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1. MEÂREÂSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK

1.1. KeÂmiai analõÂzis
Az analitikai keÂmia az a tudomaÂnyaÂg, amely eljaÂraÂsokat, moÂdszereket, keÂszuÈleÂkeket eÂs
strateÂgiaÂkat dolgoz ki annak eÂrdekeÂben, hogy anyagi rendszerek minoÍseÂgi, mennyiseÂgi oÈszszeteÂteleÂroÍl, szerkezeteÂroÍl eÂs energiaaÂllapotaÂroÂl teÂrbeli eÂs idoÍbeli informaÂcioÂkat szerezzen.
ManapsaÂg maÂr nincs olyan teruÈlete az eÂletuÈnknek ± ipar, mezoÍgazdasaÂg, energiatermeleÂs,
egeÂszseÂguÈgy, eÂlelmezeÂs, koÈrnyezetveÂdelem, kommunikaÂcioÂ, utazaÂs, szoÂrakozaÂs stb. ±, ahol
az egyes hasznaÂlati eszkoÈzoÈk, eÂlelmi anyagok, energiahordozoÂk eloÍaÂllõÂtaÂsa soraÂn ne talaÂlkoznaÂnk analitikai eljaÂraÂsokkal; mi toÈbb, ezek szuÈkseÂgesseÂgeÂt toÈrveÂnyek eÂs rendeletek õÂrjaÂk
eloÍ, ill. szabaÂlyozzaÂk a minoÍseÂgellenoÍrzeÂsi eÂs minoÍseÂgbiztosõÂtaÂsi szempontrendszerekben.
Mivel az egyes gyaÂrtaÂsi technoloÂgiaÂk szigoruÂan megkoÈvetelik mind a kiindulaÂsi anyagok,
mind a koÈzti eÂs veÂgtermeÂkek oÈsszeteÂteleÂnek ismereteÂt, a keÂmiai analõÂzisek aÂltal szolgaÂltatott adatok szaÂma eÂvente MagyarorszaÂgon szaÂzmillioÂs nagysaÂgrenduÍ; ennek kb. 50%-a az
orvos- eÂs egeÂszseÂgtudomaÂny koÂrhaÂzi eÂs klinikai vizsgaÂlataiban jelenik meg, 20-25%-aÂt
teszik ki a mezoÍgazdasaÂgi termeleÂshez eÂs eÂlelmiszeriparhoz kapcsoloÂdoÂ vizsgaÂlatok, tovaÂbbi
~20% az ipar eÂs az energiahordozoÂk igeÂnye, eÂs mintegy 5-10% egyeÂb teruÈleteken eÂrveÂnyesuÈl.
A fejlettebb orszaÂgokban veÂgrehajtott analõÂzisek szaÂma a magyar eÂrteÂkeket toÈbbszoÈroÈsen
meghaladja.
Mindez termeÂszetesen csak korszeruÍ eÂs nagy teljesõÂtmeÂnyuÍ, automata muÍszerek segõÂtseÂgeÂvel valoÂsõÂthatoÂ meg; az analitikai eljaÂraÂsok tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂge ma maÂr muÍszeres analõÂzist
jelent.
Az analitikai meÂreÂsek hihetetlenuÈl nagy szaÂma miatt a meÂreÂsi eredmeÂnyek feldolgozaÂsaÂhoz, taÂrolaÂsaÂhoz, hibaelemzeÂseÂhez, eÂrteÂkeleÂseÂhez eÂs tovaÂbbõÂtaÂsaÂhoz megfeleloÍ szaÂmõÂtaÂstechnikai informatikai rendszerekre, haÂloÂzatokra is szuÈkseÂg van.
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1.1.1. A keÂmiai analõÂzis leÂpeÂsei
Ahhoz, hogy az analõÂzisek soraÂn nyert eredmeÂnyek oÈsszehasonlõÂthatoÂak legyenek, ceÂlszeruÍ
az analõÂzis folyamataÂt is egyseÂgesõÂteni eÂs leÂpeÂseit meghataÂrozni az alaÂbbiak szerint:
Az analõÂzis leÂpeÂseinek sorrendje szigoruÂan meghataÂrozott, a leÂpeÂsek egymaÂsra eÂpuÈlnek. A sorboÂl
leÂpeÂs nem maradhat ki, mivel minden leÂpeÂs fontos eÂs egyenranguÂ. A leÂpeÂsek baÂrmelyikeÂben keletkezoÍ hiba a tovaÂbbi leÂpeÂsekben is megjelenik,
azokat terheli, eÂs rontja a veÂgeredmeÂnyt.
Itt kell megjegyezni, hogy koraÂbban a keÂmiai
analõÂzis fogalma csupaÂn folyamataÂbraÂn MEÂREÂS
cõÂmszoÂ alatt szereploÍ minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi analõÂzist, valamint az adatok kieÂrteÂkeleÂseÂt jelentette.
å CeÂlkituÍzeÂs: A megoldandoÂ feladat konkreÂt eÂs

egyeÂrtelmuÍ megfogalmazaÂsa.
Mi a vizsgaÂlandoÂ anyag, eÂs benne mi az a komponens (analyte), melyroÍl informaÂcioÂt kõÂvaÂnunk
szerezni.
Az analõÂzis szempontjaÂboÂl fontos lehet tovaÂbbaÂ
a meghataÂrozandoÂ komponens mellett az oÍt
koÈruÈlvevoÍ koÈzeg (maÂtrix) jellegeÂnek, sajaÂtsaÂgainak ismerete is.

å Az analõÂzis megtervezeÂse: A megoldandoÂ feladat alapjaÂn meg kell tervezni a munkame-

netet, kivaÂlasztani a megfeleloÍnek tartott muÍszert eÂs moÂdszert, meghataÂrozni az analõÂzis
egyes leÂpeÂsei soraÂn veÂgzendoÍ feladatokat:
pl. a mintaveÂtel helye, ideje, moÂdja, mintaszaÂm, a mintaÂk szaÂllõÂtaÂsaÂnak eÂs taÂrolaÂsaÂnak koÈruÈlmeÂnyei, a meÂroÍmuÍszer fajtaÂja, az alkalmazott meÂreÂsi moÂdszer, a hibaszaÂmõÂtaÂshoz hasznaÂlt program stb.

å A minta a vizsgaÂlandoÂ anyag azon kis reÂsze, mellyel az analõÂzist elveÂgezzuÈk.

A mintaveÂtel legfontosabb koÈvetelmeÂnye, hogy az analõÂzishez ± az alkalmazott moÂdszer
eÂs muÍszer igeÂnyeit figyelembe veÂve ± elegendoÍ mennyiseÂguÍ (teÂrfogatuÂ eÂs/vagy toÈmeguÍ)
olyan mintaÂt gyuÍjtsuÈnk, melynek oÈsszeteÂtele azonos legyen a vizsgaÂlt rendszereÂvel, jellemezze annak aÂtlagaÂt eÂs reprezentaÂlja azt.
A szilaÂrd mintaÂk aÂltalaÂban darabosak, heterogeÂnek eÂs gyakran inhomogeÂnek is; ezeÂrt
uÈgyelni kell raÂ, hogy a
vizsgaÂlandoÂ anyagboÂl,
ill. annak megfeleloÍ reÂszeiroÍl kelloÍ mennyiseÂget gyuÍjtsuÈnk.
EloÍfordul, hogy a vizsgaÂlandoÂ anyagnak csak bizonyos helyeÂroÍl veszuÈnk uÂn. lokaÂlis
pontmintaÂt.
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1. reÂsz ½ 1. Me
Âre
Âstechnikai alapfogalmak

A minta mennyiseÂgeÂnek meghataÂrozaÂsakor figyelembe kell venni a paÂrhuzamos meÂreÂsek
szuÈkseÂgesseÂgeÂt is.
Mindezeken tuÂl bizonyos esetekben fontos a mintaveÂtel ideje is.
Pl. veÂr- vagy vizeletvizsgaÂlathoz eloÍõÂraÂs szerint mindig a megfeleloÍ napszakban
vagy az eÂtkezeÂstoÍl szaÂmõÂtott meghataÂrozott idoÍ eltelte utaÂn vett minta szuÈkseÂges.
A mintaveÂtel soraÂn kelloÍ gondossaÂggal eÂs koÈruÈltekinteÂssel kell eljaÂrni, elkeruÈlendoÍ
a szennyezoÍdeÂseket. A mintatartoÂ eÂs -taÂroloÂ edeÂnyzet ma maÂr leginkaÂbb megfeleloÍen
tiszta, szuÈkseÂg szerint steril, keÂmiailag ellenaÂlloÂ ± kikuÈszoÈboÈlendoÍ az esetleges reakcioÂt,
adszorpcioÂt stb. az edeÂny falaÂval ±, ceÂlszeruÍen kialakõÂtott, koÈnnyuÍ muÍanyagboÂl keÂszuÈl
(nem toÈreÂkeny), eÂs bizonyos esetekben csak egyszer hasznaÂlatos.
Pl. uÈvegedeÂnyek azeÂrt nem alkalmasak folyadeÂkmintaÂk eseteÂben mintaveÂtelre eÂs
taÂrolaÂsra nyomnyi mennyiseÂguÍ feÂmionok vizsgaÂlatakor, mert az uÈveg falaÂboÂl
kioldoÂdoÂ ionok meghamisõÂthatjaÂk a meÂreÂsi eredmeÂnyt.
Ugyanakkor gaÂzmintaÂk veÂteleÂre eÂs taÂrolaÂsaÂra, ill. szerves anyagok vizsgaÂlataÂhoz inkaÂbb
az uÈvegedeÂnyzet javasolhatoÂ, mert a gaÂzok ± foÍleg ha molekulaÂik vagy atomjaik kisebb
meÂretuÍek ± belediffundaÂlhatnak a muÍanyag szerkezeteÂbe, esetleg aÂt is juthatnak rajta,
ami a minta veszteseÂgei miatt hibaÂs eredmeÂnyt okozhat, a szerves folyadeÂkok pedig
reÂszben oldhatjaÂk eÂs/vagy reakcioÂba leÂphetnek a muÍanyaggal vagy a benne talaÂlhatoÂ
adaleÂkanyagokkal (szõÂnezoÍkkel, stabilizaÂloÂkkal, laÂgyõÂtoÂkkal).
å A minta szaÂllõÂtaÂsa eÂs taÂrolaÂsa soraÂn olyan koÈruÈlmeÂnyeket kell biztosõÂtani, hogy a minta

oÈsszeteÂtele ne vaÂltozzon meg, vagy legalaÂbbis a meÂrendoÍ komponens minoÍseÂge eÂs menynyiseÂge ne moÂdosuljon. Ennek megfeleloÍen szinte minden minta kuÈloÈn szaÂllõÂtaÂsi eÂs
taÂrolaÂsi felteÂteleket igeÂnyel. Mindig szigoruÂan tartsuk be az eloÍõÂraÂsokat, mert a minta
helytelen taÂrolaÂsa eÂs szaÂllõÂtaÂsa gyakran komoly hibaforraÂs! NeÂhaÂny alapvetoÍ koÈvetelmeÂny:
· RaÂzkoÂdaÂsmentes koÈrnyezet eÂs az eloÍõÂraÂsszeruÍ hoÍmeÂrseÂklet, huÍteÂs biztosõÂtaÂsa vagy a
szuÈkseÂges stabilizaÂloÂszerek alkalmazaÂsa.
· VeÂrmintaÂk elemzeÂseÂneÂl neÂha kõÂvaÂnalom a hemolõÂzis megakadaÂlyozaÂsa, ezeÂrt a veÂrveÂtelhez a vizsgaÂlat tõÂpusaÂtoÂl fuÈggoÍen kuÈloÈnboÈzoÍ szõÂnnel jeloÈlt, a megfeleloÍ tartoÂsõÂtoÂszert
vagy reagenst is tartalmazoÂ keÂmcsoÈvek aÂllnak rendelkezeÂsre.
· VõÂztartalmuÂ mintaÂk eseteÂben szokaÂs 105³C-on szaÂrõÂtoÂszekreÂnyben neÂhaÂny oÂraÂn aÂt toÈmegaÂllandoÂsaÂgig szaÂrõÂtani a mintaÂt, mivel õÂgy kedvezoÍbb a taÂrolaÂsa.
· Fagyasztva taÂrolaÂs eseteÂn csak koÈzvetlenuÈl a meÂreÂst megeloÍzoÍen, a minta-eloÍkeÂszõÂteÂshez hagyjuk foÈlmelegedni a mintaÂt. A toÈbbszoÈri lefagyasztaÂs eÂs felmelegõÂteÂs aÂltalaÂban
noÈveli a meÂreÂs hibaÂjaÂt.
· FeÂnyre eÂrzeÂkeny mintaÂt (pl. ezuÈstvegyuÈletek, szõÂnes szerves vegyuÈletek, leveÂlfesteÂkek,
pigmentek stb.) feÂnytoÍl veÂdve, soÈteÂt helyen vagy soÈteÂt faluÂ edeÂnyben kell taÂrolni.
Az eloÍõÂrt eÂs engedeÂlyezett, a minta tõÂpusaÂtoÂl fuÈggoÍ, aÂltalaÂban tapasztati uÂton meghataÂrozott leghosszabb taÂrolaÂsi idoÍn tuÂl elveÂgzett analõÂzist ± az aÂllaÂs soraÂn bekoÈvetkezoÍ esetleges kedvezoÍtlen folyamatok eÂs vaÂltozaÂsok miatt ± jelentoÍs hiba terhelheti.
Pl. a termeÂszetes vizekboÍl vett mintaÂknak mindig van mikrobioloÂgiai szenynyezettseÂge, aminek koÈvetkezteÂben a bakteÂriumok eÂs/vagy gombaÂk anyagcserefolyamatai szaÂmottevoÍen megvaÂltozhatjaÂk az oldat szervetlen (ion) eÂs szerves
anyag tartalmaÂt.
FolyadeÂkmintaÂkra vonatkozoÂan aÂltalaÂnos az az iraÂnyelv, hogy a mintaveÂtelt koÈvetoÍen
a lehetoÍ leghamarabb keruÈljenek analõÂzisre, mert õÂgy kuÈszoÈboÈlhetoÍk ki legkoÈnnyebben
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eÂs legbiztosabban a mintaveÂtelt koÈvetoÍen a mintaÂban veÂgbemenoÍ, az oÈsszeteÂtelt moÂdosõÂtoÂ folyamatok.
å A MintaeloÍkeÂszõÂteÂs soraÂn a mintaÂt vagy annak egyes komponenseit olyan formaÂra

