmiszervizsgálatok során a gabonamagvak víz-, fehérje- és zsírtartalmát is a 

közeli infravörös tartományban felvett spektrumból határozzák meg. 

A közeli infravörös tartomány előnye az analitikai infravörös tartománnyal szemben, hogy az 

előbbi esetén a jel az üvegszálban messzebbre továbbítható, azaz a mérőfej és a jelfeldolgozó egység 

térben jobban elválasztható, és ez főleg ipari alkalmazásoknál jelentős. 

3.3.6. Raman-spektroszkópia 

A 3.1.2. fejezetben említésre került, hogy a mintára beeső fény a részecskéken szóródhat. 

 Ha a beeső és szórt fény hullámhossza (0 és i) megegyezik, akkor az ütközés rugalmas és 

Rayleigh-szóródásról van szó, 

 míg ha a beeső és szóródott fény hullámhossza különbözik, akkor az ütközés rugalmatlan és 

Raman-szóródás lép fel: 

o a foton hullámhossza lehet nagyobb (Stokes-átmenet), 

o vagy kisebb (anti-Stokes-átmenet). 

A Stokes- és anti-Stokes-sávok a Rayleigh-sáv eltérő oldalain, a Rayleigh-sávra szimmetrikusan 

helyezkednek el. 

 A Stokes-átmenet esetében a foton ad át energiát a mintának, ez az energia a minta forgási 

vagy rezgési szintjeinek gerjesztésére fordítódik, 

 míg anti-Stokes-átmenet esetében a foton kap energiát a gerjesztett állapotban lévő 

molekulától. 

A 0 – i különbség tehát megegyezik a vizsgált anyagra jellemző rezgések hullámhosszával, így a 

Raman-szórás spektrumának alapján tanulmányozhatóak a vizsgált anyag rezgései. A Raman-szórás 
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gyenge jelenség, a beeső fény 10-6 része szenved Rayleigh- és 10-10 része szenved Raman-szóródást. A 

Stokes-sávok intenzitása nagyobb az anti-Stokes-sávokénál, mert a szokásos mérési körülmények 

között a molekulák általában alapállapotban találhatóak. 

Bár az infravörös és a Raman-spektroszkópia egyaránt alkalmas a minta rezgési tulajdonságainak 

vizsgálatára, így a két technikával felvett spektrumok hasonlóak, de a spektrumokban jelentős 

különbségek is fellépnek, mert a két módszer nem teljesen ugyanazt az információt szolgáltatja. Emiatt 

a két módszer mint egymást kiegészítő (komplementer) technikák alkalmazhatóak a minta 

anyagának vizsgálatakor vagy szerkezetének meghatározása során. 

 A különbség oka, hogy az infravörös spektrumban azok a sávok jelennek meg, amelyekhez 

rendelhető rezgés közben megváltozik a molekula dipólusmomentumának valamelyik 

komponense (lásd a 3.3.1. fejezetet), 

 addig a Raman-sávok megjelenésének feltétele az, hogy a kötés polarizálhatósága 

változzon meg a rezgés során. Ez a feltétel tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elektronfelhő 

deformálhatóságának a rezgés eltérő fázisaiban különbözniük kell. A polarizálhatóságnak ( ) 

tehát változnia kell az atommagok közti távolság (r) függvényében: 

             
  

  
   

ahol a r0 az egyensúlyi magtávolság és 

 0 az egyensúlyi magtávolsághoz tartozó polarizáció. 

A kétféle mechanizmus következményeként egy adott kötés infravörös és Raman-aktivitása jelentősen 

eltérhet. Egyféle atomokat tartalmazó kétatomos molekulák (például N2, O2) vegyértékrezgése során 

nem változik meg a diplólusmomentum, így infravörös spektroszkópiával nem mérhetőek. A kötés 

polarizálhatósága azonban a rezgés során változik, a polarizálhatóság akkor a legnagyobb, illetve a 

legkisebb, ha a két atom közötti távolság a legnagyobb, illetve a legkisebb. A 3.3.1. fejezetben leírtak 

szerint a CO2 molekula szimmetrikus vegyértékrezgésének nincs sávja az infravörös spektrumban, míg 

a Raman-spektrumban igen. A polarizálhatóság változik a rezgés során, az elektronfelhő torzítása 

könnyebb lesz, amikor a két kötés egyszerre megnyúlik. 

Az aszimetrikus vegyértékrezgés IR-aktív, de nem Raman-aktív, mert amikor a polarizálhatóság az 

egyik kötés esetében nő (nyúlás), akkor a másik kötés esetében csökken (összenyomódás). 

Szimmetriacentrummal (inverziós centrummal) rendelkező molekuláknál egy rezgéshez tartozó sáv 

vagy az infravörös vagy a Raman-spektrumban jelenik meg. 

Természetesen rengeteg olyan molekula van, melyekben egy adott rezgés sávja mind az infravörös, 

mind a Raman-spektrumban megjelenik. 

A különböző 0 hullámhosszúságú fénnyel végzett mérések összehasonlíthatósága, valamint az 

infravörös és Raman-spektrumok összehasonlíthatósága miatt a Raman-spektrumokat nem az 

abszolút hullámszámskálán, hanem a gerjesztő vonaltól mint origótól mért ún. Raman-eltolódás 

skálán szokták ábrázolni (azaz a 0 – i különbségnek megfelelő hullámszámoknál található a sáv a 

spektrumban). A Raman-sávok alatti terület a besugárzó fényt szóró molekulák számával, ezáltal 

mintabeli koncentrációjukkal arányos. 

Az 3.3.6.1. ábra az akridon Raman–spektrumát mutatja. Összehasonlítva a vegyület 3.3.3. fejezetben 

lévő infravörös spektrumával, eltekintve az eltérő ábrázolási módoktól, jól láthatóak az azonosságok 

és az eltérések (például az 1343–1346 cm-1 hullámszámnál megjelenő vonalak és jelerősségük). 
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3.3.6.1. ábra. Az akridon Raman-spektruma 

(Horiba–Jobin Yvon Labram spektrométer: λ0 = 532 nm, Nd:YAG-szilárdtestlézer, CCD-detektor, 

expozíciós idő: 2 sec, akkumulációk száma: 20, alapvonal korrigált spektrum) 

 

Az 1.2.1. és 1.2.4. fejezetben említésre került, hogy a Raman-szórás intenzitása a hullámhossz 

negyedik hatványával fordítottan arányos, ezért célszerűnek tűnik kisebb hullámhosszakon mérni. 

Azonban az UV-VIS tartományban történő besugárzás a besugárzó fény abszorpciójához, esetleg a 

minta fotodisszociációjához, fluoreszcenciájához, illetve a bevitt lézerteljesítmény miatti termikus 

degradációjához vezethet. Ezekben az esetekben fényforrásként a közeli infravörös tartományban mű-

ködő lézert, valamint a jobb jel/zaj viszony miatt Fourier-transzformációs készüléket kell alkalmazni. 

