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A mintavételezés problémái I. 

 
74. Lecke 
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Az analízis folyamata 

 
 

 Mintavétel 

 Szállítás  

 Konzerválás 

 

 Előkészítés 
–  tisztítás,  

–  homogenizálás, stb 

 

 

  

  

  

 Értékelés 

 

 

Vizsgálandó közeg 

(levegő, víz, talaj) 

 

Minta 

Analitikai minta 

 

Mérés 

 

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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A mintázás követelményei 
• Legyen reprezentatív   

(képviselje a vizsgált anyag átlagát, legyen homogén, 
és kis térfogatú) 

• Őrizze meg az összetételét a konzerválásig  
(szín, szag, baktériumok)  

• Legyen gyorsan végrehajtható,   

 (felszerelés, tárolóedények, csomagolás)  

• Megfelelő időpontban és helyen történjen,  
(időjárás, fényviszonyok, hőmérséklet)   

• Ne okozzon kárt, vagy veszélyt 
 (az eredeti közeg ne sérüljön) 

• Csak a szükséges mintaszámra és 
mennyiségre korlátozódjon  

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Szennyeződési mintázatok 

Egyenletes 

Átmenetes 

 

Éles 

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Mintavétel, kezelés, feldolgozás 

Szállítás 

 

Deponálás 

 

Mintázás 

 

Homogenizálás 

 

Mintázás 

 

Homogenizálás 

 

Feldolgozás 

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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A légszennyezés napszakos változása 

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Hulladéklerakó szennyezőinek mintázása 
Levegő a felszín 

felett 

Gázok kútból 

 

Gázok a depó 

belsejéből 

 

Vizek kutakból 

Vizek liziméterekből 

 

Vizek altalajból 

 
http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Gázmintavevő és tároló eszközök 

Átfolyó tartály 

 

Vákuum mintatároló 

 

 

Mintázó tasak 

 

Mintázó fecskendő 

 

Mintázó hurok  

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Kérdések a leckéhez 

• Az analízis folyamata 

• A mintázás követelményei 

• Egy hulladéklerakó szennyezőinek mintázása 

 



11 
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A mintavételezés problémái II. 

75. Lecke 
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Vízminta vevő működése 

Érzékelő jelzi a megfelelő mélység elérést 

Huzal tartja nyitott állapotban a mintavevőt 

Egy gumiszalag megfeszül nyitott állapotban 

Az érzékelő aktiválja a zárószerkezetet 

Az aktiválás után a gumiszalag feszültsége zárja 

a fedeleket 

http://rkk.bmf.hu/kmi/dokument_elemei/analkemia

/2010analkem1.ppt#286,2,ANALÍTIKAI KÉMIA 
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Kézi mintavevők talajra 

Vágó élekkel működő 

mintavevő nagyobb 

térfogatú minta vételéhez 

Csiga fúró kisebb 

térfogatú mintákhoz 

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Iszap mintavétel eszközei 

Szorító pofák, melyek 

leeresztéskor nyitnak,  

felhúzáskor  egy  

úszófedél rúdjára zárnak. 

Az úszófedél a mintázásig 

zárva tarja a tartályt, 

a kihúzás hatására a  

mintázócsövön bejut az 

iszap a tartályba  

A trapézos zárószerkezet 

leeresztéskor összenyomódik, 

ezzel nyitja a trapézon túlnyúló 

kanalas mintavevőt. 

Felhúzáskor a trapéz megnyúlik,  

és zárja a kanalakat, melyek 

megtelnek iszappal.  

Kanalas mintázó 

Hengeres mintázó 

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Illékony anyagok mintázása 

Egyensúly eltolása 

az extrahált anyag 

eltávolításával 

http://rkk.bmf.hu/kmi/do

kument_elemei/analke

mia/2010analkem1.ppt

#286,2,ANALÍTIKAI 

KÉMIA 
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Minták elszennyeződése  

• Edénytől (por, tisztítószer maradvány, stb.) 

• Vegyszerektől (kezelés közben) 

• Más mintáktól (keresztszennyezés) 

• Műszerektől (elsősorban sorozatméréseknél)  
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Minták konzerválása, tárolása 

• Amennyiben nem a helyszínen történik a mérés, mindig 

gondoskodni kell a minták állandóságának megőrzéséről, ez 

konzerválással valósul meg   (pl. nedvességtartalom, minőség). 

• A mintázó edény gyakran biztosítja a konzerválást is (lehet 

fém, műanyag, üveg, stb).  

• Más esetekben szükség lehet a pH beállítására, vagy más 

kezelésre (pl. fagyasztás folyékony N-el).   

• A konzerválás a minták tartós megőrzésére is alkalmas lehet. 

Tudni kell, hogy mennyi idővel később történik majd a 

feldolgozás. Minél rövidebb a tárolási idő, annál kevésbé 

változnak meg a minták bizonyos paraméterei.  
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A minták előkészítése 

• Őrlés  

• Feltárás, roncsolás 

• Kiolvasztás 

• Koncentrálás 

• Speciális előkészítések (préselés, 

vegyi kezelések, stb.) 
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Víztartalom csökkentése   
 

•  Szárítás tömegállandóságig (szárítószekrényekben    
 max. 105°-on) 

•  Pára elvonás kicsapatással, vagy vákuummal 

•  Szárítószer alkalmazása (Na2SO4) 

•  Liofilizálás (fagyasztva szárítás) 

•  Fordított ozmózis 

•  A cél a vízgőz-desztilláció megakadályozása is lehet 

•  Bizonyos méréseket nem lehet vizes közegben 
 végezni. 
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Kérdések a leckéhez 

• Víz mintavevők 

• Talajok mintázása 

• Minták konzerválása 
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