hozzuk, hogy az analõÂzishez hasznaÂlt moÂdszerrel eÂs muÍszerrel az analõÂzist elveÂgezhessuÈk.
Az eloÍkeÂszõÂtoÍ muÍvelet(ek) soraÂn a minta meÂrendoÍ komponensei minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi
szempontboÂl ne vaÂltozzanak.
A mintaeloÍkeÂszõÂteÂs folyamataÂt a minta tõÂpusa, annak tulajdonsaÂgai eÂs az alkalmazott
analitikai moÂdszer (muÍszer) hataÂrozza meg. A felhasznaÂlt teÂrfogatmeÂroÍ eÂs munkaeszkoÈzoÈk (lombik, teÂgely, keveroÍbot, szuÍroÍpapõÂr stb.) anyagaÂt uÂgy kell megvaÂlasztani,
hogy azokkal szennyezoÍdeÂs ne juthasson a mintaÂba, vagy csak olyan kis meÂrteÂkuÍ legyen,
hogy a meÂreÂsi eredmeÂnyt ne befolyaÂsolja. Ugyancsak fontos, hogy megfeleloÍ tisztasaÂguÂ
reagenseket hasznaÂljunk.
A gaÂz, folyadeÂk vagy szilaÂrd mintaÂk mintaeloÍkeÂszõÂteÂse nagyon kuÈloÈnboÈzoÍ lehet attoÂl
fuÈggoÍen, hogy a minta mennyire homogeÂn, eÂs milyen maÂtrixban van jelen a meÂrendoÍ
komponens.
FoÍleg folyadeÂk eÂs szilaÂrd mintaÂk koÈzoÈtt fordulnak eloÍ nehezen kezelhetoÍ, oÈszszetett maÂtrixot tartalmazoÂ anyagok, melyek eloÍkeÂszõÂteÂse kuÈloÈnoÈs gondossaÂgot
igeÂnyel a kõÂseÂroÍ anyagok zavaroÂ hataÂsaÂnak kikuÈszoÈboÈleÂse veÂgett.
Ilyenek pl. a kolloid oldatok vagy szuszpenzioÂk, illetve egyes bioloÂgiai
mintaÂk (veÂr, tej, vizelet, meÂz stb.), valamint uÈledeÂkek eÂs talajok.
GaÂz halmazaÂllapotuÂ mintaÂk mintaeloÍkeÂszõÂteÂse aÂltalaÂban a legegyszeruÍbb; sok esetben
a meÂrendoÍ komponens melletti kõÂseÂroÍanyagok nem zavarnak, õÂgy egyaÂltalaÂn nincs szuÈkseÂg minta-eloÍkeÂszõÂteÂsre, a minta koÈzvetlenuÈl is alkalmas meÂreÂsre.
Amennyiben a meÂrendoÍ alkotoÂt szuÈkseÂges elvaÂlasztani a kõÂseÂroÍ anyagoktoÂl, gaÂznemuÍ
alkotoÂk eseteÂben adszorpcioÂs eljaÂraÂsokat eÂs/vagy folyadeÂkokban valoÂ elnyeleteÂst alkalmaznak, mõÂg a levegoÍben leÂvoÍ szaÂlloÂ por alkotoÂreÂszeinek meghataÂrozaÂsaÂra a levegoÍt
szuÍroÍn szõÂvatjaÂk aÂt, amelyen a szilaÂrd porszemcseÂket felfogjaÂk, majd a rajta visszamaradt
anyagot leoldva veÂgzik el az elemzeÂst.
FolyadeÂkok mintaeloÍkeÂszõÂteÂseÂre leginkaÂbb az alaÂbbi eljaÂraÂsok alkalmazhatoÂk:
· SzuÍreÂs
EgyszeruÍ tisztõÂtaÂsi moÂdszer, melynek segõÂtseÂgeÂvel a szilaÂrd vagy kolloidaÂlis meÂretuÍ
szennyezoÍ anyagok vaÂlaszthatoÂk el a folyadeÂkfaÂzistoÂl. Fontos, hogy se szuÍroÍn fennmaradoÂ szennyezoÍk, se a szuÍroÍreÂteg (pl. szuÍroÍpapõÂr) ne koÈsse meg a vizsgaÂlandoÂ komponenst.
MegfeleloÍ poÂrusmeÂretuÍ uÈvegszuÍroÍ eÂs vaÂkuum alkalmazaÂsaÂval a szuÍreÂs keÂnyelmesen eÂs gyorsan veÂgrehajthatoÂ.
· ExtrakcioÂ (kioldaÂs v. aÂtoldaÂs)
Az extrakcioÂ fogalma alatt azt a muÍveleti eljaÂraÂst eÂrtjuÈk, melynek soraÂn keÂt, egymaÂsban nem oldoÂdoÂ faÂzis egyikeÂben oldott anyagot (anyagokat) a maÂsikba aÂtoldjuk,
lehetoÍseÂg szerint kvantitatõÂvan.
A faÂzisok lehetseÂges kombinaÂcioÂi szerint aÂltalaÂnossaÂgban beszeÂlhetuÈnk folyadeÂk-folyadeÂk, folyadeÂk-szilaÂrd, folyadeÂk-gaÂz, gaÂz-szilaÂrd extrakcioÂroÂl annak megfeleloÍen, hogy
milyen faÂzisok eÂrintkeznek egymaÂssal a muÍvelet soraÂn.
A) A folyadeÂk-folyadeÂk extrakcioÂ soraÂn keÂt egymaÂssal nem elegyedoÍ folyadeÂkfaÂzis
koÈzoÈtt (pl. vizes oldat eÂs szerves oldoÂszer) vaÂltoztatjuk meg a koncentraÂcioÂaraÂnyokat
bizonyos komponens(ek)re neÂzve. Ez tulajdonkeÂppen azt jelenti, hogy az egyik
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faÂzisban oldott egy vagy toÈbb komponenst egyensuÂlyi reakcioÂban egy maÂsik
folyadeÂkfaÂzisba, az uÂn. extrahaÂloÂszerbe oldjuk aÂt, amelyben az adott komponens(ek)
jobban oldoÂdnak. SzuÈkseÂges felteÂtel tehaÂt az oldhatoÂsaÂgok kuÈloÈnboÈzoÍseÂge, melyek
viszonyaÂroÂl a megoszlaÂsi aÂllandoÂ (K) taÂjeÂkoztat.
K 

c1
c2

± ahol c1 eÂs c2 az adott komponensnek az egyik, illetve a maÂsik faÂzisban meÂrt
koncentraÂcioÂja az egyensuÂly kialakulaÂsa utaÂn.
A megoszlaÂsi haÂnyados eÂrteÂke csak az anyagi minoÍseÂgtoÍl fuÈgg, a koncentraÂcioÂktoÂl
fuÈggetlen.
Olyan extrahaÂloÂszert ceÂlszeruÍ vaÂlasztani, hogy a megoszlaÂsi aÂllandoÂ eÂrteÂke kelloÍen
nagy legyen, biztosõÂtandoÂ a keÂt faÂzis koÈzti kvantitatõÂv vagy ahhoz koÈzeli extrakcioÂs
hateÂkonysaÂgot (laÂsd alaÂbb).
Makro meÂretben az extrahaÂlaÂst praktikusan extrahaÂloÂtoÈlcseÂrrel (vaÂlasztoÂ-toÈlcseÂrnek
vagy raÂzoÂtoÈlcseÂrnek is nevezik) hajthatjuk veÂgre. Ezek feluÈl dugoÂs, alul csapos
goÈmb, kuÂp vagy hengeres formaÂjuÂ uÈvegedeÂnyek.

A raÂzoÂtoÈlcseÂrben az extrahaÂlandoÂ oldatot eÂs az extrahaÂloÂszert eroÍteljes raÂzaÂssal
oÈsszekeverve eÂs egeÂszen aproÂ cseppekkeÂ szeÂtraÂzva (innen szaÂrmazik a raÂzoÂtoÈlcseÂr
elnevezeÂs, illetve a kiraÂzaÂs szoÂ) a keÂt faÂzis a lehetoÍ legnagyobb feluÈleten eÂrintkezik,
ekkor lesz a legnagyobb meÂrteÂkuÍ az aÂtoldoÂdaÂs. MiutaÂn a neÂhaÂny percig (vagy
neÂhaÂny oÂraÂig) tartoÂ raÂzaÂst koÈvetoÍen a faÂzisok szeÂtvaÂlnak az alsoÂ, nagyobb suÍruÍseÂguÍ
faÂzis a toÈlcseÂr fuÈggoÍleges aÂllaÂsaÂnaÂl az alsoÂ csapon leeresztve elvaÂlaszthatoÂ.
Az extrahaÂloÂszert ± amennyiben lehetseÂges ± uÂgy vaÂlasszuk meg, hogy
a suÍruÍseÂge eÂs az extrahaÂlandoÂ oldat suÍruÍseÂge koÈzoÈtt elegendoÍen nagy
kuÈloÈnbseÂg legyen, mert ezaÂltal a keÂt faÂzis az extrakcioÂ veÂgeÂn gyorsabban
szeÂtvaÂlik.
Az extrahaÂlaÂsra hasznaÂlt egyes szerves vegyuÈletek illeÂkonyak (pl. eÂter).
Ilyenkor szuÈkseÂg van a munkafolyamat soraÂn elpaÂrolgott anyag folyamatos
poÂtlaÂsaÂra.
A kvantitatõÂv aÂtoldoÂdaÂs eÂrdekeÂben a kiraÂzaÂsi muÍvelet tetszeÂs szerint megismeÂtelhetoÍ.
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Az extrakcioÂ hateÂkonysaÂgaÂt (D) a megoszlaÂsi haÂnyados mutatja a toÈbbszoÈri (sokszori) kiraÂzaÂs veÂgeÂn:
c1, totaÂl
D 
c2, totaÂl
CeÂlszeruÍbb, ha toÈbbszoÈr, kisebb teÂrfogatuÂ extrahaÂloÂszer-reÂszletekkel extrahaÂlunk,
mert õÂgy gyakran ¹uÈresº extrahaÂloÂszerbe indul az aÂtoldoÂdaÂs, ami sokkal hateÂkonyabb.
Ha pl. K  10 eseteÂn n-szer veÂgeztuÈk el az extrakcioÂt mindig Vextr teÂrfogatuÂ extrahaÂloÂszerrel valamely c0 kezdeti koncentraÂcioÂjuÂ eÂs V0 teÂrfogatuÂ
extrahaÂlandoÂ oldatboÂl, akkor az extrahaÂlt oldatban ¹maradoÂº cn koncentraÂcioÂ:

n
V0
cn  c0 
V0  K  Vextr
c0
Egyszeri extrakcioÂval, V0  Vextr eseteÂn c1  11
, azaz az extrahaÂlandoÂ komponensnek ~9,1%-a maradt az eredeti oldatban.
c0
KeÂtszeri extrakcioÂnaÂl c1  11
Âromszori muÍveletneÂl
2 , azaz csak 0,83%-a marad, ha
pedig maÂr csak 0,075%-a.
LaÂthatoÂ, hogy muÍveletenkeÂnt egy nagysaÂgrenddel noÍ az elvaÂlasztaÂs hateÂkonysaÂga.

Az extrahaÂlaÂs hateÂkonysaÂgaÂt toÈbb teÂnyezoÍ befolyaÂsolhatja:
± Idegen anyagok jelenleÂte
A szerves molekulaÂk ± elsoÍsorban az oÂriaÂsmolekulaÂk (pl. a feheÂrjeÂk) ± võÂzben
valoÂ oldhatoÂsaÂga szervetlen, ionos soÂk jelenleÂteÂben nagymeÂrteÂkben romlik. Fontos koÈvetelmeÂny, hogy a vizes faÂzisboÂl a szerves faÂzisba toÈrteÂnoÍ extrakcioÂ soraÂn
ne legyen kicsapoÂdaÂs.
± Az oldat savassaÂga, illetve luÂgossaÂga (pH)
Savas pH-n a vegyuÈletek, elsoÍsorban a savas karakteruÍ szerves molekulaÂk protonaÂlt, azaz nem ionos formaÂban vannak jelen az oldatban, ami megkoÈnnyõÂti a
szerves oldoÂszerekbe valoÂ aÂtoldoÂdaÂst. A baÂzikus tulajdonsaÂguÂ anyagokat ugyanilyen meggondolaÂsboÂl ceÂlszeruÍ luÂgos pH-n extrahaÂlni.
± EmulzioÂkeÂpzoÍdeÂs
Ha az extrahaÂlandoÂ oldat eÂs az extrahaÂloÂszer nem vaÂlik szeÂt teljesen keÂt faÂzisra,
emulzioÂ keÂpzoÍdhet, amellyel neheÂzkes, lassuÂ vagy lehetetlen a tovaÂbbi munka (pl.
szuÍreÂssel kell folytatni).
Ilyen esetben legceÂlravezetoÍbb maÂs extrahaÂloÂszerrel proÂbaÂlkozni. Ha erre nincs
lehetoÍseÂg, sav vagy luÂg hozzaÂadaÂsaÂval vaÂltoztassuk meg a pH-t. NeÂha segõÂt szervetlen soÂk (pl. NaCl) hozzaÂadaÂsa is.
B) FolyadeÂk-szilaÂrd extrakcioÂval a szilaÂrd faÂzis egyes komponenseinek folyadeÂkba valoÂ
kivonaÂsaÂt, kioldaÂsaÂt valoÂsõÂthatjuk meg.
Ilyen lehet pl. az az eset, amikor egy võÂzben oldhatatlan eÂs egy võÂzben oldoÂdoÂ anyag
kevereÂkeÂt kell kuÈloÈnvaÂlasztani alkotoÂreÂszeire. LegegyszeruÍbben võÂzben valoÂ oldaÂssal eÂrhetuÈnk ceÂlt. A kevereÂkhez megfeleloÍ mennyiseÂguÍ desztillaÂlt vizet adva az
oldoÂdoÂ soÂt kioldhatjuk a maÂsik melloÍl. Az oldoÂdaÂst segõÂti a hoÍmeÂrseÂklet noÈveleÂse,
aÂm ez a keveÂsbeÂ joÂl oldoÂdoÂ komponensre is aÂltalaÂban ugyanuÂgy hat.
A kioldoÂdaÂst nagymeÂrteÂkben gyorsõÂthatjuk kevereÂssel.

17

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 05
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

18 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 05 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