A Raman-spektroszkópia előnye az infravörös spektroszkópiával szemben, hogy: 

 kvarc- vagy üvegmintatartók is alkalmazhatóak és vizes oldatok is mérhetőek. 

 Továbbá a lézersugár kis mintafelületre fókuszálható (Raman-mikroszkóp), így 

o egyrészt csekély mennyiségű minták, 

o másrészt a mintafelület eltérő pontjai (akár 0,5 m × 0,5 m) is vizsgálhatóak, ami 

lehetővé teszi egy adott felület „feltérképezését” is. 

 Továbbá mélységi felbontással a felület alatti részről 50 m mélységig is készíthetőek Raman-

felvételek, melyek lehetővé teszik a vizsgált minta koncentrációjának háromdimenziós 

ábrázolását, vagy a felületet érő külső hatások mintára gyakorolt hatásainak a vizsgálatát. 

Az 3.3.6.2. ábra a 15 perces 290 °C-on végzett hőkezelésnek alávetett poli(etilén-vinilacetát) 

kopolimer felületen és a felület alatti rétegekben a felülettől mért távolság függvényében felvett 

Raman-spektrumai láthatóak. Az ábrán a termikus degradációra utaló intenzívebb sávok jelölve 

vannak (↓). A spektrumokból jól látható, hogy a termikus degradációban érintett réteg vastagsága 

kisebb, mint 40 m, melynek oka, hogy minta külső rétegének felmelegedése gyorsabb és ennek 

következtében hosszabb ideig van kitéve az adott véghőmérsékletnek, mint a mélyebben fekvő 

rétegek. 
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3.3.6.2. ábra. A poli(etilén-vinilacetát) kopolimer felületen és a felület alatti rétegekben a felülettől 

mért távolság függvényében felvett Raman-spektrumai 
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4. TÖMEGSPEKTROMETRIA 

4.1. BEVEZETŐ 

Amíg az előző fejezetekben ismertetett optikai molekulaspektroszkópiai módszereknél (a 

kemilumineszcencia és a biolumineszcencia kivételével) általában figyelni kell arra, hogy a minta 

minősége változatlan maradjon a vizsgálat során, addig a tömegspektometriában a mintát roncsolják, 

gázhalmazállapotú pozitív vagy negatív töltésű részecskéket hoznak létre és ezeket a részecskéket 

választják el eltérő energiájuk, impulzusmomentumuk vagy sebességük alapján elektromos és/vagy 

mágneses mező segítségével. 

Először 1910-ben J. J. Thompson (az 1906. évi fizikai Nobel-díjas) tudta egy elem két izotópját (20Ne 

és 22Ne) megkülönböztetni, míg F. W Aston 1922-ben kapott kémiai Nobel-díjat 212 a természetben 

előforduló izotóp kimutatásáért. Az első szerves vegyület tömegspektrumát 1935-ben Taylor vette fel. 

A szerves kémiai alkalmazás és a tömegspektrumot eredményező folyamatok tisztázásával fontos 

információk nyertek a molekulák szerkezetéről. Később az analitikai teljesítmény növelése céljából a 

tömegspektrométereket más analitikai készülékekkel építették össze, így jöttek létre az ún. kapcsolt 

(hyphenated) technikák: a gáz- vagy folyadékkromatográffal (GC-MS, LC-MS), a termogravimetriás 

készülékkel (TG-MS), az atomspektroszkópiában leírt induktív csatolású plazmaégővel (ICP-MS), 

valamint másik tömegspektrométerrel (tandem tömegspektrometria MS-MS, MS-MS-MS) összeépített 

berendezések. Egy HS-GC-MS-készülék működését mutatja be az alábbi videó. 

VIDEÓ 

 

4.1.1. videó: HS-GC-MS-mérés 

4.1.1. A tömegspektrumok jellemzése 

A tömegspektrum 

 abcisszáján a töltésegységre eső tömeg (   ,   a részecske töltésszáma), 

 ordinátáján a mért ionáramok intenzitása van feltüntetve (4.1.3.1. ábra és 4.1.3.2. ábra). 

Molekulaion: a spektrumban megjelenő jelek közül az az egységnyi töltésű ion, amely a vizsgált 

molekulából egy elektron leadásával vagy felvételével keletkezik. 

 A molekulaion tömege egyenlő a minta nem ionizált molekulájának tömegével (amennyiben 

az elektron tömegét az atommag tömegéhez képest elhanyagoljuk), 
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 jele rendszerint a legnagyobb     értéknél jelentkezik a spektrumban, de ha a molekula 

könnyen hasadó kötést tartalmaz, a molekulaion-csúcs kis intenzitású vagy gyakorlatilag 

észlelhetetlen is lehet. 

Töredékionok (fragmensek): a molekulaion szétesésekor (fragmentáció) keletkeznek, ehhez tartozó 

jelek is megjelennek tömegspektrumban. 

 A fragmentáció történhet a kötések hasadásával vagy a molekulán belüli átrendeződés 

következtében. 

Báziscsúcs: a tömegspektrum legintenzívebb jele, mely egyaránt lehet molekulaion vagy fragmension, 

intenzitását pedig 100%-nak definiálják. 

4.1.2. A tömegspektrométerek fontosabb teljesítményjellemzői 

Tömegtartomány 

Az atomi tömegegységekben       (atomic mass unit, más néven         a 12C tömegének 

tizenketted része, 1 dalton = 1 g/Avogadro-szám = 1 / (6,02214199 × 1023) g = 1,66053873 × 10-24 g) 

megadott tömegtartomány, amelyben a molekulaion és a fragmensionok tömegét a készülék adott 

felbontóképességgel meg tudja különböztetni, például 10–1500 dalton.  

Ugyanakkor a mérési tartományon kívül eső minta is vizsgálható, ha a mintát nem egyszeresen, hanem 

többszörösen ionizálják. 

Felbontóképesség (R [-]) 

Adott tömegspektrumban még megkülönböztethető, két egymás mellett lévő csúcs esetében a 

felbontóképesség a következőképpen definiálható: 

  
 

      
  

ahol   a még éppen megkülönböztethető (m2 és m1 tömegű) két csúcshoz tartozó ionok 

tömegszámainak középértéke. 

Két egyenlő magasságú csúcs még megkülönböztethető, ha a köztük lévő völgy magassága kisebb a 

csúcs magasságának 10%-nál. Például, ha egy 100 dalton tömegű szerves molekula (m = 100,00) 

tömege mellett a 99,99 vagy a 100,01 még mérhető, akkor a felbontóképesség R ≈ 104. 