18

1. reÂsz ½ 1. Me
Âre
Âstechnikai alapfogalmak

SzilaÂrd anyagok szervesanyag-tartalmaÂnak kivonaÂsaÂra hasznaÂlhatjuk az uÂn. SoxhletfeÂle extraktort.
A berendezeÂs haÂrom reÂszboÍl aÂll: az alsoÂ lombik az extrahaÂloÂ oldoÂszer tartaÂlyakeÂnt
szolgaÂl. A koÈzeÂpsoÍ reÂsz egy vastag uÈvegcsoÍ, keÂt kisebb aÂtmeÂroÍjuÍ oldalcsoÍvel, mõÂg
legfoÈluÈl a huÍtoÍ talaÂlhatoÂ, amelyben az elpaÂrolgott oldoÂszer kondenzaÂloÂdik.
Az extrahaÂlandoÂ, finomszemcseÂs szilaÂrd anyag az
extraktor koÈzeÂpsoÍ reÂszeÂben elhelyezett, poroÂzus
anyagboÂl (celluloÂz, azbeszt) keÂszuÈlt hengerbe, az
uÂn. extrahaÂloÂ huÈvelybe van toÈltve, eÂs a kiszoÂroÂdaÂs
megakadaÂlyozaÂsa veÂgett vattaÂval lazaÂn le van dugaszolva. Ha az alsoÂ lombikba toÈltoÈtt extrahaÂloÂ
oldoÂszert melegõÂtjuÈk (pl. homokfuÈrdoÍn vagy elektromos kosaÂrban), elkezd paÂrologni, eÂs goÍzei a vastagabb oldalcsoÈvoÈn feljutnak a huÍtoÍbe, ahol lecsapoÂdnak eÂs visszacsepegnek az extrahaÂloÂ huÈvelybe.
A huÈvelyben az extrahaÂloÂszer eÂrintkezik a szilaÂrd
anyaggal, eÂs megkezdoÍdik az extrakcioÂ. A paÂrolgaÂs
eÂs lecsapoÂdaÂs, illetve a kioldaÂs mindaddig tart,
amõÂg a koÈzeÂpsoÍ reÂszben a folyadeÂkszint el nem eÂri
a tuÂlfolyoÂkeÂnt muÍkoÈdoÍ veÂkony oldalcsoÍ legmagasabb pontjaÂt (koÈzlekedoÍedeÂny!), amikor aÂtbukik
eÂs lefolyik az alsoÂ lombikba, eÂs viszi magaÂval a kioldott komponenseket is. Az oldoÂszer (csak az oldoÂszer, a komponensek nem!) aztaÂn megint elpaÂrolog, eÂs a folyamat kezdoÍdik eloÈlroÍl, ily moÂdon
folyamatosan, tetszeÂs szerinti extrakcioÂs leÂpeÂst valoÂsõÂthatunk meg, mikoÈzben mindig ugyanazt az oldoÂszert hasznaÂljuk ¹uÈresenº a kioldaÂshoz.
A Soxhlet-feÂle eljaÂraÂs nagy eloÍnye, hogy manuaÂlis
munka neÂlkuÈl veÂgezhetjuÈk igen hateÂkonyan a muÍveletet, de megemlõÂtendoÍ, hogy a koÈruÈlmeÂnyektoÍl
fuÈggoÍen az extrakcioÂ idoÍtartama 8-48 oÂra, tehaÂt rendkõÂvuÈl idoÍigeÂnyes.
A gyakorlatban egyszerre mindig toÈbb extraktort muÍkoÈdtetnek ugyanazon a fuÍtoÍfeluÈleten vagy fuÍtoÍblokkokban.
Nem alkalmazhatoÂ viszont olyan esetekben, amikor a kioldandoÂ komponens(ek)
(jellemzoÍen szerves anyag) bomlaÂsi hoÍmeÂrseÂklete, illetve forraÂspontja az extrahaÂloÂszer forraÂspontjaÂnaÂl kisebb vagy ahhoz koÈzeli.
C) SpeciaÂlisabb moÂdszernek szaÂmõÂt az uÂn. szuperkritikus folyadeÂkextrakcioÂ, amely
veÂgeredmeÂnyben a folyadeÂk-szilaÂrd eÂs a gaÂz-szilaÂrd extrakcioÂ parameÂtereivel
jellemezhetoÍ. A szuperkritikus folyadeÂkaÂllapot a gaÂzok kritikus hoÍmeÂrseÂklet- eÂs
nyomaÂseÂrteÂkeineÂl valamivel nagyobb eÂrteÂkek eseteÂben aÂll eloÍ, azaz a gaÂz- eÂs a foÂ ltalaÂban szilaÂrd anyagok
lyadeÂk-halmazaÂllapot egyfajta aÂtmeneteÂnek tekinthetoÍ. A
szerves mikroszennyezoÍinek extrakcioÂjakor alkalmazzaÂk. Praktikusan a nem tuÂl
alacsony kritikus hoÍmeÂrseÂkletuÍ, azaz a viszonylag koÈnnyen cseppfolyoÂsõÂthatoÂ gaÂzok
(pl. CO2, SO2) hasznaÂlhatoÂk ilyen ceÂlokra.
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Ugyancsak speciaÂlis teruÈletnek szaÂmõÂt a szilaÂrdfaÂzisuÂ extrakcioÂ (SPE  Solid Phase
Extraction). NeveÂvel ellenteÂtben nem szilaÂrd-szilaÂrd faÂzisuÂ anyagok koÈzti extrakcioÂt
jelent, hanem valamilyen szilaÂrd anyagon valoÂ megkoÈtoÍdeÂst, szorpcioÂt. JellemzoÍen
kis mennyiseÂguÍ anyag (mikromennyiseÂg vagy nyomnyi mennyiseÂg) analõÂzisekor van
szerepe, amennyiben szuÈkseÂgesseÂ vaÂlik a meghataÂrozandoÂ komponensek duÂsõÂtaÂsa.
Ezeket a komponenseket valamilyen ceÂlszeruÍen vaÂlasztott szilaÂrd adszorbensen
folyamatosan megkoÈtik, felduÂsõÂtjaÂk, majd megfeleloÍ oldoÂszerrel (vagy gaÂzzal) leoldjaÂk. TulajdonkeÂppen tehaÂt akaÂr gaÂz vagy folyadeÂk komponenseiroÍl van is szoÂ, ezek
veÂguÈl folyadeÂk- esetleg gaÂz-halmazaÂllapotba keruÈlnek, a szilaÂrd adszorbens csak a
koÈzvetõÂtoÍ szerepeÂt jaÂtssza.
Mivel a szilaÂrd anyag eÂs folyadeÂkreÂszecskeÂk koÈzti koÈlcsoÈnhataÂs sokfeÂle
lehet (van der Waals-hataÂsok, dipoÂlus koÈlcsoÈnhataÂs, hidrogeÂn-hõÂd, elektrosztatikus koÈlcsoÈnhataÂs), eÂs a szorbenseknek is sok fajtaÂja van (grafit, polaÂros eÂs apolaÂros szorbensek, ioncsereÂloÍ gyantaÂk, meÂretkizaÂraÂsos termeÂszetes
eÂs mesterseÂges szorbensek stb. szaÂmtalan vaÂltozata), szaÂmos SPE-elv, -moÂdszer eÂs -technika ismert, ami az adott meÂrendoÍ komponensre ¹szabhatoÂº,
speciaÂlis eljaÂraÂs.
LeÂtezik uÂn. mikroextrakcioÂs vaÂltozata is (SPME), amelynek fontos
eleme egy oÈmlesztett kvarcszaÂl. Ennek feluÈleteÂre keÂmiai koÈteÂssel
kuÈloÈnboÈzoÍ polimer folyadeÂkfilmet (10-100 lm veÂkonysaÂguÂ) roÈgzõÂtenek. A võÂzmintaÂba merõÂtett kvarcszaÂlon a szerves mikroszennyezoÍk
5-20 perc alatt megkoÈtoÍdnek (aÂllandoÂ kevereÂs szuÈkseÂges). A megkoÈtoÈtt alkotoÂk leoldaÂs neÂlkuÈl, a kvarcszaÂlnak a gaÂzkromatograÂf
fuÍtoÈtt injektoraÂba toÈrteÂnoÍ bevezeteÂseÂvel deszorbeaÂltathatoÂk eÂs
meghataÂrozhatoÂk.
± FeÂmionok extrakcioÂja kelaÂtkeÂpzoÍ reagensekkel
A mintaÂban leÂvoÍ feÂmionok szelektõÂv vagy specifikus kelaÂtkeÂpzoÍ reagensekkel
megfeleloÍ pH-eÂrteÂken kvantitatõÂven kioldhatoÂk a mintaÂboÂl.
A legfontosabb kelaÂtkeÂpzoÍk: oxin, ditizon, kupferron, ammoÂnium-pirrolidin-ditiokarbamaÂt (APDC), naÂtrium-dietil-ditiokarbamaÂt (NDDC).
JellemzoÍen nyomelem-analõÂzisek eseteÂn alkalmazzaÂk.
± CsapadeÂkkeÂpzeÂs
A meÂrendoÍ komponenst szelektõÂv vagy specifikus reagenssel csapadeÂk formaÂjaÂban kivaÂlasztjaÂk a folyadeÂkfaÂzisboÂl, majd szuÍreÂssel eltaÂvolõÂtjaÂk.
A munka soraÂn uÈgyelni kell arra, hogy a csapadeÂk reÂszecskeÂi feluÈleti adszorpcioÂval ne ragadjanak magukkal egyeÂb komponenseket.
Nyomelem-analõÂzishez gyakran alkalmazzaÂk a koprecipitaÂcioÂt. Ilyenkor hordozoÂ
csapadeÂk {pl. Mg(OH)2} koÈti meg a meÂrendoÍ ionokat feluÈleti adszorpcioÂ, zaÂrvaÂnykeÂpzeÂs vagy okkluÂzioÂ reÂveÂn, eÂs vele taÂvoznak el az oldatboÂl. A muÍvelet
egyuÂttal duÂsõÂtaÂst is jelent a keÂrdeÂses alkotoÂkra neÂzve.
EloÍfordul, hogy a maÂtrixanyag(ok) egy reÂszeÂt taÂvolõÂtjaÂk el lecsapaÂssal.
± IlleÂkony szaÂrmazeÂkok eloÍaÂllõÂtaÂsa
Mind a zavaroÂ, mind a meÂrendoÍ komponensek eltaÂvolõÂtaÂsa lehetseÂges, ha illeÂkony formaÂra hozzuk oÍket, majd a zavaroÂ molekulaÂkat kiforraljuk, a meÂrendoÍ
komponenseket pedig kidesztillaÂlhatjuk az oldatboÂl.
IlleÂkony komponensek eloÍaÂllõÂtaÂsaÂnak talaÂn legegyszeruÍbb moÂdja a savanyõÂtaÂs. Egyes ionokboÂl ui. a pH csoÈkkeneÂseÂnek hataÂsaÂra disszociaÂcioÂs
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egyensuÂlyi, valamint bomlaÂsi folyamat(ok) eredmeÂnyekeÂppen molekulaÂk
keÂpzoÍdnek, melyek hevõÂteÂs hataÂsaÂra gaÂzkeÂnt eltaÂvolõÂthatoÂk.
Pl.: HCO3  H  H2 CO3  H2 O  CO2 g
S2  2 H  H2 S g
Az arzeÂn keÂnsavat eÂs soÂsavat tartalmazoÂ oldatboÂl AsCl3 formaÂban 110³C-on kidesztillaÂlhatoÂ.
GaÂzkromatograÂfiaÂs analõÂzisekhez a nagyobb molekulatoÈmeguÍ, polaÂros jelleguÍ vegyuÈletek azaÂltal tehetoÍk illeÂkonyabbaÂ, hogy egyes polaÂros funkcioÂs csoportokat
(±OH, ±NH2, ±COOH) eÂteresõÂteÂssel ( pl. ±H atom lecsereÂleÂse ±CH3 csoporttal)
vagy eÂszteresõÂteÂssel (pl. ±COOH csoport ±CO±OCH3 csoporttaÂ alakõÂtaÂsa) apolaÂrosabbaÂ tehetuÈnk, gyengõÂtve a meÂrendoÍ komponens eÂs az apolaÂros oldoÂszer
molekulaÂi koÈzti koÈlcsoÈnhataÂsokat, eÂs eloÍsegõÂtve a koÈnnyebb paÂrolgaÂst.
Mivel a muÍszeres analõÂzisek soraÂn nagyobb reÂszben oldatokkal dolgozunk, fontos
ismerni azokat az eljaÂraÂsokat, melyek segõÂtseÂgeÂvel a szilaÂrd mintaÂkboÂl vagy a bonyolult
oÈsszeteÂteluÍ maÂtrixot tartalmazoÂ folyadeÂkmintaÂboÂl (pl. bioloÂgiai mintaÂk) oldat ± aÂltalaÂban vizes oldat ± keÂszõÂthetoÍ.
Ilyen eÂrtelemben az oldat 'eloÍaÂllõÂtaÂsaÂt' megvaloÂsõÂthatjuk
A) oldaÂssal eÂs
B) mineralizaÂlaÂssal.
A) Az oldaÂs soraÂn keÂmiai reakcioÂ nem megy veÂgbe.
A folyamatot az oldoÂszer ± leginkaÂbb desztillaÂlt võÂz, sav vagy szerves oldoÂszer ±
reÂszecskeÂi eÂs az oldandoÂ anyag kristaÂlyraÂcsa koÈlcsoÈnhataÂsai szabjaÂk meg, melyek
eroÍsseÂgeÂt a hoÍmeÂrseÂklet, valamint a savak toÈmeÂnyseÂgeÂnek noÈveleÂseÂvel (ioneroÍsseÂg)
lehet fokozni: ennek megfeleloÍen eloÍbb hideg võÂzben, majd meleg, ill. forroÂ võÂzben,
aztaÂn hõÂg, majd toÈmeÂny soÂsavban proÂbaÂlkozunk az oldaÂssal, veÂguÈl toÈmeÂny luÂgoldatot is alkalmazhatunk oldoÂszerkeÂnt.
ApolaÂros(abb) jelleguÍ szerves anyagok oldaÂsaÂra kuÈloÈnboÈzoÍ polaritaÂsuÂ szerves folyadeÂkok lehetnek alkalmasak: metanol, etanol, izo-propanol, aceton, eÂter, benzin,
hexaÂn, toluol, benzol.
B) A mineralizaÂlaÂs soraÂn az oldhatatlan anyagot keÂmiai reakcioÂk segõÂtseÂgeÂvel
taÂrjuk fel, azaz visszuÈk oldatba szaÂraz feltaÂraÂsos (hamvasztaÂs, eÂgeteÂs), nedves roncsolaÂsos vagy oÈmledeÂkes feltaÂraÂsi folyamatok segõÂtseÂgeÂvel.
B/1. SzaÂraz feltaÂraÂsok
B/1a) SzaÂraz hamvasztaÂs
SzaÂraz hamvasztaÂst jellemzoÍen bioloÂgiai eredetuÍ mintaÂk makro- eÂs mikroelem tartalmaÂnak elemzeÂsekor szoktak hasznaÂlni, hogy a mintaÂt oldatba vigyeÂk, eÂs a mintaeloÍkeÂszõÂteÂs soraÂn megszabaduljanak a szerves anyagokboÂl aÂlloÂ, oÈsszetett maÂtrixtoÂl.
A kuÈloÈnboÈzoÍ kiszaÂrõÂtott noÈveÂnyi reÂszek (fuÍ, leveÂl, szaÂr, gyoÈkeÂr, termeÂs stb.) vagy
aÂllati/humaÂn mintaÂk (szervek, boÍr, szoÍr, haj, koÈroÈm stb.) meghataÂrozott mennyiseÂgeÂt porcelaÂn vagy kvarc teÂgelybe meÂrve, majd azt elektromos fuÍteÂsuÍ izzõÂtoÂ kemenceÂbe helyezve elhamvasztjaÂk.
A hamvasztaÂs szobahoÍmeÂrseÂkletroÍl lassuÂ, fokozatos hoÍmeÂrseÂkletnoÈveleÂssel
indul (30-50³C/oÂra), majd veÂguÈl ± a minta tõÂpusaÂtoÂl fuÈggoÍen ± oÂraÂkon aÂt
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tartoÂ 400-600³C-os hoÍmeÂrseÂkleten fejezoÍdik be. EloÍszoÈr a nedvesseÂg paÂrolog el, majd 150³C foÈloÈtt megindul a szerves anyag bomlaÂsa: a jelen leÂvoÍ
szerves anyagok szeÂntartalma szeÂn-dioxiddaÂ, oxigeÂn- eÂs hidrogeÂntartalma
võÂzzeÂ, nitrogeÂntartalma pedig nitrogeÂn-oxidokkaÂ alakul (nitroÂzus gaÂzok) eÂs
eltaÂvozik.
A minta jellegeÂtoÍl fuÈggoÍen kell megvaÂlasztani az izzõÂtaÂs hoÍmeÂrseÂkleteÂt,
mert 400-500³C-naÂl nagyobb hoÍmeÂrseÂkleten a szervetlen anyagok egy reÂsze
illeÂkony (pl. alkaÂli-halogenidek, cinkvegyuÈletek), eÂs a szuÈkseÂgesneÂl nagyobb hoÍmeÂrseÂkleten (> 600³C) elillannak.
A 700³C-naÂl nagyobb hoÍmeÂrseÂkletuÍ hamvasztaÂsokhoz kizaÂroÂlag kvarcvagy platinateÂgely ajaÂnlott, mert a porcelaÂn ebben a hoÍmeÂrseÂklet-tartomaÂnyban maÂr ¹laÂgyulº, eÂs az ionok reakcioÂba leÂpve a teÂgely falaÂval kuÈloÈnboÈzoÍ anyagokat oldhatnak ki beloÍle.
LeÂnyeges, hogy a folyamat laÂng neÂlkuÈli izzaÂs formaÂjaÂban menjen veÂgbe, kontrollaÂlt
hoÍmeÂrseÂkleti koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt, az esetleges illeÂkony komponensek taÂvozaÂsaÂt
elkeruÈlendoÍ. Ennek biztosõÂtaÂsaÂra a kemence ajtajaÂt zaÂrva kell tartani, õÂgy az ajtoÂ
reÂsein csak annyi levegoÍt (oxigeÂnt) kap a rendszer, ami a folyamatos oxidaÂcioÂt
biztosõÂtja az adott hoÍmeÂrseÂkleten.
Az izzõÂtaÂs utaÂn visszamaradoÂ hamu maÂr csak szervetlen vegyuÈleteket ± foÍkeÂpp
oxidokat, karbonaÂtokat, nitraÂtokat ± tartalmaz, mely hõÂg savban (HCl vagy HNO3)
a megfeleloÍ teÂrfogatra feloldva a tovaÂbbi munkaÂlatokhoz hasznaÂlhatoÂ.
A szaÂraz hamvasztaÂs soraÂn egyszerre akaÂr 20-30 minta is hamvadhat a kemenceÂben, ezeÂrt gazdasaÂgos muÍvelet, ami raÂadaÂsul nem kõÂvaÂn aÂllandoÂ feluÈgyeletet sem.
HaÂtraÂny viszont, hogy az illeÂkonyabb alkotoÂk (oÂlom, kadmium, higany, arzeÂn, keÂn,
antimon, foszfor, szeleÂn) elpaÂrologhatnak, ezeÂrt ezek mintaeloÍkeÂszõÂteÂseÂre ez az
eljaÂraÂs nem ajaÂnlott.
ReÂszben a paÂrolgaÂsi veszteseÂg megakadaÂlyozaÂsaÂra, reÂszben pedig a keletkezoÍ finom hamu pora felveroÍdeÂses elszaÂllaÂsaÂnak gaÂtlaÂsaÂra a hamvasztoÂ
teÂgelyre fedelet is lehet illeszteni, ami viszont rontja az oxidaÂcioÂs folyamatok hateÂkonysaÂgaÂt (nem lesz toÈkeÂletes az oxidaÂcioÂ).
CsoÈkkenthetoÍ az illeÂkonysaÂgi veszteseÂg oly moÂdon is, ha a mintaÂhoz keÂnsavat adunk, mivel ilyenkor nem illeÂkony szulfaÂt soÂk keletkeznek.
SaleÂtromsav adagolaÂsa is hasznos lehet: egyreÂszt fokozza az oxidaÂcioÂt,
maÂsreÂszt a beloÍle keletkezoÍ nitraÂt-soÂk adszorbenskeÂnt gaÂtoljaÂk egyes elemek paÂrolgaÂsaÂt.
A nehezen hamvadoÂ anyagok (pl. nagy kemeÂnyõÂtoÍ- vagy celluloÂztartalmuÂ
mintaÂk: liszt, faÂs noÈveÂnyi reÂszek) izzõÂtaÂsaÂra kuÈloÈnfeÂle segeÂdanyagokat alkalmazhatunk. Ilyen lehet a gyakran hasznaÂlt magneÂzium-acetaÂt-oldat (magneÂzium-oxidboÂl eÂs ecetsavboÂl keÂszõÂtjuÈk). A magneÂzium-acetaÂt aÂtnedvesõÂti az
egeÂsz mintaÂt; beloÍle a hevõÂteÂs soraÂn magneÂzium-oxid keletkezik, ami hozzaÂtapadva a szerves anyagokboÂl keletkezoÍ szeÂnszemcseÂkhez nem engedi
azokat oÈsszetapadni, ezaÂltal meggyorsõÂtja az oxidaÂcioÂjukat.
B/1b) EÂgeteÂs zaÂrt rendszerben
A mintaÂt egy oxigeÂnnel toÈltoÈtt, zaÂrt edeÂnyben eleÂgetik, majd az illeÂkony eÂgeÂstermeÂkeket megfeleloÍ oÈsszeteÂteluÍ oldatban elnyeletik (SchoÈniger-feÂle eÂgeteÂses moÂdszer),
amit az analõÂzis tovaÂbbi leÂpeÂseÂben hasznaÂlnak.
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A SchoÈniger-feÂle eÂgetoÍ
edeÂny tulajdonkeÂppen egy
kb. 200 cm3-es csiszolt dugoÂs
Erlenmeyer-lombik,
amelynek dugoÂjaÂboÂl egy
merev szaÂlon a minta elhelyezeÂseÂre szolgaÂloÂ platinaraÂcs nyuÂlik a lombikba.
Ebbe a tartoÂba keruÈl a hamumentes szuÍroÍpapõÂrba
csomagolt eÂgetendoÍ minta.

W

A minta elhelyezeÂseÂt koÈvetoÍen a lombikot oxigeÂngaÂzzal toÈltik meg, majd a szuÍroÍpapõÂrt meggyuÂjtva eÂs a lombikot lezaÂrva a mintaÂt eleÂgetik, veÂguÈl a gaÂznemuÍ eÂgeÂstermeÂket a lombikba juttatott oldoÂszerben raÂzogataÂssal elnyeletik.
Pl. a minta keÂntartalmaÂboÂl keletkezoÍ keÂn-dioxidot (SO2) luÂgosõÂtott pH-juÂ
hidrogeÂn-peroxid-tartalmuÂ oldalban nyeletik el, ahol az szulfaÂttaÂ (SO2±
4 )
oxidaÂloÂdik.
A minta halogeÂntartalma viszont elemi halogeÂn-gaÂzokkaÂ, -goÍzoÈkkeÂ alakul
(pl. Cl2, Br2), melyet szulfit-iont (SO2±
Â luÂgos oldatban fognak
3 ) tartalmazo
fel, ahol a molekulaÂris goÍzoÈk 'visszaredukaÂloÂdnak' halogenid-ionokkaÂ (Cl±,
Br±).
A SchoÈniger-feÂle moÂdszerhez csak olyan kis mintamennyiseÂgek hasznaÂlhatoÂk fel,
melyek eleÂgeteÂseÂre a lombikban leÂvoÍ leÂgkoÈri nyomaÂsuÂ oxigeÂn mennyiseÂge elegendoÍ
B/2a) Nedves roncsolaÂs nyitott rendszerben
A nedves roncsolaÂs ceÂlja szinteÂn a szilaÂrd mintaÂboÂl valoÂ oldatkeÂszõÂteÂs, eÂs a maÂtrix
reÂszleges vagy teljes eltaÂvolõÂtaÂsa. JellemzoÍen bioloÂgiai eredetuÍ anyagok, feÂmek eÂs
feÂmoÈtvoÈzetek elemanalõÂziseÂnek minta-eloÍkeÂszõÂteÂseÂre alkalmazzaÂk.
A nyitott rendszeruÍ nedves roncsolaÂs soraÂn a kiszaÂrõÂtott eÂs felaprõÂtott vagy porraÂ
doÈrzsoÈlt minta ismert mennyiseÂgeÂt roncsoloÂ lombikba meÂrik, majd toÈmeÂny, oxidaÂloÂ
hataÂsuÂ savat (cc. HNO3, cc. H2SO4, cc. HClO4, 30%-os H2O2) vagy ezen savakboÂl
aÂlloÂ elegyet, esetleg kiraÂlyvizet ( HCl eÂs HNO3 3 :1 araÂnyuÂ elegye) adnak hozzaÂ,
eÂs lassan 120-330³C-ra hevõÂtik ± aÂltalaÂban a roncsolmaÂny forraÂspontjaÂra ±, ahol
toÈbb oÂraÂn aÂt oÂvatosan forraljaÂk. (Bizonyos esetekben 'fuÈstoÈlgoÍ ', 100%-os savakat
is hasznaÂlnak.) SzilikaÂttartalmuÂ mintaÂk (talajok) roncsolaÂsaÂhoz HF is szuÈkseÂges.
Nedves roncsolaÂshoz leginkaÂbb cc. HNO3-t hasznaÂlnak ¹alap savkeÂntº, eÂs ehhez
adnak tovaÂbbi maÂs savakat az oxidatõÂv hataÂs fokozaÂsaÂra eÂs/vagy a hoÍmeÂrseÂklet
noÈveleÂseÂre, mellyel szinteÂn gyorsõÂtani lehet a roncsolaÂst.
Pl. cc. H2SO4 hozzaÂadaÂsa a saleÂtromsav ~120³C-os forraÂspontjaÂt joÂval megemeli ± a keÂnsav kb. 337³C-on forr ±, raÂadaÂsul a keÂnsav 300³C foÈloÈtt lassan
bomlani is kezd, eÂs a bomlaÂsa soraÂn felszabaduloÂ SO3 igen ereÂlyes oxidaÂloÂszer.
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Gyakran hasznaÂljaÂk meÂg a kuÈloÈnboÈzoÍ araÂnyban elegyõÂtett cc. HNO3 
30%-os H2O2 -t tartalmazoÂ oxidaÂloÂszert is.
A szerves anyagot alkotoÂ egyes nemfeÂmes
elemek (C, H, O, N) illeÂkony oxidokkeÂnt
taÂvoznak, maÂsok (S, P) szulfaÂttaÂ, foszfaÂttaÂ
alakulnak, a feÂmes elemek toÈbbseÂge pedig
joÂl oldoÂdoÂ nitraÂt-soÂk formaÂjaÂban lesz jelen.
KeÂnsav alkalmazaÂsakor egyes elemek (pl. az
alkaÂlifoÈldfeÂmek) rosszul oldoÂdoÂ vagy oldhatatlan szulfaÂtot keÂpeznek, amit mindenkeÂppen figyelembe kell venni.
A roncsolaÂs uÂtjaÂn nyert oldat kelloÍ hõÂgõÂtaÂst
koÈvetoÍen hasznaÂlhatoÂ meÂreÂsre.
Ez a fajta nedves roncsolaÂs gyakorlatilag
minden tõÂpusuÂ mintaÂra alkalmazhatoÂ, a meÂrendoÍ feÂmes elemek veszteseÂge neÂlkuÈl,
viszont rendkõÂvuÈl idoÍ-, energia- eÂs vegyszerigeÂnyes, ill. aÂllandoÂ feluÈgyeletet igeÂnyel,
emiatt draÂga. Mivel nagy mennyiseÂgben igeÂnyel savakat, az ezekben jelenleÂvoÍ
esetleges szennyezoÍ komponensek bekeruÈlhetnek a mintaÂba, eÂs koncentraÂcioÂnoÈvekedeÂst okozva pozitõÂv hibaÂval terelik a meÂreÂst, ami foÍleg a nyomelemzeÂsekneÂl lehet
jelentoÍs.
TovaÂbbi haÂtraÂny, hogy a savak hevõÂteÂsekor eÂs bomlaÂsakor nagy mennyiseÂgben
keÂpzoÍdnek meÂrgezoÍ nitroÂzus eÂs egyeÂb, egeÂszseÂgre kaÂros gaÂzok ± ezek raÂadaÂsul igen
korrozõÂv hataÂsuÂak is ±, melyek elszõÂvaÂsaÂroÂl, eltaÂvolõÂtaÂsaÂroÂl gondoskodni kell.
KuÈloÈn kell szoÂlni a bioloÂgiai mintaÂk feheÂrjetartalmaÂnak meghataÂrozaÂsaÂra szolgaÂloÂ
Kjeldahl-feÂle nedves roncsolaÂsroÂl.
A Kjeldahl-roncsolaÂst forroÂ, cc. H2 SO4 -ben veÂgzik forraÂspontnoÈveloÍ adaleÂkanyag
(K2 SO4 ) eÂs sebesseÂgfokozoÂ katalizaÂtorok (CuSO4 , HgO, Se) alkalmazaÂsa mellett,
kb. 400³C-on.
Az oxidatõÂv roncsolaÂs soraÂn a võÂzelvonaÂst, majd szenesedeÂst koÈvetoÍen a minta
szerves anyagainak C-, H- eÂs O-tartalmaÂboÂl CO2 eÂs H2 O keletkezik, a szerves Ntartalom pedig ammoÂnium-hidrogeÂn-szulfaÂt (NH4 HSO4 ) formaÂba keruÈl. EbboÍl luÂgosõÂtaÂssal ( NaOH) ammoÂnia szabadõÂthatoÂ fel, melyet a roncsolaÂs soraÂn nyert
oldatboÂl kidesztillaÂlva eÂs savas oldatban (H3 BO3 ) elnyeletve, a keletkezoÍ NH
4ionok mennyiseÂgeÂt az elnyeloÍ sav maradeÂk mennyiseÂgeÂnek visszatitraÂlaÂssal meÂrik.
minta  cc. H2 SO4 ! NH4 HSO4 aq  CO2 g  SO2 g  H2 O l
NH4 HSO4 aq  2 NaOH ! Na2 SO4 aq  2 H2 O l  NH3 g
NH3 g  H3 BO3 aq  H2 O l ! NH
4 aq  B OH4 aq
Az eredmeÂny a minta negatõÂv oxidaÂcioÂfokuÂ N-atomjainak szaÂmaÂt jelzi, azaz foÍkeÂpp
az NH2 -csoportok mennyiseÂgeÂt mutatja.
B/2b) Nedves roncsolaÂs zaÂrt rendszerben
A nyitott rendszeruÍ nedves roncsolaÂs szinte valamennyi haÂtraÂnyaÂt kikuÈszoÈboÈli a zaÂrt
teÂrben veÂgrehajtott nedves roncsolaÂs.
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A zaÂrt rendszert egy elmozdõÂthatoÂ tetoÍvel ellaÂtott teflonbomba jelenti, melyet
nyomaÂsaÂlloÂ, csavaros fedeÂllel ellaÂtott aceÂlkoÈpeny vesz koÈruÈl. Az aceÂlfedeÂl belsoÍ
reÂszeÂn elhelyezett rugoÂ feladata, hogy raÂszorõÂtsa a teflon-bombaÂra a tetejeÂt, ill.
a roncsolaÂs soraÂn a roncsoloÂ savakboÂl eÂs a mintaÂboÂl felszabaduloÂ gaÂzok okozta
megnoÈvelt nyomaÂs meghataÂrozott eÂrteÂkeÂnek eleÂreÂsekor engedi elmozdulni a bomba tetejeÂt, hogy a robbanaÂst megeloÍzendoÍ a gaÂzok egy kis nyõÂlaÂson aÂt kiszabadulhassanak (azaz egyfajta leeresztoÍ szelepkeÂnt szabaÂlyoz).

A teflonbombaÂba 0,1-0,5 g szilaÂrd mintaÂt vagy 2-3 cm3 folyadeÂkmintaÂt meÂrnek, melyhez 2-5 cm3 cc. HNO3-t eÂs 1-2 cm3 cc. H2O2-t adagolnak. A teflontetoÍ raÂhelyezeÂse, majd az aceÂlkupak raÂcsavaraÂsa utaÂn
a bombaÂt 100-150³C-os szaÂrõÂtoÂszekreÂnybe helyezik, ahol a felmelegedeÂseÂt koÈvetoÍen 30-120 percen aÂt tartjaÂk. Ezen a hoÍmeÂrseÂkleten a zaÂrt
bombaÂban kb. 80-100 bar nyomaÂs alakul ki, amelynek koÈvetkezteÂben
megnoÍ az alkalmazott sav vagy savkevereÂk forraÂspontja, ami sokszorosaÂra gyorsõÂtja a roncsolaÂsi reakcioÂkat. MiutaÂn a bomba lehuÍlt, oÂvatosan kinyitjaÂk, megvaÂrjaÂk, mõÂg a nitroÂzus gaÂzok kiuÈruÈlnek eÂs az oldatboÂl is eltaÂvoznak, majd az elegyet a szuÈkseÂges meÂrteÂkben meghõÂgõÂtjaÂk eÂs analizaÂljaÂk.
KialakõÂtottak kisebb meÂretuÍ eÂs teÂrfogatuÂ, hosszuÂkaÂs, henger alakuÂ bombaformaÂkat
is. Ezeket szaÂrõÂtoÂszekreÂny helyett furatokkal ellaÂtott, elektromosan fuÍthetoÍ, feÂmblokkba helyezik, ahol a hoÍaÂtadaÂs koÈzvetlenebb eÂs jobb hataÂsfokuÂ, valamint a bomba hoÍmeÂrseÂklete is jobban szabaÂlyozhatoÂ.
A teflonbombaÂs roncsolaÂs eloÍnye, hogy kis mennyiseÂguÍ mintaÂt eÂs keveÂs oxidaÂloÂ
savat igeÂnyel, emiatt a meÂrgezoÍ gaÂzok mennyiseÂge is csekeÂly, eÂs ezzel is csak
egyszer, a muÍvelet veÂgeÂn kell szaÂmolni. A roncsolaÂsi idoÍ neÂhaÂny oÂra, ami viszonylag hosszuÂ, de egyszerre toÈbb bomba is hevõÂthetoÍ, eÂs nincs szuÈkseÂg feluÈgyeletre.
Mindezekkel egyuÈtt a feltaÂraÂsi folyamat koÈltseÂgei alacsonynak mondhatoÂk, maga
a bomba-edeÂny eÂs a fuÍtoÍblokk viszont draÂga.
A teflonbombaÂs roncsolaÂst jellemzoÍen bioloÂgiai eredetuÍ mintaÂk eÂs talajok feltaÂraÂsaÂra alkalmazzaÂk.
A teflonbombaÂs roncsolaÂshoz hasonloÂ elven muÍkoÈdik a Paar-feÂle uÂn. nagy nyomaÂsuÂ
hamvasztoÂ berendezeÂs (HPA  High Pressure Asher), melyet ugyancsak kis menynyiseÂguÍ mintaÂk roncsolaÂsaÂra alkalmaznak. Teflon helyett rugoÂs tetoÍvel ellaÂtott
vastag faluÂ, nyomaÂsaÂlloÂ kvarc vagy inert pirografit (glassy carbon) a feltaÂroÂ kuÈvettaÂk anyaga. A zaÂrt teÂrbe eÂpõÂtett aceÂl fuÍtoÍblokk furataiba helyezett kuÈvettaÂk programozott hoÍmeÂrseÂklet-noÈveleÂssel 300³C-ra is hevõÂthetoÍk, ezaÂltal bennuÈk akaÂr 180 bar
nyomaÂs is kialakulhat.

24

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 07
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

25 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 07 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

1.1. Ke
Âmiai analõÂzis

25

A HPA moÂdszer a teflonbombaÂs eljaÂraÂshoz keÂpest gyorsabb, valamint a kontrollaÂltabb hoÍmeÂrseÂkleti eÂs nyomaÂsviszonyok biztosõÂtaÂsaÂval a kuÈloÈnboÈzoÍ maÂtrixuÂ mintaÂk
roncsolaÂsaÂhoz sajaÂtos, egyedi koÈruÈlmeÂnyek alakõÂthatoÂk ki.
B/2c) MikrohullaÂmmal segõÂtett nedves roncsolaÂs zaÂrt rendszerben
A teflonbombaÂs nedves roncsolaÂs hosszuÂ folyamatidejeÂt mikrohullaÂmuÂ energiakoÈzleÂs reÂveÂn lehet roÈvidõÂteni.
A mikrohullaÂmuÂ roncsolaÂst is zaÂrt teflonbombaÂban veÂgzik, csak az aceÂlkoÈpeny
helyett ahhoz hasonloÂ hoÍ- eÂs nyomaÂsaÂlloÂsaÂguÂ muÍanyagot (PTFE, PFM, PEEK,
PFA) vagy keraÂmiaÂt, ritkaÂbban vastag faluÂ kvarcot hasznaÂlnak burkoloÂ anyagkeÂnt,
melyen a mikrohullaÂmok aÂtjuthatnak.