 

Készülék típusa Felbontóképessége Vizsgálati célja Kitüntetett tulajdonsága 

„Kis felbontású” 

tömegspektrométer 

R < 104 elsősorban analitikai a nagy érzékenység, 

kis kimutatási határ 

„Nagy felbontású” 

tömegspektrométer 

R > 104 elsősorban szerkezetvizsgálat a nagy felbontóképesség 

4.1.2.1. táblázat. Tömegspektrométerek csoportosítása felbontóképesség alapján 

A tetrahidropirán és a piperazin molekulaionjai nagyon közeli m/z értékeknél jelennek meg a 

tömegspektrumban, de a molekulaion tömegének pontos megmérésével megkülönböztethetőek. A 

pontos molekulatömeg meghatározás alapján lehetővé válik az elemi összetétel meghatározása, 

mely nagyon fontos a minta minőségi analízisének szempontjából. 

 



 

 III. B - 286. 

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

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 4. Tömegspektrometria 

 

 

4.1.2.1. ábra. A tetrahidropirán (A) és a piperazin (B) szerkezete és az elválasztásukhoz szükséges 

felbontás mértéke 

Érzékenység, kimutatási határ 

Az érzékenységet konkrét anyagra kell megadni. 

Analitikai készülékeknél a kimutatási határ 10–15 g (femtogramm). 

Tömegmérési pontosság 

Szerkezetvizsgálati készülékeknél a megbízható tömegmérés legkisebb értékét jelzi ppm-ben. (Pl. az 

+1 ppm azt jelenti, hogy m = 100,0000 dalton esetében a negyedik tizedes jegy még +0,0001 dalton 

pontossággal mérhető). 

Pásztázási idő, pásztázási sebesség 

Spektrumfelvételi idő, általában 0,1–1 s. Ez a paraméter különösen fontos csatolt módszerek esetén 

(HPLC-MS, GC-MS, stb.), amikor a tömegspektrométerbe érkező elegy összetétele időben változik. 

Ionátviteli hatásfok 

Azt fejezi ki, hogy az ionforrásban keletkező ionok hányad része jut el a detektorba. Analitikai 

készülékeknél 70–80 % is lehet, míg nagy felbontású készülékeknél 40–50 %. 

4.1.3. Az tömegspektrometria minőségi és mennyiségi információtartalma 

A tömegspektrometria az infravörös és NMR-spektroszkópiával együtt a legfontosabb szerkezet-

vizsgálati módszerek közé tartozik. 

 

O
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HN NH
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86,08440MB 
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A minőségi információ alapja a tömegspektrum 

Az enantiomerek kivételével nincs két olyan molekula, amelyeknek a tömegspektruma, pontosabban a 

legintenzívebb ion jelének intenzitására normált1, ún. karakterisztikus tömegspektruma azonos lenne. 

Ennek oka: 

 az eltérő elemösszetételből adódó különböző molekulatömeg (4.1.2. fejezet), illetve 

 a különböző fragmentációs mechanizmusok. 

A 2-hexanon (4.1.3.1. ábra) és az akridon tömegspektruma (4.1.3.2. ábra) jól láthatóan eltér 

egymástól. 

 

4.1.3.1. ábra. 2-hexanon tömegspektruma és az egyes m/z értékekhez tartozó jelek intenzitása a 

báziscsúcshoz képest. 

(A National Institute of Standards adatbázisból) 

                                                      

 

 

1 A legnagyobb intenzitású csúcs (báziscsúcs) jelét 100%-nak tekintjük, és a többi csúcsot ehhez képest relatíve 

adjuk meg. 
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4.1.3.2. ábra. Az akridon tömegspektruma. 

Shimadzu QP-2010 GC-MS-készülék, kvadrupol analizátor 

 

Látható, hogy amíg a 2-hexanon spektrumában egy fragmension jele báziscsúcs, addig az akridon 

tömegspektrumában a molekulaionhoz tartozó jel az. Ez egyértelműen az akridon aromás jellegének 

köszönhető, mert a pozitív töltés eloszlik az aromás rendszerben, ezért a molekulaion élettartama 

megnő és a tömegspektrometriás mérés ideje alatt kevésbé hajlamos fragmentálódni. 

A szerves vegyületek minőségi elemzése történhet a mért spektrum és a spektrumadatbázisokban 

(könyvtárak) lévő, már ismert spektrumok összehasonlításával és egyezés esetén az azonosság 

deklarálásával, vagy a tömegspektrumok megfejtésével, melyhez azonban szükséges a 

fragmentálódási reakciótípusok ismerete. 

Bár a fragmentációs folyamatok részletesebb ismertetésétől eltekintünk, mert az meghaladja a jegyzet 

kereteit, de az 4.1.3.3. ábran bemutatjuk a 2-hexanon fragmentációs mechanizmusát, mellyel a 

molekula tömegspektrumában fellépő jelek magyarázhatóak. 

 

 

4.1.3.3. ábra. A 2-hexanon jellemző fragmentációs reakciói 
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Mennyiségi meghatározás alapja a tömegsektrum jeleinek intenzitása 

A jel magassága egyenesen arányos a jelet létrehozó komponens koncentrációjával. Az ismeretlen 

koncentrációjú minta jelének és a különböző koncentrációjú standardminták jeleinek összehason-

lításával a minta koncentrációja meghatározható. 

Izotóparányok meghatározása 

Ez a tömegspektrometria fontos területe. Stabil izotópok jelzésével kémiai és biokémiai folyamatok 

vizsgálhatóak. 

 A 238U → 206Pb, 40K → 40Ar és 87Rb → 87Sr radioaktív bomlások felezési idejének ismeretében 

kőzetek kora határozható meg. 

 Az izotóparányok mérésével az élelmiszerhamisítások is felderíthetőek, 

 például 16O/18O arány mérésével a borok cukrozása bizonyítható. 

A módszer alkalmazásai 

fizikai kémiai: 

 ionizációs energia, 

 kötés disszociációs energiájának, 

 képződéshő és  

 elektronaffinitás meghatározása. 

A tömegspektrometria alkalmazható felületi szennyeződések, adszorpciós rétegek hely szerinti 

eloszlásának felderítésére is. 

A GC-MS- és LC-MS-technikákkal lehetséges összetett szerves rendszerek minőségi és mennyiségi 

elemzése a gyógyszeranalízis, környezetvédelmi analitika, szermaradványok analitikájának területén. 

4.2. A TÖMEGSPEKTROMÉTEREK RÉSZEGYSÉGEI 

4.2.1. Tömegspektrométerek felépítése 

Bár többféle elven működő készülékrendszereket fejlesztettek ki, de a legfontosabb készülékelemek és 

azok funkciói megegyeznek. Egy tömegspektrométernek tartalmaznia kell: 

 mintabeviteli rendszert, 

 ionforrást és iongyorsítót, 

 analizátort, 

 detektort, 

 vákuumrendszert, 

 számítógépet és 

 az elektromos energiát biztosító egységeket. 

 

 

4.2.1.1. ábra. A tömegspektrométer blokkdiagramja. 

Az injektor nem mindig van vákuum alatt 
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A 4.2.2. fejezet alapján a minta többféleképpen vihető be a spektrométerbe, a 4.2.3. fejezetben 

felsorolt ionizációs technikáknál eltérő módokon hozzák létre az ionokat és más-más típusú minták 

ionizációjára alkalmazzák azokat, a 4.2.4. fejezetben leírt analizátorok működési elve is különbözik, 

ezért a tömegspektroszkópia előnyei akkor használhatóak ki, ha a minta analízise során többféle 

mintabeviteli és ionizációs módszer, valamint különböző analizátorok alkalmazására van lehetőség. 

4.2.2. Mintabevitel 

A tömegspektrométerbe a minta mind közvetetten egy másik analitikai készülékből (például GC-MS, 

LC-MS, ICP-MS), mind közvetlenül is bevihető. 

Közvetlenül: 

 legegyszerűbben gázok juttathatóak be, felhasználva a légköri és mintabeviteli egységben lévő 

nyomáskülönbségét. 

 Folyadékok és szilárd minták is betáplálhatóak gázként, amennyiben gőznyomásuk 

szobahőmérsékleten jelentős. 

 Nehezen párolgó és viszkózus, de hőre nem érzékeny folyadékok gőznyomása magasabb, 

300–350 °C hőmérséklet és vákuum alkalmazásával megnövelhető annyira (10-3–10-2 Pa), 

hogy tömegspektrometriásan mérhetőek legyenek. 

Folyadékokat szeptumon keresztül mikrofecskendő alkalmazásával lehet beinjektálni (0,1–1 l), a 

minta a mintabeviteli egységben alkalmazott vákuum (1–10 Pa) és a 200–400 °C hőmérséklet hatására 

elpárologtatható. Folyadékok párolgása során hatalmas térfogatnövekedéssel kell számolni, a 

keletkező gáznak csak egy részét lehet az ionforrásba bejuttatni. A gáz a mintabeviteli egységből egy 

10–50 m átmérőjű nyíláson jut be a 10–4 – 10–1 Pa nyomású ionforrásba. 

A nem illékony vagy hőre érzékeny mintákat közvetlenül az ionizációs kamrába juttatják be, majd a vá-

kuum létrehozása után a mintából speciális, általában deszorpciós módszerekkel állítanak elő ionokat. 

4.2.3. Ionforrás és iongyorsító 

Az ionforrásban, a gerjesztő energia hatására játszódnak le döntően azok az ionkémiai folyamatok, 

amelyek eredményeként kialakul a tömegspektrum. Az ionforrások fő feladata: 

 az ionok előállítása a vizsgálandó mintából, valamint 

 az ionnyaláb előállítása és gyorsítása, bejuttatása az analizátorba. 

Az ionizáció különböző energiaféleségekkel oldható meg a vizsgált mintától és a vizsgálat céljától függően. 

 Az ionforrás magyar megnevezése Az ionforrás rövidítése,  

illetve angol megnevezése 

Szervetlen anyagok szikraionforrás SS (spark source) 

lézer ionforrás LI (laser ionization) 

termoionizációs ionforrás TI (thermal ionization) 

induktív csatolású plazma ICP (inductively coupled plasma) 

Szerves anyagok elektron ionizációs, más néven 

elektronütközéses ionforrás 

EI (electron ionization, 

electron impact) 

elektroporlasztásos ionizáció ESI (electrospray ionization) 

termoporlasztásos ionizáció TS (thermospray) 

kémiai ionizációs ionforrás CI (chemical ionization) 

gyorsatombombázásos ionforrás FAB (fast atom bombardment) 

térionizációs ionforrás FI (field ionization) 

térdeszorpciós ionforrás FD (field desorption) 

termodeszorpciós ionforrás TD (thermodesorption) 

közvetítő mátrixot felhasználó lézer 

deszorpciós ionforrás 

MALDI (matrix assisted laser desorption 

ionization) 

atmoszférikus nyomáson történő ionizáció 

/ kémiai ionizáció 

API/APCI (atmospheric pressure 

ionization / chemical ionization) 

4.2.3.1. táblázat. A fontossabb ionforrások csoportosítása a vizsgálható anyag szerint 
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Elektron ionizáció (EI) 

Az elektronütközésen alapuló ionizációs módszer a legrégibb, de ma is az egyik leggyakrabban 

alkalmazott ionizációs technika. 

 

4.2.3.1. mozgó ábra. Az elektron ionizációs ionforrás felépítése 

 

Az ionizációs kamra 150 °C hőmérsékleten (a minta kondenzációját elkerülendő) és 10–4 – 10–3 Pa 

nyomáson működik. 

Az elektronok: 

 az izzószálból, katódból (például volfrám, rénium) lépnek ki. 

o Az izzószál hőmérsékletétől függ az elektronok száma. 

 Felgyorsulnak a katód és az anód közti potenciálkülönbség hatására. 

o A potenciálkülönbség (5–100 V) nagyságától függ az elektronok energiája. 

A gázhalmazállapotú mintát 

 az elektronáramlásra merőlegesen vezetik be az ionforrásba. 

 A molekula az elektronnal történő ütközés során felveszi annak mozgási energiáját és 

 ez a felvett energia fordítódik a molekula ionizációjára. 

Megjelenési energia: az a legalacsonyabb energia, amely egy adott ion keletkezéséhez szükséges. 

Megjelenési potenciál: a megjelenési energiához szükséges katód és az anód közti potenciál-

különbség. 

 A leggyakrabban alkalmazott potenciálkülönbség 70 V, ekkor az elektronok 70 eV energiára 

tesznek szert. 

A minta anyagi minőségétől függően az ionok képződéséhez 6–14 eV energia szükséges. 

1 eV = 1,602 × 10-19 J, azaz ha egy elektron energiája 10 eV, akkor 1 mol elektron energiája mintegy 

965 kJ, ami jóval meghaladja az 1.1.3. fejezetben a  = 500 nm hullámhosszúságú fénnyel történő 

elektrongerjesztésre számolt energiát (239,5 kJ). Az elektronok energiáját növelve a vizsgált mole-

kulák egyre jobban fragmentálódnak, ennek megfelelően a minta tömegspektruma is változik. 70 eV 

elektronenergia felett a minta tömegspektrumának jellege már lényegesen nem függ az ütköző 

elektronok energiájától. 