A teflonbombaÂs roncsolaÂshoz hasonloÂ mennyiseÂguÍ minta eÂs sav(ak) bemeÂreÂse utaÂn
a lezaÂrt bombaÂkat egy erre a ceÂlra kifejlesztett mikrohullaÂmuÂ berendezeÂs forgathatoÂ rotorjaÂnak vaÂjataiba helyezik (6-12 feÂroÍhely). A rotor egy feÂm haÂz belsejeÂben
mozog, ahol a magnetronboÂl eÂrkezoÍ 2,45 GHz frekvenciaÂjuÂ mikrohullaÂmuÂ sugaÂrzaÂst
a hullaÂmtereloÍ lemezek koÈzel egyenletesen oszlatjaÂk el. A bombaÂkban max. 120130 bar eÂs kb. 300³C hoÍmeÂrseÂklet eÂrhetoÍ el, de a 240-300³C hoÍmeÂrseÂkletuÍ tarto-
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maÂnyban a teflon helyett csak kvarcedeÂnyzet hasznaÂlhatoÂ. Az aktuaÂlis eÂrteÂkeket
a bombaÂkba eÂpõÂtett hoÍmeÂrseÂklet- eÂs nyomaÂsmeÂroÍk eÂrzeÂkelik eÂs jelzik, biztosõÂtva a
roncsolaÂs folyamatos kontrolljaÂt eÂs a reprodukaÂlhatoÂsaÂgot.
A mikrohullaÂmuÂ sugaÂrzaÂs hataÂsaÂra a mintaÂban eÂs a savban leÂvoÍ dipoÂlus molekulaÂk
(võÂz) nagy sebesseÂguÍ rezgoÍmozgaÂst veÂgeznek, amelynek koÈvetkezteÂben a molekulaÂk koÈzt felleÂpoÍ eroÍs suÂrloÂdaÂs gyorsan felmelegõÂti az oldatot. A nagyobb hoÍmeÂrseÂklet tehaÂt nem a lassuÂ hoÍaÂtadaÂs reÂveÂn aÂll eloÍ, maga a bomba fala alig melegszik fel
(akaÂrcsak a mikrohullaÂmuÂ suÈtoÍben). Emiatt a teflonbombaÂs roncsolaÂs neÂhaÂny oÂraÂs
idoÍtartama 20-30 percre roÈviduÈl.
A mikrohullaÂmuÂ roncsolaÂs tehaÂt meÂg a termikus energiakoÈzleÂsen alapuloÂ teflonbombaÂs roncsolaÂsnaÂl is eloÍnyoÈsebb eÂs keÂnyelmesebb; egyetlen haÂtraÂnya, hogy a berendezeÂs draÂga.
A mikrohullaÂmuÂ berendezeÂseknek keÂszuÈlnek nyitott rendszeruÍ roncsoloÂedeÂnyt
hasznaÂloÂ vaÂltozatai is, melyekneÂl csak a mintaÂt tartalmazoÂ edeÂny alsoÂ reÂszeÂt eÂri
a sugaÂrzaÂs. Emiatt a bomba nagyobb meÂretuÍ, õÂgy nagyobb mennyiseÂguÍ minta is
bemeÂrhetoÍ, illetve megszakõÂthatoÂ a roncsolaÂsi folyamat, ami utoÂlagos korrekcioÂkra
ad lehetoÍseÂget pl. a roncsoloÂ savak tovaÂbbi adagolaÂsaÂra vagy a roncsoloÂ elegy oÈszszeteÂteleÂnek moÂdosõÂtaÂsaÂra.
A nyitott rendszer miatt azonban a roncsolaÂs idoÍtartama hosszabb lesz, eÂs noÍ
a kontaminaÂcioÂ veszeÂlye.
È mleszteÂses feltaÂraÂsok
B/3. O
A hamvasztaÂsos eÂs savas roncsolaÂsos eljaÂraÂsokkal fel nem taÂrhatoÂ mintaÂk feltaÂraÂsaÂra agresszõÂv reagensekkel veÂgrehajtott oÈmleszteÂses feltaÂraÂsokat lehet alkalmazni.
Az oÈmleszteÂses feltaÂraÂs soraÂn a mintaÂkat eroÍs savak, eroÍs luÂgok vagy eroÍs oxidaÂloÂ
eÂs redukaÂloÂ szerek feleslegben adagolt, nagy mennyiseÂgeÂnek felhasznaÂlaÂsaÂval, magas hoÍmeÂrseÂkleten (400-1000³C) oÈmledeÂk faÂzisban, ceÂlszeruÍen vaÂlasztott nyitott
teÂgelyben võÂzben oldhatoÂ vegyuÈletekkeÂ alakõÂtjuk.
A feltaÂroÂ szerek jellemzoÍen eroÍs Lewis savak eÂs Lewis baÂzisok ± toÈmeÂny aÂsvaÂnyi
savak eÂs luÂgok ±, melyek sav-baÂzis reakcioÂk reÂveÂn hatnak. Mindig a jelenleÂvoÍ
legeroÍsebb sav reagaÂl a legeroÍsebb baÂzissal, eÂs keÂpez uÂj vegyuÈletet.
A magas hoÍmeÂrseÂklet noÈveli a feltaÂroÂszerek aktivitaÂsaÂt.
Savas karakteruÍ mintaÂkhoz baÂzikus feltaÂroÂszer (luÂg), baÂzikus karakteruÍ mintaÂkhoz
pedig savas feltaÂroÂszer (sav) hasznaÂlhatoÂ.
Ennek megfeleloÍen az oÈmleszteÂses feltaÂraÂsok csoportosõÂtaÂsa:
a) Savas oÈmleszteÂses feltaÂraÂsok
b) LuÂgos (alkaÂli) oÈmleszteÂses feltaÂraÂsok
c) Redoxi oÈmleszteÂses feltaÂraÂsok
A feltaÂroÂszer egyuÂttal meghataÂrozza a feltaÂroÂ teÂgely anyagaÂt is; a teÂgely falaÂval valoÂ
reakcioÂ kizaÂraÂsa eÂs ezaÂltal a minta szennyezoÍdeÂseÂnek megakadaÂlyozaÂsa veÂgett
savas oÈmleszteÂst csak savas sajaÂtsaÂguÂ anyagboÂl keÂszuÈlt teÂgelyben, luÂgos oÈmleszteÂst
pedig csak luÂgos tulajdonsaÂguÂ anyagboÂl keÂszuÈlt teÂgelyben ajaÂnlott veÂgezni.
B/3a) Savas oÈmleszteÂses feltaÂraÂsok
Savas feltaÂraÂsokhoz aÂltalaÂban toÈmeÂny keÂnsav (cc. H2SO4) eÂs kaÂlium-piroszulfaÂt
(K2S2O7), ritkaÂbban ammoÂnium-piroszulfaÂt {(NH4)2S2O7} a reagens.
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A reakcioÂ 300-400³C-os hoÍmeÂrseÂkleteÂn a reagensek elbomlanak, eÂs beloÍluÈk keÂntrioxid keletkezik, amely ¹veÂgrehajtjaº a tulajdonkeÂppeni feltaÂraÂst szulfaÂt-ion keÂpzoÍdeÂse koÈzben.
H2SO4 ! SO3  H2O
K2S2O7 ! K2SO4  SO3
A savas feltaÂraÂsokat leginkaÂbb feÂm-oxidok ± pl. vas-oxid (vaseÂrc), alumõÂnium-oxid
(timfoÈld), kriolit ± oldatba viteleÂre alkalmazzaÂk platina- vagy kvarcteÂgelyt hasznaÂlva.
Pl. vas-oxid eseteÂben: Fe2O3  3 SO3 ! Fe2(S)3
ill. ionreakcioÂval felõÂrva: Fe2O3  3 SO3 ! 2 Fe3  3 SO2±
4
Savas feltaÂraÂssal szilikaÂtokat eÂs uÈvegeket is feltaÂrhatunk toÈmeÂny keÂnsav eÂs folysav
(cc. H2SO4  cc. H2F2) elegyeÂt hasznaÂlva: 2 H2F2  SiO2 ! SiF4  2 H2O
Mivel a SiF4 illeÂkony, koÈnnyen eltaÂvolõÂthatoÂ, a feÂmion-tartalom pedig feÂm-szulfaÂtok
formaÂjaÂban marad vissza, amely hõÂg savban oldva analizaÂlhatoÂ.
Az eljaÂraÂs alkalmas pl. szilikaÂt-koÍzetek vagy uÈvegek feÂmiontartalmaÂnak meghataÂrozaÂsaÂhoz minta-eloÍkeÂszõÂteÂsre.
B/3b) LuÂgos (alkaÂli) oÈmleszteÂses feltaÂraÂsok
LuÂgos feltaÂraÂsokhoz alkaÂli-hidroxidokat eÂs/vagy -karbonaÂtokat, leginkaÂbb NaOH-t
eÂs Na2CO3-t hasznaÂlnak.
Az alkaÂli oÈmleszteÂst 800-1000³C-os hoÍmeÂrseÂkleten veÂgzik, ahol ezeknek az anyagoknak az olvadeÂkaÂban oxid-ion (O2±) keletkezik mint aktõÂv reagens.
NaOH ! Na  OH
Na2 CO3 ! 2 Na  CO23

W 2
O  H
W 2
O  CO2

A feltaÂroÂ teÂgely anyaga platina vagy nikkel, esetleg vas.
Az alkaÂli feltaÂraÂsok feÂm-oxidok, szulfaÂtok, szilikaÂtok feltaÂraÂsaÂra alkalmasak.
Pl. alumõÂnium-oxid feltaÂraÂsakor: Al2 O3  O2 ! 2 AlO2
B/3c) Redoxi oÈmleszteÂses feltaÂraÂsok
Redoxi feltaÂraÂsoknaÂl kifejezetten oxidaÂloÂszereket vagy redukaÂloÂszereket hasznaÂlnak a reakcioÂkhoz.
ReduktõÂv jelleguÍ anyagokat tartalmazoÂ mintaÂk feltaÂraÂsaÂhoz (pl. arzeÂn-tartalmuÂ
vagy szufidos eÂrcek) oxidaÂloÂszerkeÂnt naÂtrium-peroxidot (Na2 O2 ), naÂtrium-nitraÂtot
(NaNO3 ) eÂs kaÂlium-nitraÂtot (KNO3 ) hasznaÂlnak vas- vagy nikkelteÂgelyben, a baÂzikus naÂtrium-karbonaÂt adaleÂkanyaggal.
OxidaÂloÂ hataÂsuÂ komponenseket tartalmazoÂ mintaÂk (pl. oÂn- vagy antimontartalmuÂ
koÍzetek) luÂgos reduktõÂv oÈmleszteÂsekkel taÂrhatoÂk fel, melyhez elemi szeÂn (C), vaspor (Fe), keÂnpor (S) vagy kaÂlium-cianid (KCN) a redukaÂloÂszer eÂs Na2 CO3 vagy
CaO az adaleÂkanyag.
Az ilyen tõÂpusuÂ feltaÂraÂsokhoz porcelaÂnteÂgely alkalmas.
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å Az ElemzeÂs vagy meÂreÂs azon folyamatok oÈsszesseÂge, melynek soraÂn olyan eÂszleleteket

teszuÈnk eÂs/vagy szaÂmszeruÍ adatokat nyeruÈnk, melyek bizonyõÂthatoÂan a minta komponenseitoÍl szaÂrmaznak, eÂs a minta minoÍseÂgi (kvalitatõÂv) eÂs mennyiseÂgi (kvantitatõÂv) oÈsszeteÂteleÂvel vannak egyeÂrtelmuÍ kapcsolatban.
Ha mind minoÍseÂgi, mind mennyiseÂgi vizsgaÂlatra szuÈkseÂg van, eloÍbb mindig minoÍseÂgi
elemzeÂst veÂgzuÈnk, eÂs csak ezt koÈveti a mennyiseÂgi meghataÂrozaÂs.
A minoÍseÂgi analõÂzis sok esetben szolgaÂltathat mennyiseÂgi informaÂcioÂt is, illetve a kvantitatõÂv meÂreÂs eredmeÂnye is meghataÂrozhat kvalitaÂst.
Pl. ha valamely keÂmiai elem jelenleÂteÂt a szõÂnkeÂpvonala segõÂtseÂgeÂvel mutatjuk ki,
a szõÂnkeÂpvonal intenzitaÂsa (eroÍsseÂge) mennyiseÂgi informaÂcioÂt is hordoz.
Valamely reÂszecske molekulatoÈmegeÂnek mint mennyiseÂgi informaÂcioÂnak a meghataÂrozaÂsa ± pl. toÈmegspektrometria segõÂtseÂgeÂvel ± egyuÂttal a reÂszecske teÂnyleges azonosõÂtaÂsaÂt is jelentheti.
A kvantitatõÂv meÂreÂsek eredmeÂnyeit aÂltalaÂban a minta toÈmegeÂhez vagy teÂrfogataÂhoz
viszonyõÂtva, valamilyen koncentraÂcioÂ formaÂjaÂban adjuk meg.

å KieÂrteÂkeleÂs soraÂn a kapott adatokat rendszerezzuÈk eÂs feldolgozzuk annak eÂrdekeÂben,

hogy a minta minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi oÈsszeteÂteleÂt megaÂllapõÂthassuk.
Az adatok feldolgozaÂsaÂt veÂgezhetjuÈk numerikusan, grafikusan vagy statisztikus moÂdszerek segõÂtseÂgeÂvel.

Â rteÂkeleÂs az analõÂzis folyamataÂnak, koÈruÈlmeÂnyeinek roÈvid aÂttekinteÂse eÂs az analõÂzis
å Az E

aÂltal szolgaÂltatott eredmeÂnyek oÈsszeveteÂse a ceÂlkituÍzeÂsben megfogalmazott elvaÂraÂsokkal.
Mivel az eredmeÂnyek a tovaÂbbiakban felhasznaÂloÂi informaÂcioÂkkaÂ vaÂlnak, az eÂrteÂkeleÂsnek
szaÂmot kell adni arroÂl is, hogy ezen informaÂcioÂk mennyire pontosak, megbõÂzhatoÂak, eÂs
felhasznaÂlaÂsuk mire lehet alkalmas.

Az analõÂzis fentiekben meghataÂrozott leÂpeÂssorozata azt felteÂtelezi, hogy a muÍszerek adott
helyhez koÈtoÈtten, telepõÂtve muÍkoÈdnek, azaz a mintaveÂtelt eÂs szaÂllõÂtaÂst koÈvetoÍen a mintaeloÍkeÂszõÂteÂst maÂr egy laboratoÂriumban veÂgzik, ahol aztaÂn nagy teljesõÂtmeÂnyuÍ muÍszereken
zajlik a teÂnyleges meÂreÂs. Napjainkban azonban egyes analitikai alkalmazaÂsok a mintaveÂtel
helyeÂn megvaloÂsõÂthatoÂ analitikai meÂreÂseket koÈvetelnek pl. egeÂszseÂguÈgyi, koÈrnyezetveÂdelmi
teruÈleteken. Ilyenkor a szaÂllõÂtaÂsi eÂs taÂrolaÂsi leÂpeÂs kiesik a sorboÂl.
SzaÂmos muÍszergyaÂrtoÂ ceÂg aÂllõÂt eloÍ olyan kis meÂretuÍ, hordozhatoÂ, akaÂr egy taÂskaÂban elfeÂroÍ,
korlaÂtozott mintaszaÂm meÂreÂseÂre alkalmas keÂszuÈleÂkeket, melyek a laboratoÂriumi nagymuÍszerekkel azonos elven muÍkoÈdnek, aÂm eÂrzeÂkenyseÂguÈk vagy szelektivitaÂsi parameÂtereik
nem eÂrik el azokeÂit, viszont sokkal kisebb mintamennyiseÂget igeÂnyelnek, eÂs sokkal gyorsabban szolgaÂltatnak eredmeÂnyt.
Ezek az uÂn. szenzoros eljaÂraÂsok jelenleg felfutoÂ tendenciaÂt mutatnak.

1.2. A meÂreÂs
A meÂreÂs aÂltalaÂban valamely fizikai eÂs/vagy keÂmiai tulajdonsaÂg meÂroÍszaÂmaÂnak meghataÂrozaÂsa egy adott rendszerben.
A muÍszeres analitika a muÍszerekkel elveÂgezhetoÍ meÂreÂsekkel foglalkozik.
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MuÍszernek nevezzuÈk a meÂreÂshez hasznaÂlt eszkoÈzt, berendezeÂst; ezek ma maÂr jellemzoÍen
elektromos aÂrammal muÍkoÈdnek.
A meÂreÂs ceÂlja annak megaÂllapõÂtaÂsa, hogy valamely adott mennyiseÂg haÂnyszorosa vagy
haÂnyad reÂsze az egyseÂguÈl vaÂlasztott mennyiseÂgnek.
Azaz valamely x meÂrendoÍ mennyiseÂg adott [x] meÂrteÂkegyseÂguÍ {x} meÂroÍszaÂmaÂt
keressuÈk. E haÂrom parameÂter kapcsolata:
Pl.: m 
3 kg
x
fxg 
x  fxg  x
t  11 s
x
k  589 nm

E

Mindehhez a meÂrteÂkegyseÂgek egyseÂges rendszere szuÈkseÂges, amely kiterjed
· a meÂrendoÍ mennyiseÂgek teljes koÈreÂre,
· a tudomaÂny eÂs az eÂlet minden teruÈleteÂre, eÂs
· nemzetkoÈzi eÂrveÂnyuÍ.
Ezen felteÂteleknek a nemzetkoÈzi SI nemzetkoÈzi meÂrteÂkegyseÂgrendszer tesz eleget.