Azokat az elektronokat, melyek nem ütköznek mintamolekulával, az anód fogja be, míg az ütközés 

során keletkező pozitív töltésű ionokat az ún. taszító elektród (repeller) kitaszítja, illetve ezzel 

egyidejűleg egy kis negatív töltésű (100 V) elektród kihúzza az ionizációs térből. 
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Az ionokat ezután egy gyorsító elektromos tér nagyfeszültség (4–10 kV) hatására felgyorsítja és 

ezután jutnak be az analizátorba. Az analizátorba belépő ionok energiája és sebessége kiszámítható: 

2

vm
Vez

2

ii
i


 , 

ahol mi, vi és zi az i. ion tömege, sebessége illetve töltésszáma, e az elektron töltése, V a 

gyorsítófeszültség. 

Az azonos     értékű ionok az ionforrásban nem pontosan azonos helyen képződnek, az analizátor 

bemeneti nyílásától távolabb képződött ionok nagyobb potenciálkülönbségen haladnak át, a 

sebességük és ezáltal a kinetikus energiájuk kissé nagyobb lesz. Ha a két m/z értékű ion azonos 

helyen, de eltérő kinetikus energiával (ezáltal eltérő sebességgel is) képződik, akkor a sebességük az 

iongyorsítás után szintén különbözni fog. 

Az elektron ionizáció előnye, hogy könnyen reprodukálható spektrumot eredményez, a legtöbb 

analizátorral és a gázkromatográfiás technikákkal könnyen kombinálható. Hátránya, hogy csak 

viszonylag illékony és hőstabil vegyületek esetében alkalmazható, ennek következtében 1500 dalton 

molekulatömegig használható. Az ionizáció után a molekulaion gyakran elbomlik és a tömeg-

spektrumban nem detektálható, melyen sokszor az ionizáló elektronok energiájának csökkentése sem 

segít. Ekkor kíméletesebb ionizációs módszert, például kémiai ionizációt kell választani. 

Kémiai ionizáció (CI) 

A kémiai ionizáció során az ionforrás a vizsgálandó mintához képest nagy feleslegben (103– 104) 

reagens gázt tartalmaz (emiatt az ionforrásban nagyobb nyomás, 10–100 Pa van), ezért az Elektron 

ionizáció (EI) című fejezetben ismertetett elektronnyaláb elsősorban a reagens gázt ionizálja. A minta 

molekuláit a reagens gáz ionjai ionizálják. 

A reagens gáz ionjai az energiájukat csak fokozatosan, többszöri ütközés után veszítik el, a 

fragmentáció kisebb, így a kémiai ionizáció kíméletesebb az elektron ionizációnál. Kémiai 

ionizációval mind pozitív, mind negatív töltésű ionok előállíthatóak. 

Az alkalmazandó reagens gáz függ a vizsgálandó minta minőségétől. Pozitív kémiai ionizáció során 

általában metánt, izobutánt és ammóniát alkalmaznak. Az ionizációs folyamat több lépésben megy 

végbe. 

1. A primer folyamatban a reagens gáz ionizálódik, a metán esetében: 
  e2CHeCH 44 , valamint 

  CH,CH,CHeCH 234 . 

2. A keletkezett ionok a reagens gáz további molekuláival reagálnak (szekunder reakció): 

+
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3. A reagens gáz ionjai végül a minta molekuláival (MH) reagálnak: 
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A reakciók alapján a minta molekulái 

 protonálódhatnak [M+1]+ (M: molekulatömeg), 

 elektront (M+, töltéscsere) veszíthetnek, vagy 

 hidridiont [M-1]+ veszíthetnek, 
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 valamint a reagens gáz ionjaival adduktot képezhetnek ([M+15]+, [M+29]+, [M+41]+). 

Így a spektrumban kevés, a molekulaion tömegszámának környezetében fellépő és jól értékelhető jel 

található. 

A metánt és az izobutánt elsősorban alacsony protonaffinitású vegyületek esetében (például 

szénhidrogének) alkalmazzák, melyeknél elsősorban az [M+1]+-ionokat lehet észlelni, míg az 

ammónia poláros vegyületek vizsgálatánál hasznos: erősen bázikus aminoknál [M+1]+-ionok, 

oxigéntartalmú vegyületeknél [M+18]+-ionok (ammóniumion-addukt) jelennek meg. 

Az elektron ionizációs és a kémiai ionizációs ionforrás felépítése gyakorlatilag megegyezik, csupán 

nagyobb kapacitású vákuumszivattyú és az ionokat az analizátorba engedő rés szélességének a 

csökkentése szükséges. A modern készülékek lehetővé teszik EI- és CI-spektrumok közvetlenül 

egymás után történő felvételét. 

A kémiai ionizációt gyakran alkalmazzák molekulatömeg meghatározására, illetve elegyek 

mennyiségi analízisére. A technika hátránya, hogy a kapott spektrumok jelentősen függnek az 

ionizáció körülményeitől, a tömegspektrométer állapotától, emiatt nehezen reprodukálhatóak. 

Elektroporlasztásos ionizáció (ESI) 

Az elektroporlasztásos ionizáció atmoszférikus nyomáson működő technika, a vizsgálandó anyagot 

folyadékárammal (5–300 l/perc) juttatják be az ionforrásba. A minta oldata egy 0,1–0,15 mm belső 

átmérőjű fémkapillárison halad át. A kapilláris és a kapilláris végétől 0,5–2 cm távolságra lévő 

ellenelektród között 3–6 kV feszültségkülönbség van, mely a két elektród között 106 V/m nagyságú 

elektrosztatikus teret hoz létre. 

A kapilláris falával ellentétes előjelű töltések egy része a kapilláris falához vándorol, ahol töltését 

elveszti, míg a kapilláris falával azonos előjelű töltések a kapilláris végén lévő folyadék felszínén 

halmozódnak fel. 

 

Az elektrosztatikus tér hatására a folyadék kúpszerűen kicsúcsosodik (Taylor-kúp) és erről a 

csúcsról töltéssel rendelkező folyadékcseppecskék szakadnak le. 

A porlasztás elősegíthető a fémkapillárissal koaxiálisan elhelyezkedő külső csőben áramló inert gáz, 

általában nitrogén alkalmazásával. A porlasztott cseppek átmérője mintegy 1,5 m, töltésük 10-14 C. 

Az oldószer párolgása miatt a cseppecskék folyamatosan zsugorodnak, a felületi töltéssűrűségük nő, 

az ebből eredő elektrosztatikus taszítóerő meghaladja a felületi feszültségből adódó összehúzó erőt és 

a cseppből újabb cseppecskék szakadnak le. A folyamat addig tart, amíg a nagyon kis cseppek át 

nem alakulnak gázfázisú ionokká. Míg a kisebb molekulákból (< 1000 dalton) egyszeresen töltött 

ionok keletkeznek, nagyobb molekulákból többszörös töltésű [M+nH]n+ és [M–nH]n– (M: molekula) 

ionok is keletkeznek, ahol n megfelelő minta esetén a 100-at is elérheti. A többszörös ionizáció miatt 

ekvidisztáns sorozatok alakulnak ki az ionok töltéskülönbségének megfelelően. Mivel a detektálás m/z 

szerint történik, a szokásos 4000 tömegegység-tartomány szinte minden molekulaméretre megfelelő. 

A molekulaionok tömegének számításához az egymástól egy töltésegységgel eltérő ionokból indulnak 

ki. 
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4.2.3.2. ábra. Az elektroporlasztásos ionizációs ionforrás felépítése 

 

Az elektroporlasztásos ionizáció előnye, hogy nagy érzékenységű folyadékkromatográfiás (HPLC) és 

kapillárelektroforézises (CE) készülékekhez is csatlakoztatható. Az elektroporlasztásos technika 

elsősorban könnyen protonálódó csoportokat tartalmazó vegyületek (aminok, peptidek, fehérjék) 

vizsgálatára alkalmas. 

Közvetítő mátrixot felhasználó lézer deszorpciós ionizáció (MALDI) 

A MALDI-technika gyors energiaközlésen alapul. A mintát olyan szerves mátrixban (például 

nikotinsav, glicerin, 2,5-dihidroxi-benzoesav) oldják fel, mely az alkalmazott lézer hullámhosszán 

(N2: 337 nm, Nd:YAg: 366 vagy 355 nm, Er:YAg: 2,94 m, CO2: 10,6 m) jelentősen abszorbeál. A 

minta 10–100 pmol/l koncentrációjú és a mátrixalkotó 10 mg/ml koncentrációjú azonos térfogatú 

oldatát (1–2 l, a két oldat oldószere megegyezik) keverik össze, majd ezt az oldatot viszik fel a 

mintatartó lemezre és hagyják megszáradni. A mátrixalkotó: minta arány 2000–5000 : 1, így a mátrix 

elválasztja egymástól az aggregációra hajlamos molekulákat és a lézerimpulzus hatására bekövetkező 

(minta + mátrix) elpárolgásnál a minta molekulái egymástól elkülönülten kerülnek a gőzfázisba. A 

mátrix a lézersugárzás elnyelt energiájával gerjeszti a minta molekuláit, továbbá proton vagy kation 

átadásával, illetve proton elvonásával segíti a minta ionizációját. A mátrixhoz vagy a mintához 

gyakran trifluorecetsavat adnak, hogy a protonálódást elősegítsék. 

A felületről kirobbanó részecskékből az illékony mátrixalkotók gyorsan leválnak, [M+H]+ vagy [M-

H]–-ionok (M: mintamolekula) keletkeznek és jutnak az analizátorba. A tömegspektrumban az 

egyszeresen protonált ionok mellett többszörösen protonált [M+2H]2+- és [M+3H]3+-ionok is 

jelentkezhetnek, melyek jelenléte megkönnyíti a molekulatömeg megállapítását. 

A MALDI igen enyhe ionizációs technika, 300000 Dalton tömegű molekula is mérhető. 10–15 mol 

(femtomolnyi) mennyiségű mintáról már készíthető tömegspektrum. Egyaránt alkalmas biopolimerek 

és szintetikus polimerek (például polisztirolok, poliakrilátok) vizsgálatára is. Az ionizáló lézer pulzáló 

üzemmódban működik, ezért főleg repülési idő analizátorhoz (TOF) kapcsolják. 

4.2.4. Analizátorok 

Az analizátorok szerepe az, hogy az ionforrásból érkező, lehetőleg azonos kinetikus energiájú ionokat 

fajlagos tömegük (töltésegységre eső tömeg, m/z) szerint elválassza, és a detektorba juttassa. Míg a 

mintabevitel és az ionizáció történhet vákuumban vagy atmoszférikus nyomáson, addig az 

analizátorban nagy vákuum van (10-6–10-4 Pa), mert csak így biztosítható, hogy az ionok átlagos 

szabad úthossza nagyobb legyen a detektorig megteendő távolságnál. Működési elv szerint vannak 

egyszerű és összetett analizátorok. 

Az egyszerű analizátorok: 

 repülési idő (TOF: time of flight) analizátor, 

 mágneses analizátorok, 
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 kvadrupól analizátorok, 

 elektrosztatikus analizátor, 

 rádiófrekvenciás analizátorok, 

 ioncsapda, stb. 

Az összetett analizátorok: 

 a kettős fókuszálású tömegspektrométerek (pontos tömegmérést tesznek lehetővé), 

 tandem (MS-MS) tömegspektrométerek (mágneses-kvadrupól, kvadrupól-kvadrupól, stb.). 

Egyszeres (mágneses) és kettős fókuszálású analizátor 

Az ionforrásból kilépő ionokat 

 az egyszeres fókuszálású analizátorokban mágneses tér,  

 míg a kétszeres fókuszálású analizátorokban mágneses és elektromos terek alkalmazásával 

választják szét. 

 

 

4.2.4.1. ábra. A mágneses analizátor felépítése 

 

A z × e töltésű ionok az Elektron ionizáció (EI) című fejezetben leírt kinetikus energiával lépnek be a 

haladási irányukra merőleges mágneses térbe (p = 10-4 Pa), ahol a mágneses térben mozgó töltésre 

ható erő és a centrifugális erő következtében körpályára kényszerülnek: 

r

vm
sinBvez

2
 , 

ahol B a mágneses indukció,  

 az ion haladási iránya és B iránya által bezárt szög (jelen esetben  = 90°, így sin = 1),  

r a körpálya sugara: 
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mivel az Elektron ionizáció (EI) fejezetben szereplő egyenletből a sebesség kifejezhető és az ionpálya 

sugarát megadó egyenletbe behelyettesíthető. A fenti egyenletből látható, hogy a körpálya sugara az 

ion impulzusával egyenesen, míg a mágneses indukcióval fordítottan arányos. A nagyobb     

értékű ionok körpályájának sugara nagyobb, tehát a mágneses analizátor a térben szétválasztja az 

ionokat. Az összes ion egyszerre detektálható fotolemez vagy sordetektor (4.2.5. fejezet) alkalma-



 

 III. B - 296. 

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

III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 4. Tömegspektrometria 

 

zásával. A másik lehetőség, hogy B vagy V értékének változtatásával különböző m/z értékű ionokat az 

időben egymás után ugyanarra az r sugarú körpályára kényszerítik (pásztázás).  