1.2.1. A muÍszeres analitikai meÂreÂs jellemzoÍi
A meÂreÂs soraÂn az anyag ± minta ± valamilyen fizikai, keÂmiai vagy fzikai-keÂmiai sajaÂtsaÂgaÂt
hataÂrozzuk meg.
Ahhoz, hogy meÂreÂst veÂgezhessuÈnk, meg kell vaÂltoztatnunk az anyag aktuaÂlis aÂllapotaÂt:
aÂltalaÂban energiakoÈzleÂssel (UV vagy laÂthatoÂ feÂny, hoÍ, elektromos aÂram stb. segõÂtseÂgeÂvel)
moÂdosõÂtjuk az anyagot feleÂpõÂtoÍ reÂszecskeÂk energiaaÂllapotaÂt, azaz gerjesztjuÈk az atomok,
molekulaÂk, ionok energiaszintjeit, mikoÈzben muÍszerekkel figyeljuÈk, meÂrjuÈk eÂs regisztraÂljuk,
hogy a beavatkozaÂs soraÂn, ill. azt koÈvetoÍen milyen vaÂltozaÂsok mennek veÂgbe a mintaÂban.
TehaÂt a mintaÂban valamilyen vaÂltozaÂst hozunk leÂtre, eÂs a kikeÂnyszerõÂtett vaÂltozaÂs jellegeÂt,
meÂrteÂkeÂt szaÂmszeruÍsõÂtett analitikai jel formaÂban meÂrjuÈk.
Az analitikai jel lehet: mechanikai, elektromos, termikus, optikai. Mindezek jellemzoÍen
fizikai jelek, ezeÂrt a muÍszeres analitika ± szemben a klasszikus analitikaÂval ± fizikai parameÂterek alapjaÂn meÂr.
A meÂreÂs lehet koÈzvetlen vagy koÈzvetett.
· KoÈzvetlen meÂreÂs eseteÂn koÈzvetlen oÈsszehasonlõÂtaÂs valoÂsul meg a meÂrteÂkegyseÂggel (pl.
toÈmegmeÂreÂs keÂtkaruÂ meÂrlegen vagy teÂrfogatmeÂreÂs)
· KoÈzvetett meÂreÂs eseteÂn a veÂgeredmeÂnyt toÈbb koÈzvetlen meÂreÂsboÍl szaÂmõÂtjuk ki.
A muÍszeres analitikai meÂreÂsek toÈbbseÂge koÈzvetett meÂreÂs, mivel az elektromos muÍszerek a meÂrendoÍ mennyiseÂg vaÂltozaÂsaÂt aÂltalaÂban feszuÈltseÂgvaÂltozaÂs ± ritkaÂbban aÂrameroÍsseÂg-vaÂltozaÂs ± formaÂjaÂban regisztraÂljaÂk, melyet aztaÂn konvertaÂlni kell a szuÈkseÂges
meÂrteÂkegyseÂgre.
A kapott informaÂcioÂ jellege lehet:
· minoÍseÂgi: milyen alkotoÂreÂszek vannak jelen a mintaÂban ! kvalitatõÂv analõÂzis
(pl. UV-, laÂthatoÂ vagy IR spektrum)
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· mennyiseÂgi: mennyi van jelen egy-egy alkotoÂreÂszboÍl a mintaÂban, eÂs milyen az egyes

alkotoÂreÂszek mennyiseÂgi araÂnya ! kvantitatõÂv analõÂzis
(pl. laÂngfotometria, atomabszorpcioÂs eljaÂraÂs, refraktometria, polarimetria)
· teÂrszerkezetre utaloÂ: milyen az alkotoÂreÂszek teÂrbeli elrendezoÍdeÂse a mintaÂn beluÈl egy
vagy toÈbb iraÂnyban
Pl. ilyen tõÂpusuÂ informaÂcioÂk alapjaÂn hozzaÂk leÂtre a keÂpet a modern keÂpalkotoÂ
eljaÂraÂsok: CT, MR, UH.

· idoÍbeli: milyen az alkotoÂreÂszek idoÍbeli vaÂltozaÂsa

W

± pl. reakcioÂkinetikai meÂreÂsekneÂl fontos a koncentW
raÂcioÂ idoÍbeli vaÂltozaÂsaÂnak ismerete
± ugyancsak a jel idoÍbeli vaÂltozaÂsaÂt regisztraÂljuk a
kromatogramon, ahol a minta egyes komponensei hoznak leÂtre a koncentraÂcioÂjukkal
araÂnyos nagysaÂguÂ jelet
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· egyeÂb: a mintakomponensek tulajdonsaÂgainak vaÂltozaÂsa aÂltal keletkezoÍ jel nagysaÂgaÂ-

nak meÂreÂse valamilyen parameÂter fuÈggveÂnyeÂben
Pl. a minta spektrumaÂnak ( szõÂnkeÂp) felveÂtele.
(A spektrum a kibocsaÂtott vagy elnyelt feÂny intenzitaÂsaÂnak vaÂltozaÂsa a hullaÂmhossz (k) fuÈggveÂnyeÂben.)

MeÂreÂsi eredmeÂny
A meÂreÂsi eredmeÂny a meÂrendoÍ mennyiseÂgnek tulajdonõÂtott, a meÂreÂssel kapott eÂrteÂk.
· A meÂreÂsi eredmeÂny megadaÂsakor mindig fel kell tuÈntetni a meÂrteÂkegyseÂget is.
· A meÂreÂsi eredmeÂnynek a meÂreÂsi bizonytalansaÂgra vonatkozoÂ informaÂcioÂt (pl. szoÂraÂst)
is tartalmaznia kell.
A meÂreÂsi bizonytalansaÂg a meÂreÂsi eredmeÂnyhez taÂrsõÂtott parameÂter, amely a meÂrendoÍ
mennyiseÂgnek megalapozottan tulajdonõÂthatoÂ meÂrt eÂrteÂkek szoÂroÂdaÂsaÂt jellemzi.
A parameÂter lehet pl. a tapasztalati szoÂraÂs (s) vagy annak toÈbbszoÈroÈse (2s, 3s),
illetve egy meghataÂrozott megbõÂzhatoÂsaÂguÂ tartomaÂny feÂlszeÂlesseÂge.
(ReÂszletesen laÂsd a HibaszaÂmõÂtaÂs alapjai c. alfejezetben.)

1.2.2. MeÂreÂsi moÂdszerek eÂs a moÂdszereket jellemzoÍ parameÂterek
A meÂreÂsi moÂdszer a konkreÂt meÂreÂs mikeÂntje, moÂdja, elve.
A moÂdszer lehet abszoluÂt vagy relatõÂv.
Az abszoluÂt moÂdszer azonnal eÂs koÈzvetlenuÈl a kõÂvaÂnt meÂreÂsi eredmeÂnyt szolgaÂltatja.
Pl. toÈmegmeÂreÂs, teÂrfogatmeÂreÂs, feszuÈltseÂgmeÂreÂs
RelatõÂv moÂdszer eseteÂn valamilyen oÈsszehasonlõÂtoÂ anyag (standard) szuÈkseÂges az eÂrteÂkeleÂshez, melynek kuÈloÈnboÈzoÍ mennyiseÂgeit hasznaÂlva rendszerint valamilyen kalibraÂcioÂs eljaÂraÂs
segõÂtseÂgeÂvel kapjuk meg az eredmeÂnyt.
A moÂdszer kivaÂlasztaÂsaÂt toÈbb szempont befolyaÂsolhatja:
· a rendelkezeÂsre aÂlloÂ vizsgaÂlandoÂ anyag mennyiseÂge,
· a vizsgaÂlandoÂ anyagban a meghataÂrozandoÂ komponens koncentraÂcioÂja,
· a kõÂseÂroÍ anyagok eÂs a jelen levoÍ esetleges zavaroÂ komponensek,
· az analõÂzis elvaÂrt pontossaÂga,
· a mintaÂk szaÂma,
· a rendelkezeÂsre aÂlloÂ eszkoÈzoÈk, muÍszerek,
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· az analõÂzisek aÂra, rentabilitaÂs,
· hataÂridoÍk, stb.

Â ltalaÂban toÈbbfeÂle moÂdszer tartozik egy adott teruÈlethez. CsoportosõÂtaÂsukat az alaÂbbi oÈszA
szeaÂllõÂtaÂs reÂszletezi.
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A moÂdszert az adott meÂreÂsi folyamatra eÂrveÂnyesõÂteni (validaÂlni) kell. A validaÂlaÂs soraÂn
rendszeres eÂs tervezett vizsgaÂlatokkal igazoljuk, hogy a moÂdszer teljesõÂtmeÂnyjellemzoÍi megfelelnek az elvaÂrt koÈvetelmeÂnyeknek.
Â j moÂdszer bevezeteÂse eseteÂn mindig meg kell hataÂrozni a fontosabb jellemzoÍket.
U
· SzelektivitaÂs (Selectivity)

A szelektivitaÂs azt mutatja meg, hogy a moÂdszer milyen meÂrteÂkben alkalmas valamely
adott komponens meghataÂrozaÂsaÂra olyan maÂs alkotoÂreÂszek jelenleÂteÂben, melyek a meÂreÂst zavarhatjaÂk.
A moÂdszer szelektõÂv, ha a meÂrendoÍ komponenst vagy a komponensek bizonyos csoportjaÂt keÂpes meÂrni valamely koÈzoÈs tulajdonsaÂg alapjaÂn (pl. immunreakcioÂk eseteÂben), illetve raÂjuk neÂzve a toÈbbi komponenshez keÂpest sokkal nagyobb jelet ad.
A szelektivitaÂs meÂrteÂkeÂnek megaÂllapõÂtaÂsaÂra analõÂziseket kell veÂgezni tiszta standard
mintaÂkkal, illetve kuÈloÈnboÈzoÍ oÈsszetevoÍk eÂs maÂtrixok ( koÈrnyezeti anyagok oÈsszesseÂge)
jelenteÂben, meghataÂrozva a vizsgaÂlandoÂ komponens meÂreÂseÂnek lehetoÍseÂgeit, koncentraÂcioÂtartomaÂnyaÂt, valamint a zavaroÂ hataÂs(ok) meÂrteÂkeÂt.
A szelektõÂv moÂdszer szeÂlsoÍ esetben specifikus is lehet, ha csupaÂn egyetlen komponens
meghataÂrozaÂsaÂra is keÂpes zavaroÂ anyagok jelenleÂteÂben (pl. atomabszorpcioÂs eljaÂraÂs).
IdeaÂlisan specifikus moÂdszer azonban nem leÂtezik, mert a koÈrnyezet (maÂtrix) eÂs a koncentraÂcioÂ befolyaÂsoloÂ hataÂsa a kuÈloÈnboÈzoÍ mintaÂkban rendkõÂvuÈl elteÂroÍ lehet.

· MeÂreÂsi tartomaÂny (Range)

A meÂrendoÍ anyag mennyiseÂgeÂre, koncentraÂcioÂjaÂra vonatkozoÂ azon eÂrteÂkek tartomaÂnya,
ahol a meÂreÂs pontossaÂga eÂs precizitaÂsa (laÂsd alaÂbb) a kõÂvaÂnalmaknak megfeleloÍ. (A
pontossaÂg eÂs precizitaÂs definõÂcioÂjaÂt eÂs reÂszletes taÂrgyalaÂsaÂt laÂsd meÂg meÂg a HibaszaÂmõÂtaÂs
c. alfejezetben.)
A meÂreÂsi tartomaÂny aÂltalaÂban kalibraÂloÂ goÈrbe, maÂs neÂven analitikai meÂroÍgoÈrbe segõÂtseÂgeÂvel hataÂrozhatoÂ meg a kalibraÂcioÂ soraÂn.
A kalibraÂcioÂ a meÂrendoÍ mennyiseÂg (x) eÂs a muÍszer aÂltal szolgaÂltatott jel (Y) koÈzti
fuÈggveÂnykapcsolat aÂbraÂzolaÂsa kalibraÂloÂ goÈrbe formaÂjaÂban.
A kalibraÂloÂ goÈrbe
jellegeÂt tekintve aÂltalaÂban s alakuÂ (szigmoid), telõÂteÂsi goÈrbe,
melyet a meÂrendoÍ
komponens kuÈloÈnboÈzoÍ ismert mennyiseÂgeit tartalmazoÂ mintaÂk meÂreÂsi eredmeÂnyeiboÍl regresszioÂval
eÂs illeszteÂssel aÂllõÂthatunk eloÍ.
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A meÂreÂsi tartomaÂny a meÂroÍgoÈrbe emelkedoÍ, lineaÂris szakasza az alsoÂ eÂs a felsoÍ meÂreÂshataÂr koÈzoÈtt. LineaÂris vagy dinamikus tartomaÂnynak is nevezik.
Ebben a tartomaÂnyban a mintakomponens egyre noÈvekvoÍ mennyiseÂgei eÂs a kapott
vaÂlaszjelek koÈzoÈtt lineaÂris a fuÈggveÂnykapcsolat. Leggyakrabban ezt a tartomaÂnyt hasznaÂljuk a meÂreÂshez eÂs a kalibraÂcioÂhoz (laÂsd alaÂbb).
· LinearitaÂs (Linearity): jelzi, hogy a meÂroÍgoÈrbe dinamikus szakasza megbõÂzhatoÂan lineaÂris

fuÈggveÂnykapcsolatot mutat a meÂrendoÍ mennyiseÂg eÂs a jel koÈzoÈtt; a goÈrbe elteÂreÂse az
egyenestoÍl 5%.
SzerencseÂs, ha a meÂroÍgoÈrbe linearitaÂsa a meÂrendoÍ mennyiseÂg szeÂles tartomaÂnyaÂban,
esetleg annak toÈbb nagysaÂgrendjeÂn keresztuÈl is teljesuÈl.
EloÍfordul olyan eset is, amikor a meÂroÍgoÈrbeÂnek nincs lineaÂris szakasza, ilyenkor a meÂrendoÍ mennyiseÂg eÂs az aÂltala szolgaÂltatott muÍszerjel koÈzti fuÈggveÂnykapcsolat bonyolultabb; meghataÂrozva az oÈsszefuÈggeÂst, a szaÂmõÂtaÂshoz ilyenkor megfeleloÍ algoritmus felaÂllõÂtaÂsa szuÈkseÂges.

· EÂrzeÂkenyseÂg (Sensitivity  S)

A lineaÂris szakasz meredekseÂge az eÂrzeÂkenyseÂg (EÂ  DY/Dx), azaz a meÂrendoÍ mennyiseÂg
egyseÂgnyi vaÂltozaÂsaÂra (Dx) esoÍ jelvaÂltozaÂs (DY).
Az eÂrzeÂkenyseÂg dimenzioÂja ± az eloÍzoÍ keÂplet alapjaÂn ± a kalibraÂloÂ grafikon abszcisszaÂjaÂn
szereploÍ meÂrteÂkegyseÂg reciproka, ha a jel dimenzioÂ neÂlkuÈli szaÂm.
Pl. S  dm3 /g
A meÂreÂs akkor a legpontosabb, ha az eÂrzeÂkenyseÂg 1, azaz a lineaÂris szakasz 45³-os
szoÈgben emelkedik.

· A kimutataÂsi hataÂr (Limit of Detection  LD vagy DL) a meÂroÍgoÈrbe indulaÂsi reÂszeÂn

a meÂrendoÍ anyag azon legkisebb mennyiseÂge vagy koncentraÂcioÂja, amelyneÂl a jel nagysaÂga ± az uÂn. jelkuÈszoÈb ± megegyezik a vakminta aÂltal kapott jel aÂtlagaÂnak (Yvak ) eÂs
a vakminta haÂromszoros tapasztalati szoÂraÂsaÂnak ( 3s) oÈsszegeÂvel ( Yvak  3s:
A kimutataÂsi hataÂrnaÂl a mintakomponens aÂltal keltett jel statisztikailag maÂr egyeÂrtelmuÍen elkuÈloÈnõÂthetoÍ a haÂtteÂrtoÍl eÂs a haÂtteÂrzajtoÂl.
A zaj a muÍszer elektronikus alkatreÂszei eÂs a detektor aÂltal okozott, kis meÂrteÂkuÍ
eÂs roÈvid idoÍintervallumuÂ jelingadozaÂsok oÈsszesseÂge. MeÂrteÂkeÂt szoÂraÂssal szokaÂs
jellemezni.
A haÂtteÂr fogalmaÂba beletartozik a zaj, valamint a meÂrendoÍ komponens kihagyaÂsaÂval oÈsszeaÂllõÂtott vakminta aÂltal keltett jel. A haÂtteÂr jelenti a goÈrbe eÂs a meÂreÂs
alapvonalaÂt.
A gyakorlatban mindig a legnagyobb jel/zaj vagy jel/haÂtteÂr araÂny eleÂreÂseÂre toÈrekszuÈnk.
A kimutataÂsi hataÂrt gyakran legkisebb kimutathatoÂ mennyiseÂgkeÂnt is emlõÂtik, eÂs ilyenkor
aÂltalaÂban toÈmeg dimenzioÂban adjaÂk meg az eÂrteÂkeÂt.

· A meghataÂrozaÂsi hataÂr (Limit of Quantitation) a meÂrendoÍ anyag azon legkisebb meny-

nyiseÂge vagy koncentraÂcioÂja, amely meÂg elfogadhatoÂ pontossaÂggal eÂs precizitaÂssal hataÂrozhatoÂ meg.
Mivel ez a pontossaÂg eÂs precizitaÂs nem felteÂtlenuÈl azonos a lineaÂris szakaszra vonatkozoÂ
eÂrteÂkekkel, mindig kuÈloÈn is meg kell adni a meghataÂrozaÂsi hataÂrra vonatkozoÂ pontossaÂgot eÂs precizitaÂst.
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A meghataÂrozaÂsi hataÂr standard mintaÂk segõÂtseÂgeÂvel hataÂrozhatoÂ meg, eÂrteÂkeÂt a kimutataÂsi hataÂrhoz hasonloÂ moÂdon szaÂmõÂthatjuk, de itt a vakminta vaÂlaszjeleÂhez tartozoÂ
tapasztalati szoÂraÂs tõÂzszereseÂt kell figyelembe venni.
Â ltalaÂban ez az analitikai meÂroÍgoÈrbe legalsoÂ olyan pontja, ami meÂg mennyiseÂgi megA
hataÂrozaÂsra alkalmas.
A kimutataÂsi hataÂrtoÂl indul a meÂroÍgoÈrbe jelzeÂsi tartomaÂnya ± az a tartomaÂny, ahol
a muÍszer jelez ±, ami a lineaÂris szakaszt is magaÂba foglaloÂan telõÂteÂsi szakasszal eÂr veÂget.
A telõÂteÂsi szakasz a meÂrendoÍ mennyiseÂg nagyobb eÂrteÂkeihez tartozoÂ azon meÂroÍgoÈrbereÂsz, ahol a meÂrendoÍ mennyiseÂg vaÂltozaÂsaÂt maÂr csak alig vagy egyaÂltalaÂn nem koÈveti
jelvaÂltozaÂs.
A meÂreÂs soraÂn igen fontos az alapvonal aÂllandoÂsaÂga, amit rendszeresen ellenoÍrizni kell.
Ha az alapvonal vaÂltozik, ismeÂtelt kalibraÂcioÂ szuÈkseÂges (laÂsd alaÂbb).

· ZavartuÍroÍ keÂpesseÂg (EszkoÈz- eÂs koÈrnyezetaÂlloÂsaÂg) (Ruggedness)

Ha ugyanazt a moÂdszert kuÈloÈnboÈzoÍ helyeken, kuÈloÈnboÈzoÍ laboratoÂriumokban alkalmazzaÂk, akkor a meÂreÂsi koÈruÈlmeÂnyek elteÂreÂsei (hoÍmeÂrseÂklet, tisztasaÂg, maÂs gyaÂrtoÂtoÂl szaÂrmazoÂ reagensek, vegyszerek eÂs oldoÂszerek, szemeÂlyi felteÂtelek stb.) a moÂdszer teljesõÂtmeÂnyeÂre is hataÂssal lehetnek.
A zavartuÍreÂs uÂgy vizsgaÂlhatoÂ, hogy szaÂndeÂkosan minimaÂlis vaÂltoztataÂsokat veÂgzuÈnk
a moÂdszer alkalmazaÂsa soraÂn a munkamenetben (pl. maÂshonnan szaÂrmazoÂ vegyszert
hasznaÂlunk, vaÂltoztatjuk a taÂrolaÂs helyeÂt eÂs idoÍtartamaÂt, maÂsik helyiseÂgben, maÂs muÍszerrel, kuÈloÈnboÈzoÍ szemeÂlyekkel, veÂgezzuÈk a meÂreÂst), eÂs vizsgaÂljuk a vaÂltoztataÂsok okozta
koÈvetkezmeÂnyeket a meÂreÂsi eredmeÂnyre neÂzve.
Mivel a zavartuÍreÂs a moÂdszer praktikus eÂs mindennapi alkalmazhatoÂsaÂgaÂt jellemzi, ma
maÂr a moÂdszert kifejlesztoÍ laboratoÂrium is vizsgaÂlja, eÂs egyre inkaÂbb az alap-parameÂterek koÈzeÂ tartozik.

· PontossaÂg (TorzõÂtatlansaÂg vagy helyesseÂg) (Accuracy)

A moÂdszer pontossaÂga a meÂreÂsi tartomaÂny torzõÂtatlansaÂgaÂnak meÂrteÂke, eÂs a rendszeres
hiba kimutataÂsaÂra eÂs jellemzeÂseÂre szolgaÂl.
Azt fejezi ki, hogy a minta adott komponenseÂnek mennyiseÂgeÂre vonatkozoÂ meÂrt eÂrteÂkek
aÂtlaga menyire teÂr el a vizsgaÂlt komponensnek a mintaÂban jelenleÂvoÍ teÂnyleges, valoÂdi
eÂrteÂkeÂtoÍl.
Egy moÂdszer annaÂl pontosabb, mineÂl kisebb a meÂrt eÂrteÂkek aÂtlagaÂnak (vaÂrhatoÂ
eÂrteÂk) eÂs a valoÂdi eÂrteÂknek a kuÈloÈnbseÂge.
A pontossaÂg meghataÂrozaÂsa megfeleloÍ eÂs megbõÂzhatoÂ referenciaanyag(ok) vizsgaÂlataÂval
veÂgezhetoÍ el. A referenciaeÂrteÂk eÂs a meÂrt eÂrteÂkek aÂtlaga koÈzoÈtti kuÈloÈnbseÂg a torzõÂtaÂs.
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MegfeleloÍ referenciaanyag hiaÂnyaÂban a pontossaÂgot becsuÈlni lehet oly moÂdon, hogy
a mintaÂhoz keÂmiai standard anyag ismert mennyiseÂgeÂt adjuk, eÂs meghataÂrozzuk az
addõÂcioÂ eloÍtti eÂs utaÂni vaÂlaszjeleÂrteÂkeket. Ebben az esetben viszont a pontossaÂgot csak
a hozzaÂadaÂst koÈvetoÍ mennyiseÂgi eÂrteÂkekre alkalmazhatjuk.
A pontossaÂg egy maÂr elfogadott (standard) moÂdszer vagy maÂs analitikai meÂreÂstechnikaÂkkal nyert eredmeÂnyek oÈsszehasonlõÂtaÂsaÂval eÂs/vagy laboratoÂriumok koÈzoÈtti koÈrvizsgaÂlatok
segõÂtseÂgeÂvel is becsuÈlhetoÍ.
· PrecizitaÂs (Precision)

A moÂdszer precizitaÂsa a koÈlcsoÈnoÈsen fuÈggetlen megismeÂtelt meÂreÂsek eredmeÂnyei koÈzoÈtti
egyezeÂs meÂrteÂke, melyet rendszerint a meÂreÂsek tapasztalati szoÂraÂsa szaÂmszeruÍsõÂt.
A precizitaÂs mint a veÂletlen hiba kifejezoÍje tehaÂt a szoÂraÂssal jellemezhetoÍ. A meÂreÂs
akkor precõÂz, ha a meÂreÂsi eredmeÂnyek hasonloÂak eÂs joÂl koÈzelõÂtenek egymaÂshoz.
A precizitaÂs eÂrteÂke aÂltalaÂban fuÈgg a meÂrendoÍ komponens mennyiseÂgeÂtoÍl, ezeÂrt
a koncentraÂcioÂfuÈggeÂst is szuÈkseÂges meghataÂrozni.
Az ismeÂtelhetoÍseÂg (repeatability) az a fajta precizitaÂs, amely ismeÂtelhetoÍ koÈruÈlmeÂnyek
koÈzoÈtt elveÂgzett kõÂseÂrletekre vonatkozik, vagyis ugyanazzal a moÂdszerrel, ugyanazzal
a mintaÂval, ugyanazzal a muÍszerrel, ugyanazzal a kezeloÍ szemeÂlyzettel, ugyanabban a laboratoÂriumban, roÈvid idoÍintervallumon beluÈl elveÂgzett meÂreÂsek eredmeÂnyeinek szoÂraÂsaÂt
jelenti.
A reprodukaÂlhatoÂsaÂg (reproducibility) a precizitaÂs azon fajtaÂja, amely reprodukaÂlhatoÂ
koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt elveÂgzett kõÂseÂrletekre vonatkozik, de az egymaÂst koÈvetoÍ meÂreÂsek
soraÂn valamilyen vaÂltozaÂs aÂll be a meÂreÂsi folyamatban, pl. maÂsik analitikus folytatja
a meÂreÂst, megnoÍ az idoÍintervallum az egyes meÂreÂsek koÈzoÈtt stb.
A megbõÂzhatoÂsaÂg (reliability) a precizitaÂs meÂrteÂke, amely a meÂreÂsi eredmeÂnyek egymaÂshoz valoÂ viszonyaÂt fejezi ki: annak az intervallumnak a nagysaÂgaÂt mutatja, amelyen beluÈl
a meÂreÂsi eredmeÂnyek szoÂroÂdnak.
A megbõÂzhatoÂsaÂg meÂrteÂkeÂnek megaÂllapõÂtaÂsaÂra toÈbb meÂreÂssorozatot szokaÂs veÂgezni, melyek mindegyikeÂhez tartozik egy-egy szoÂraÂseÂrteÂk. Az a meÂreÂsi sorozat
a megbõÂzhatoÂbb, amelyiknek a szoÂraÂsa kisebb (tehaÂt a meÂrt eÂrteÂkek keveÂsbeÂ
teÂrnek el az aÂtlageÂrteÂktoÍl), eÂs amelyikben kevesebb az aÂtlagtoÂl nagyobb meÂrteÂkben elteÂroÍ meÂreÂsi eredmeÂny (tehaÂt a meÂreÂsi eredmeÂnyek toÈbbseÂge csupaÂn kisseÂ
teÂr el az aÂtlagtoÂl, eÂs mindoÈssze neÂhaÂny keruÈlt attoÂl taÂvolabb).

· FelbontaÂs (resolution)

A felbontaÂs keÂt szomszeÂdos jel kuÈloÈnvaÂlaszthatoÂsaÂgaÂt jelenti.
Â ltalaÂban minden moÂdszerneÂl meghataÂrozzaÂk, azonban a moÂdszer jellegeÂtoÍl eÂs a jel
A
sajaÂtsaÂgaitoÂl fuÈggoÍen kuÈloÈnboÈzoÍ keÂpleteket hasznaÂlnak.
NyilvaÂnvaloÂn maÂskeÂpp kell eÂrtelmezni a felbontaÂst pl. keÂt egymaÂs melletti szõÂnkeÂpvonal eseteÂben a hullaÂmhossztengelyen, mint keÂt kromatograÂfiaÂs csuÂcsra
vonatkozoÂan az idoÍtengelyen, eÂs megint maÂs a keÂt levaÂlaÂsi potenciaÂl kuÈloÈnboÈzoÍseÂge az elektrogravimetriaÂs elektrolõÂzis soraÂn.
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· StabilitaÂs (stability)

A stabilitaÂs a muÍszert jellemzoÍ parameÂter, ami a muÍszer aÂltal adott jel roÈvidebb vagy
hosszabb taÂvuÂ (percek, oÂraÂk, napok alatti) ingadozaÂsaÂt mutatja.
EÂrteÂkeÂt uÂgy hataÂrozhatjuk meg, hogy az ugyanarra a mintaÂra kapott jelek maximaÂlis eÂs
minimaÂlis eÂrteÂkeÂnek kuÈloÈnbseÂgeÂt osztjuk a jelek az aÂtlagaÂval.
stabilitaÂs 

Ymax Ymin
YaÂtlag

A stabilitaÂs maÂs eÂrtelmezeÂsben az elemzeÂsre szaÂnt minta idoÍbeli vaÂltozatlansaÂgaÂt, tartoÂssaÂgaÂt, keÂmiai stabilitaÂsaÂt is jelenti.
Pl. a taÂrolaÂs soraÂn a mintaÂban nem mehetnek veÂgbe olyan fizikai eÂs/vagy keÂmiai
folyamatok (pl. paÂrolgaÂs, csapadeÂkkeÂpzoÍdeÂs, kolloidizaÂcioÂ, hidrolõÂzis, keÂmiai reakcioÂ, komplexkeÂpzoÍdeÂs stb.), melyek a meghataÂrozandoÂ komponens keÂmiai
formaÂjaÂt, koncentraÂcioÂjaÂt, ill. az oldat/koÈzeg aÂllapotaÂt megvaÂltoztatjaÂk. EloÍzetes
vizsgaÂlatokkal mindenkeÂppen szuÈkseÂges meghataÂrozni azt az idoÍtartamot eÂs a taÂrolaÂsi koÈruÈlmeÂnyeket (pl. hoÍmeÂrseÂklet), amely alatt az eloÍkeÂszõÂtett oldat vaÂltozatlansaÂga garantaÂlt eÂs a meÂreÂs elveÂgezhetoÍ.

1.2.3. KoncentraÂcioÂmeghataÂrozaÂs kalibraÂcioÂval
RelatõÂv moÂdszerek eseteÂn a minta valamely komponenseÂnek koncentraÂcioÂjaÂt kalibraÂcioÂ
segõÂtseÂgeÂvel hataÂrozhatjuk meg.
A kalibraÂcioÂs goÈrbe jellegeÂnek eÂs fontosabb pontjainak ismereteÂben ceÂlszeruÍ a dinamikus
tartomaÂnyban dolgozni, ahol egyszeruÍbb eÂs egyeÂrtelmuÍ az oÈsszefuÈggeÂs (lineaÂris) a mintakomponens mennyiseÂge (koncentraÂcioÂja) eÂs az analitikai jel koÈzoÈtt.
Az egyik gyakran alkalmazott eljaÂraÂs az oÈsszehasonlõÂtoÂ kalibraÂcioÂ, melyet az alaÂbbiak
szerint veÂgezhetuÈnk:
A meÂrendoÍ komponensre neÂzve ismeretlen koncentraÂcioÂjuÂ minta meÂreÂse eloÍtt ismert c1 , c2 , c3 ,¼ cn koncentraÂcioÂjuÂ kalibraÂloÂ oldatokkal (standard oldatok) ± ezeket
aÂltalaÂban toÈrzsoldatboÂl hõÂgõÂtaÂssal szokaÂs keÂszõÂteni ± meÂreÂseket veÂgzuÈnk, eÂs a kapott
Y1 , Y2 , Y3 ,¼ Yn vaÂlaszjeleÂrteÂket felhasznaÂlva kalibraÂcioÂs egyenest keÂszõÂtuÈnk oly
moÂdon, hogy dereÂkszoÈguÍ koordinaÂtarendszerben a jeleÂrteÂkeket az ordinaÂtaÂn aÂbraÂzoljuk az abszcisszaÂn feltuÈntetett koncentraÂcioÂeÂrteÂkek fuÈggveÂnyeÂben. A kapott pontokra grafikusan vagy szaÂmõÂtoÂgeÂpes regresszioÂs program segõÂtseÂgeÂvel egyenest illesztuÈnk (pl. a legkisebb neÂgyzetek moÂdszereÂvel r2 > 0,98 elvaÂraÂssal), amit az ismeretlen koncentraÂcioÂk meghataÂrozaÂsaÂra hasznaÂlhatunk.
MegmeÂrve az ismeretlen koncentraÂcioÂjuÂ minta jelnagysaÂgaÂt (Yx ), ezt az eÂrteÂket az ordinaÂtaÂn aÂbraÂzoljuk, majd onnan eloÍbb a kalibraÂloÂ egyenesre vetõÂtve meghataÂrozzuk a metszeÂspontot, amit aztaÂn az abszcisszaÂra vetõÂtve a võÂzszintes tengely metszeÂspontja adja az ismeretlen cx koncentraÂcioÂt.
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Az oÈsszehasonlõÂtoÂ moÂdszer pontossaÂgaÂt
egyetlen komponenst tartalmazoÂ minta eseteÂn a kalibraÂloÂ oldatok koncentraÂcioÂjaÂnak
pontossaÂga hataÂrozza meg. ToÈbb komponensuÍ eÂs/vagy oÈsszetett maÂtrixuÂ anyagok
eseteÂben toÈrekedni kell arra, hogy a foÍ komponenseket eÂs a kõÂseÂroÍ anyagokat illetoÍn a
kalibraÂloÂ oldatok oÈsszeteÂtele hasonloÂ legyen
a mintaÂeÂhoz, mert ezek a kõÂseÂroÍ anyagok az
uÂn. maÂtrixhataÂs reÂveÂn jelentoÍs hataÂssal lehetnek a meÂrendoÍ komponens meghataÂrozaÂsaÂra, eÂs eroÍteljesen befolyaÂsolhatjaÂk a pontossaÂgot. A zavaroÂ hataÂsokat csoÈkkentendoÍ,
az ilyen szempontboÂl fontosabbnak õÂteÂlt, ismert oÈsszetevoÍket aÂtlagos koncentraÂcioÂban szokaÂs valamennyi kalibraÂloÂ oldathoz adagolni.
Az oÈsszehasonlõÂtoÂ kalibraÂcioÂt jellemzoÍen nagyszaÂmuÂ, azonos tõÂpusuÂ, hasonloÂ oÈsszeteÂteluÍ
minta sorozatelemzeÂse vagy automata meÂroÍmuÍszer eseteÂn alkalmazzuk. Nagyon nagy hibaÂt
eredmeÂnyezne, ha ugyanazt az oÈsszehasonlõÂtoÂ kalibraÂloÂ oldatsorozatot hasznaÂlnaÂnk pl. veÂrszeÂrum, talajminta-kivonat vagy ivoÂvõÂzmintaÂk elemtartalmaÂnak elemzeÂsekor.
Ha a mintaÂban a kõÂseÂroÍ anyagokat vagy azok koncentraÂcioÂjaÂt nem ismerjuÈk, eÂs emiatt
a zavaroÂ hataÂs(ok) okaÂt eÂs meÂrteÂkeÂt sem, a maÂtrixhataÂs csoÈkkenteÂseÂre standard addõÂcioÂs
moÂdszert szokaÂs alkalmazni.
A standard addõÂcioÂs eljaÂraÂsban a mintaÂboÂl azonos teÂrfogatuÂ reÂszleteket veszuÈnk ki,
melyekhez a mintakomponenst ismert koncentraÂcioÂban tartalmazoÂ toÈrzsoldatboÂl rendre noÈvekvoÍ mennyiseÂgeket adagolunk. EzaÂltal olyan oldatsorozatot kapunk, ami a
kõÂseÂroÍ anyagokat illetoÍen azonos oÈsszeteÂteluÍ, a vizsgaÂlt komponenst pedig noÈvekvoÍ
koncentraÂcioÂban tartalmazza. LeÂnyeges viszont, hogy a minta jelentoÍsen ne hõÂguljon,
ezeÂrt viszonylag toÈmeÂny toÈrzsoldatot kell keÂszõÂteni, hogy beloÍle a kivett neÂhaÂny ml-es
teÂrfogatuÂ oldatot a mintaÂhoz adva annak ne legyen teÂnyleges teÂrfogatvaÂltozaÂsa.
Ezekben az oldatokban, valamint az eredeti mintaoldatban is meghataÂrozzuk a meÂrendoÍ komponenst. A kapott jeleket dereÂkszoÈguÍ koordinaÂtarendszerben aÂbraÂzoljuk:
az abszcisszaÂn a 'hozzaÂadott' koncentraÂcioÂkat, az ordinaÂtaÂn pedig a kapott vaÂlaszjeleket. Az eredeti, ismeretlen koncentraÂcioÂjuÂ mintaoldat jeleÂt a nulla (0) abszcisszaeÂrteÂkneÂl tuÈntetjuÈk fel ( ti. a hozzaÂadott koncentraÂcioÂ nulla).
Az aÂbraÂzolt jeleÂrteÂkekre egyenest illesztuÈnk, mely az ordinaÂtaÂt a mintaoldatra kapott jeleÂrteÂkneÂl metszi, az abszcisszaÂt pedig a negatõÂv eÂrteÂkek tartomaÂnyaÂban, az
origoÂtoÂl balra. Ez a metszeÂspont felel
meg a mintaoldat koncentraÂcioÂjaÂnak (cx ).
A standard addõÂcioÂs moÂdszer
fontos kõÂvaÂnalma, hogy a jel
nagysaÂga lineaÂrisan vaÂltozzon a
koncentraÂcioÂval ± tudjunk egyenest illeszteni a meÂreÂsi pontokra ±, ellenkezoÍ esetben ui. az
ismeretlen koncentraÂcioÂ grafikus
megaÂllapõÂtaÂsaÂt nagy hiba terheli.