A valóságban az ionforrásból kilépő, azonos m/z értékű ionok haladási iránya, illetve kinetikus 

energiája kissé eltérhet egymástól. Az ionok nem egy egyenes mentén, hanem egy szögtartományban 

lépnek ki az ionforrásból. A mágneses szektor a szögszórást kompenzálja, de az ionok kezdeti 

energiakülönbségét nem képes korrigálni, mivel a mágneses analizátor impulzusuk alapján választja 

szét az ionokat. Ezért az azonos     értékű, de kissé eltérő kinetikus energiájú ionok eltérő 

sugarú pályát követnek a mágneses térben, ezért a mágneses analizátor felbontása alacsony 

(R = 2000). A mágneses analizátor mellett elektrosztatikus analizátort (kettős fókuszálású analizátor) 

alkalmazva a felbontás jelentősen megnövelhető (R = 100000).  

 

 

4.2.4.2. ábra. A kettős fókuszálású analizátor felépítése 

 

A különböző kinetikus energiájú ionok az E elektromos térerősség irányára merőlegesen lépnek be az 

elektrosztatikus analizátorba. Az analizátor külső lemeze a vizsgált ionokkal megegyező (általában 

pozitív), belső lemeze azzal ellentétes potenciálon van (negatív). Az elektromos tér szintén körpályára 

kényszeríti az ionokat: 

r

vm
Eez

2
 . 

Az Elektron ionizáció (EI) fejezetben szereplő egyenletből átrendezéssel        kifejezhető, amit 

behelyettesítve: 

E

V2
r


 , 

azaz ugyanakkora V gyorsító feszültségen áthaladt ionok ugyanazon az r sugarú pályán fognak 

mozogni, a pályasugár tehát az ion kinetikus energiájától és nem tömegétől függ. Csak a z × e × V 

kinetikus energiájú ionok fognak az ideális r sugarú körpályán mozogni, a nagyobb, vagy kisebb 

energiájú ionok nagyobb, illetve kisebb sugarú körpályára kényszerülnek. Így elérhető, hogy az 

elektrosztatikus analizátor csak egy szűk energiatartományban lévő ionokat engedjen át. A hagyo-

mányos Nier-Johnson geometriájú készülékekben az ionok előbb az elektrosztatikus analizátoron 

haladnak át és utána a mágneses analizátoron, míg a fordított geometriájú készülékekben az anali-

zátorok sorrendje megcserélődik. 
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Kvadrupól analizátor 

A lineáris kvadrupól analizátor négy párhuzamosan elhelyezett, egy képzeletbeli négyzet sarok-

pontjain áthaladó rúdból áll (4.2.4.3. ábra). A rudak általában henger alakúak, de hiperbolikus 

keresztmetszetű rudakat is használnak. 

Az átlósan szemben lévő rúdpárokra                     , illetve                       

egyen-                    és váltófeszültséget    : amplitúdó             ,  : körfrekvencia  

kapcsolnak. 

Az ionforrásból kilépő pozitív ionokat kis feszültséggel gyorsítják, majd belépnek a rudak közötti tér-

be. A pozitív töltésű ionokat a pozitív potenciálú rudak eltaszítják, míg a negatív töltésű rudak 

magukhoz vonzzák, melynek hatására az ionok haladási irányukra merőlegesen kitérnek. Mivel a ru-

dak potenciálja folyamatosan változik, az ionok egyre növekvő oszcilláló mozgással haladnak előre 

a rudak között. Az oszcilláció amplitúdója az ionok tömegének, töltésének, az átlósan szemközti rudak 

távolságának,   ,    és   függvénye. Ha az oszcilláció amplitúdója eléri a rudak közti távolság 

felét, akkor az ion beleütközik az egyik rúdba és töltését elveszti. Az ionok tömege és töltése, a rudak 

távolsága állandó, valamint   értékét konstans értéken tartva az oszcilláció mértéke    és    értéké-

nek változtatásával szabályozható. Ha    és    értékét úgy változtatják, hogy közben   /   változat-

lan marad, akkor mindig egy másik adott     aránnyal rendelkező ion tud áthaladni az analizátoron. 

 

 

4.2.4.3. ábra. A lineáris kvadrupól felépítése 

 

A lineáris kvadrupól analizátorok            értékig alkalmazhatóak. Felbontásuk nem nagy 

               . Előnyük, hogy a mért ionáramok dinamikus mérési tartománya 7 nagyságrendet 

tesz ki, valamint az analizátorban alkalmazható viszonylag magasabb (10-3 Pa) nyomás. Gyakran 

használják GC-MS-, LC-MS-, illetve tandem MS-MS-berendezésekben. 

Repülési idő (Time of flight, TOF) analizátor 

Az ionforrásból kilépő ionokat felgyorsítják (lásd az egyenletet az Elektron ionizáció (EI) fejezetben), 

majd egy elektromos és mágneses tértől mentes, vákuum alatt lévő (10-4 Pa) ún. repülési csőbe 

juttatják. Az ionok kinetikus energiája nagyjából megegyezik, ezért az eltérő tömegű ionok különböző 

sebességgel haladnak, a kisebb tömegű ionok sebessége nagyobb, hamarabb érik el a cső végén lévő 

detektort. 
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4.2.4.4. mozgó ábra. A repülési idő analizátor felépítése és működése 

 

Az Elektron ionizáció (EI) fejezetben szereplő egyenletet átrendezve felírható, hogy: 
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ahol d a az utolsó gyorsító rács és a detektor közti távolság és t az ion repülési ideje (v = d/t). Ha a d és 
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Az egyenletekből látható, hogy egyrészt m növekedésével m = 1 változáshoz egyre kisebb t értékek 

tartoznak, így technikailag egyre nehezebb a pontos időmérés, ezáltal nagyobb tömegértékeknél 

nehezebben érhető el ugyanaz a felbontás. Másrészt a pontos repülési idő meghatározásához ismerni 

kell a t = 0 időpontot, ezért alkalmaznak pulzáló ionizálást a TOF-analizátor alkalmazása esetén. A 

t = 0 időpont lehet például a lézerimpulzus bekapcsolásának időpontja (MALDI-TOF). A gyakorlatban 

az     értéket 

ctk
z

m 2   

egyenletből határozzák meg. A két konstans (k és c) értékét két pontosan ismert iontömeg repülési 

idejének mérésével kapják meg. 

Az Elektron ionizáció (EI) című fejezetben szerepel, hogy az azonos     értékű ionok az ionforrásból 

nem pontosan ugyanakkora kinetikus energiával lépnek ki. A reflektron vagy iontükör segítségével az 

ionok kinetikus energiájának különbségét csökkenteni lehet. A reflektron a repülési cső végén az 

ionnyaláb irányára merőlegesen (koaxiális elrendezés) vagy egy adott szöget bezárva (Mamyrin-ref-

lektron) helyezkedik el. A reflektron polaritása azonos a vizsgált ionokéval, így az ionok a reflektron-

ba érve lelassulnak, majd a megállás után elkezdenek visszafelé gyorsulni és ugyanazzal a kinetikus 

energiával lépnek ki, mint amellyel beérkeztek. A nagyobb kinetikus energiájú ionok hamarabb 

érkeznek a reflektronba, mélyebben hatolnak be, tovább tartózkodnak benne és emiatt később, de 

nagyobb kinetikus energiával lépnek ki, mint kisebb kinetikus energiájú társaik. A detektort azonban 

azonos m/z értékű ionok a kissé eltérő kinetikus energiájuktól függetlenül ugyanabban az időpontban 

érik el. Míg a reflektronnal nem rendelkező TOF analizátorok esetében R = 5000, addig a reflektronos 

TOF-analizátoroknál R = 30000, sőt néha több is lehet. A reflektron használatának azonban hátránya, 
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hogy a beeső ionnyaláb jelentős része elveszik ütközés és szóródás miatt. Ez főleg nehezebb ionoknál 

okoz problémát, mert az alkalmazott sebességérzékeny detektor miatt a nagyobb tömegű ionok eleve 

rosszabbul mérhetőek, ezért nehezebb ionok mérésekor a reflektron üzemmódot nem alkalmazzák – 

mérhető m/z: akár 1000000 is (TOF); maximum 10000 (TOF-reflektron). 

Az elektrosztatikus csapda (Orbitrap) analizátor 

Az analizátorok közül a legújabb az elektrosztatikus csapda analizátor, melyet az ezredforduló 

környékén fejlesztettek ki (Alexander Makarov, szabadalmak: 1996 és 2004). Az első, elektrosztatikus 

csapda analizátorral ellátott készülék 2005-ben került kereskedelmi forgalomba. Az analizátor 

(4.2.4.5. ábra) két elektródból áll, egy hordó alakú, két részből álló külső elektródból (maximális 

átmérő 2 cm) és egy belső, orsó alakú elektródból (maximális átmérő 0,8 cm). A külső elektród 

földpotenciálon van, míg a belső elektród potenciálja 3200 V, a potenciál előjele ellentétes a 

mérendő ion töltésének előjelével. Az ionokat tangenciálisan a külső elektród két részét elválasztó 

résen vezetik be az analizátorba (p = 10-8 Pa) és az ionok a z-tengely mentén elkezdenek spirálisan 

oszcilláló mozgást végezni a belső elektród körül. Az oszcilláció létrejöttéhez az ionoknak 1600 eV 

körüli kinetikus energiával kell rendelkezniük. Az oszcilláció frekvenciája fordítottan arányos m/z 

négyzetgyökével és független az ionok kinetikus energiájától. A mérés során oszcilláló ionok által 

indukált áram erősségét detektálják az idő függvényében. A mért jel-idő függvény Fourier-

transzformációjával az egyes oszcillációs frekvenciák és azok intenzitása, ezen adatokból pedig a 

tömegspektrum számolható. 

 

4.2.4.5. ábra. Az elektrosztatikus csapda (Orbitrap) analizátor felépítése 

Az elektrosztatikus csapda analizátort használva             ionok is mérhetőek. Az analizátor 

felbontása függ a detektálási időtől, a hosszabb detektálási idő nagyobb felbontást eredményez. A fel-

bontás meghaladhatja a 100000 értéket is. A tömegmérés pontossága belső, illetve külső kalibrációnál 

2, illetve 5 ppm. 

4.2.5. Detektorok 

A tömeganalizátorból kilépő ionok a detektorba ütköznek. Az iondetektorokat két csoportba lehet 

osztani, a pontdetektorokra és a sordetektorokra. 
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III. Műszeres analitika B. Spektroszkópia 4. Tömegspektrometria 

 

 Hol detektál? Hol használják? 

A pontdetektoroknál az ionok egymás után érik el 

a detektor ugyanazon pontját 

kvadrupol analizátornál a mágneses vagy 

kettős fókuszálású 

analizátoroknál, 

melyek térben 

választják szét a 

mérendő ionokat sor- 

és pontdetektor 

egyaránt alkalmazható 

A sordetektoroknál minden ion egyszerre, de 

más helyen éri el a 

detektorsort 

előnyös, ha szűk 

tömegtartományba eső 

ionokat vizsgálnak, illetve 

nagyon csekély 

anyagmennyiségek esetében 

4.2.5.1. táblázat. A pont- és a sordetektorok összehasonlítása 

Korábban a tömegspektrográfokban a fotolemezt használták detektorként, melyekkel hosszú exponá-

lási időt alkalmazva kis anyagmennyiségeket lehetett nagy felbontással mérni. A fotolemezek első-

sorban minőségi analízisre voltak használhatóak. A mennyiségi analízishez a spektrumvonalak inten-

zitásának mérésére volt szükség, melynek pontossága elmarad a modern detektorok pontosságától. 

Manapság már ritkán használatosak. 

 

 

4.2.5.1. ábra. A Faraday-cella felépítése 

 

A Faraday-cella (4.2.5.1. ábra) egy fémcella. Az elektródnak ütköző pozitív ionok töltésének 

semlegítésére elektronok áramlanak a cella felé, mely az ellenálláson áthaladva feszültségesést okoz. 

A feszültségesés erősítés után mérhető. 

A leggyakrabban alkalmazott pontdetektorok az elektronsokszorozók, melyekkel igen kis (< 10-15 A) 

áramok is mérhetőek. Működési elvük hasonló a 1.2.4. fejezetben leírt fotoelektron-sokszorozóéhoz. 

Az analizátorból érkező ion az elektronsokszorozó katódjába ütközik, melyből ennek hatására 

elektronok lépnek ki. Ezek az elektronok a következő dinóda felé haladva a két dinóda közti 

potenciálkülönbség hatására felgyorsulnak, becsapódáskor még több elektront löknek ki. A 

dinódasoron végighaladva 106–108-szoros erősítés érhető el. A folytonos felületű elektronsokszo-

rozókban nem különálló dinódák vannak, hanem egy kisméretű cső belső felülete van elektronemittáló 

réteggel bevonva, ebbe ütközik bele az analizátorból érkező ion. Az elektronáram a kis cső két vége 

közti potenciálkülönbség (2 kV) hatására végighalad a csövön. A channeltron olyan folytonos felületű 

elektronsokszorozó, melynek alakja változik. A változó alak hatására csökken az elektronok 

visszaszóródása, és ezáltal a detektor elektronikus zaja. Channeltronokból sordetektor is készíthető. 

 

A mikrocsatornasor detektor működése hasonlít a folytonos felületű elektronsokszorozóhoz, csak itt 

sok 4–25 m belső átmérőjű és 1–2 mm hosszú csövecske van egymás mellé helyezve. A kis belső 

átmérő és rövid csőhossz miatt az ionok becsapódásakor keletkező elektronáram nagyon gyorsan 