38

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 11
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

39 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 11 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

1.2. A me
Âre
Âs

39

EljaÂrhatunk uÂgy is, hogy csupaÂn egyetlen mintaoldatot hasznaÂlunk, melynek eloÍszoÈr megmeÂrjuÈk az eredeti koncentraÂcioÂjaÂt, majd ezt koÈvetoÍen toÈbbszoÈr adunk hozzaÂ az ismert koncentraÂcioÂjuÂ toÈrzsoldatboÂl meghataÂrozott
mennyiseÂgeket uÂgy, hogy koÈzben minden adagolaÂs utaÂn megmeÂrjuÈk a jelet,
eÂs ezekboÍl a meÂreÂsi eredmeÂnyekboÍl keÂszõÂtjuÈk el a kalibraÂcioÂs egyenest.
A standard addõÂcioÂ pontossaÂga nagyobb, mint az oÈsszehasonlõÂtoÂ kalibraÂcioÂeÂ, ami
abboÂl adoÂdik, hogy a meÂrendoÍ mintaoldatok oÈsszeteÂtele azonos az oÈsszehasonlõÂtoÂ
oldatokeÂval, ezaÂltal a kõÂseÂroÍ anyagok (maÂtrix) okozta zavaroÂ hataÂs meÂrteÂke is
megegyezik, ezeket a zavaroÂ hataÂsokat azonban a mintaoldat eÂs az addicionaÂlt
koncentraÂcioÂjuÂ oÈsszehasonlõÂtoÂ oldatok koÈzti viszonyõÂtoÂ meÂreÂsek kompenzaÂljaÂk.
HaÂtraÂnykeÂnt jelentkezik viszont, hogy noÈvekszik a mintaeloÍkeÂszõÂteÂs eÂs a teÂnyleges
elemzeÂs munka- eÂs idoÍigeÂnye; emiatt sorozatmeÂreÂsek eseteÂben keveÂsbeÂ alkalmazzaÂk.
JelkorrekcioÂs eljaÂraÂskeÂnt hasznaÂlhatoÂ a belsoÍ standard moÂdszere.
EnneÂl a moÂdszerneÂl a mintaÂkhoz eÂs a kalibraÂloÂ oldatokhoz is azonos koncentraÂcioÂban adagolunk egy idegen komponenst mint belsoÍ standardot, ami nem azonos
a meÂrendoÍ komponenssel, de ahhoz hasonloÂ eÂrzeÂkenyseÂggel meÂrhetoÍ az adott
moÂdszerrel.
EzutaÂn a kalibraÂloÂ oldatsorozatban megmeÂrjuÈk mind a meÂrendoÍ komponens jeleÂt,
mind pedig a belsoÍ standardeÂt, eÂs e keÂt haÂnyadosaÂt (jelkalibraÂloÂ /jelbelsoÂÂ standard) hasznaÂljuk a kalibraÂcioÂhoz.

EzutaÂn a meÂrendoÍ mintaÂkhoz is ugyanannyi belsoÍ standardot adagolunk, mint
a kalibraÂloÂ oldatokhoz, eÂs veluÈk is meghataÂrozzuk a meÂrendoÍ komponens, ill.
a belsoÍ standard aÂltal adott jelet. A keÂt jel haÂnyadosaÂnak eÂrteÂkeÂboÍl a kalibraÂloÂ
egyenes segõÂtseÂgeÂvel megaÂllapõÂthatoÂ a meÂrendoÍ komponens koncentraÂcioÂja a mintaÂkban.
MegfeleloÍ belsoÍ standard kivaÂlasztaÂsa eseteÂn kikuÈszoÈboÈlhetoÍ a maÂtrixanyagoknak a muÍszerbe valoÂ mintabejuttataÂs soraÂn okozott zavaroÂ hataÂsa,
valamint az analitikai jelre gyakorolt destabilizaÂloÂ hataÂsuk (jelingadozaÂsuk).
A belsoÍ standard moÂdszere minden maÂs kalibraÂloÂ moÂdszerrel egyuÈtt alkalmazhatoÂ.
± Fontos azonban, hogy a belsoÍ standard ne zavarja a meghataÂrozandoÂ komponens
meÂreÂseÂt.
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± A belsoÍ standard jele a meÂrendoÍ komponens jeleÂhez hasonloÂan lineaÂrisan vaÂltozzon a koncentraÂcioÂvaÂltozaÂs hataÂsaÂra.
± A maÂtrixhataÂs a meÂrendoÍ mintaÂhoz hasonloÂn befolyaÂsolja a belsoÍ standard meÂreÂseÂt.
± IsmerjuÈk a belsoÍ standard adott moÂdszerre vonatkozoÂ relatõÂv eÂrzeÂkenyseÂgeÂt
a meghataÂrozandoÂ komponenshez keÂpest.
A belsoÍ standard moÂdszere pl. akkor eloÍnyoÈs, ha a mintaoldatokban az eloÍkeÂszõÂteÂsi vagy a meÂreÂsi muÍvetekben vaÂrhatoÂn teÂrfogati veszteseÂg leÂp fel, ami a meÂrendoÍ komponens koncentraÂcioÂvaÂltozaÂsaÂt okozhatja. Ha viszont a belsoÍ standardot maÂr az eloÍkeÂszõÂteÂsi munkaÂk megkezdeÂse eloÍtt hozzaÂadjuk a mintaÂkhoz, a teÂrfogatvaÂltozaÂs ennek a koncentraÂcioÂjaÂt is moÂdosõÂtja, viszont a meÂrendoÍ komponens eÂs a belsoÍ standard koncentraÂcioÂaraÂnya nem vaÂltozik, õÂgy az aÂltaluk keltett
meÂreÂsi jelek araÂnya sem.
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2. A MEÂREÂSI EREDMEÂNYEK EÂRTEÂKELEÂSEÂNEK
MATEMATIKAI STATISZTIKAI ALAPJAI

MeÂreÂseink soraÂn a meÂrendoÍ mintaÂkban levoÍ valamely meÂrendoÍ mennyiseÂg teÂnyleges, uÂn.
valoÂsaÂgos vagy valoÂdi eÂrteÂkeÂnek meghataÂrozaÂsaÂra toÈrekszuÈnk. Mivel a valoÂdi eÂrteÂket a legtoÈbb esetben nem ismerjuÈk ± ezeÂrt meÂruÈnk ±, a meÂrt mennyiseÂg eÂrteÂke az uÂn. vaÂrhatoÂ
eÂrteÂk lesz. Az a ceÂl, hogy meÂreÂseink vaÂrhatoÂ eÂrteÂke mineÂl jobban koÈzelõÂtse a valoÂdi eÂrteÂket.

2.1. A meÂreÂs hibaÂi
MeÂreÂseink mindig hibaÂval terheltek, melyeket az alaÂbbiak szerint csoportosõÂthatunk eÂs
jellemezhetuÈnk:
VeÂletlen hiba

A meÂreÂsi eredmeÂnyek a valoÂsaÂgos (maÂs neÂven valoÂdi) eÂrteÂktoÍl a nagyobb eÂs a kisebb
eÂrteÂkek feleÂ is veÂletlenszeruÍen eÂs azonos valoÂszõÂnuÍseÂggel teÂrnek el.
· VeÂletlen hibaÂk rendszerint a meÂreÂst befolyaÂsoloÂ koÈruÈlmeÂnyek eloÍre nem laÂthatoÂ vaÂltozaÂsaiboÂl koÈvetkeznek:
± veÂletlen hibaÂt okozhatnak a meÂreÂsi felteÂtelek rendszertelen vaÂltozaÂsai (pl. hoÍmeÂrseÂklet- eÂs feszuÈltseÂgingadozaÂsok)
· VeÂletlen hibaÂk okozzaÂk a meÂreÂsi eredmeÂnyek szoÂraÂsaÂt.
· KelloÍen nagy szaÂmuÂ meÂreÂst veÂgezve, a meÂreÂsi eredmeÂnyek aÂtlaga pontosabb lesz, ami
csoÈkkenti a veÂletlen hibaÂk okozta bizonytalansaÂgot.
· A veÂletlen hibaÂk a reprodukaÂlhatoÂsaÂgot befolyaÂsoljaÂk.
A veÂletlen hibaÂkat neheÂz felismerni, mert nem mindig kimutathatoÂ moÂdon befolyaÂsoljaÂk
a meÂreÂsek eredmeÂnyeÂt, s eÂppen ezeÂrt nem kuÈszoÈboÈlhetoÍk ki.
Rendszeres vagy szisztematikus hiba

A meÂreÂsi eredmeÂnyek nem a valoÂsaÂgos eÂrteÂk koÈruÈl, hanem attoÂl elteÂroÍ eÂrteÂk koÈruÈl vaÂltakoznak.
· Rendszeres hibaÂt szaÂmos teÂnyezoÍ okozhat:
± rossz moÂdszer alkalmazaÂsa,
± rosszul beaÂllõÂtott meÂreÂsi parameÂterek,
± nem megfeleloÍ kalibraÂcioÂ,
± a mintaveÂtel eÂs/vagy mintaeloÍkeÂszõÂteÂs hibaÂja,
± bizonyos aÂllandoÂ meÂreÂsi koÈruÈlmeÂnyek (hoÍmeÂrseÂklet, paÂratartalom) befolyaÂsoloÂ hataÂsa.
A rendszeres hibaÂt tehaÂt aÂltalaÂban aÂllandoÂan hatoÂ teÂnyezoÍk okozzaÂk, ezeÂrt a rendszeres hibaÂk kelloÍ odafigyeleÂssel megismerhetoÍk, felderõÂthetoÍk eÂs kikuÈszoÈboÈlhetoÍk.
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2.2. A vaÂrhatoÂ eÂrteÂk becsleÂseÂre szolgaÂloÂ parameÂterek
A meÂreÂsi eredmeÂnyek eÂrteÂkeleÂseÂre eÂs hibaÂkboÂl adoÂdoÂ bizonytalansaÂg csoÈkkenteÂseÂre matematikai statisztikai eÂs valoÂszõÂnuÍseÂgszaÂmõÂtaÂsi moÂdszereket szokaÂs alkalmazni. E moÂdszerek
elsoÍsorban ugyanazon minta valamely parameÂtereÂnek toÈbbszoÈri (vagy sokszori) meÂreÂseÂvel
kapott meÂreÂsi sorozat veÂletlen hibaÂinak, ill. a veÂletlen hibaÂk nagysaÂgaÂnak koÈzelõÂteÂseÂre
alkalmasak.
A meÂreÂsi sorozat vaÂrhatoÂ eÂrteÂkeÂnek (l) becsleÂseÂre toÈbb jellemzoÍ adat is alkalmas, melyek
koÈzvetlenuÈl a meÂrt eÂrteÂkekboÍl adoÂdnak, illetve egyszeruÍ matematikai keÂpletekkel szaÂmõÂthatoÂk: ilyek a koÈzeÂpeÂrteÂk (aÂtlag), a mediaÂn eÂs a moÂdusz.
A meÂrt eÂrteÂkek (xi  x1 , x2 , x3 , ... xn ) szaÂmtani koÈzeÂpeÂrteÂke (
x), azaz az aÂtlageÂrteÂk n szaÂmuÂ
meÂreÂs eseteÂn:

x 

x1  x2  x3  ... xn

n

n
X
xi
i1

n

A szaÂmtani koÈzeÂpeÂrteÂktoÍl valoÂ elteÂreÂsek oÈsszege nulla,
n
X

x

xi   0

i1

tovaÂbbaÂ az elteÂreÂsek neÂgyzetoÈsszege minimaÂlis:
n
X

x

xi 2  minimaÂlis

i1

± az aÂtlagot 1-2 szeÂlsoÍseÂges, azonos iraÂnyban elteÂroÍ eÂrteÂk nagyon ¹elhuÂzhatjaº az egyik
iraÂnyba.
A tapasztalati mediaÂn (maÂs neÂven centraÂlis eÂrteÂk) a nagysaÂg szerint sorba rendezett meÂreÂsi
eredmeÂnyek koÈzuÈl a koÈzeÂpsoÍ eÂrteÂk, azaz az eÂrteÂkek egyik fele enneÂl kisebb, maÂsik fele
pedig enneÂl nagyobb; ez csak n  paÂratlan meÂreÂsszaÂm eseteÂn lehetseÂges. PaÂros szaÂmuÂ
meÂreÂsi adat eseteÂn a keÂt koÈzeÂpsoÍ eÂrteÂk szaÂmtani koÈzepe. EzeÂrt szoktak inkaÂbb paÂratlan
szaÂmuÂ meÂreÂst veÂgezni.
± Nem szimmetrikus eloszlaÂsuÂ meÂreÂsi eredmeÂnyek eseteÂn a mediaÂn jelentoÍsen torzõÂthat
az aÂtlaghoz keÂpest, viszont keveÂsbeÂ torzõÂt egy-egy, a toÈbbitoÍl jelentoÍsen elteÂroÍ adat
eseteÂn.
A tapasztalati moÂdusz a leggyakrabban eloÍforduloÂ meÂrt eÂrteÂk.
± Ha toÈbb meÂreÂsi eredmeÂny azonos gyakorisaÂggal fordul eloÍ, a moÂdusz nem egyeÂrtelmuÍ.
A fentiek figyelembeveÂteleÂvel a gyakorlati meÂreÂsek soraÂn a vaÂrhatoÂ eÂrteÂk becsleÂseÂre
aÂltalaÂban a szaÂmtani koÈzeÂpeÂrteÂket alkalmazzaÂk.
l  x
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Mindezek mellett azonban szuÈkseÂg van olyan 'meÂroÍszaÂmokra' is, melyek a meÂreÂsi eredmeÂnyek aÂtlagtoÂl valoÂ elteÂreÂseÂt, szoÂroÂdaÂsaÂt jellemzik: ilyenek a terjedelem, a variancia eÂs
a szoÂraÂs.
A terjedelem a legnagyobb eÂs legkisebb meÂreÂsi eredmeÂny koÈzoÈtti elteÂreÂs, azaz a maximaÂlis
eÂs minimaÂlis eÂrteÂk koÈzti kuÈloÈnbseÂg.
A meÂreÂsi adatok koÈzeÂpeÂrteÂk koÈruÈli vaÂltozatossaÂgaÂnak ± toÈmoÈruÈleÂseÂnek vagy szeÂtszoÂrtsaÂgaÂnak ± legfontosabb jellemzoÍje a varianciaÂboÂl levezethetoÍ szoÂraÂs.
Az elmeÂleti variancia (V) vagy szoÂraÂsneÂgyzet (s2 ) az eÂrteÂkek 'variaÂloÂdaÂsaÂnak' jellemzoÍje,
ami fuÈggveÂnykeÂnt a vaÂrhatoÂ eÂrteÂktoÍl valoÂ neÂgyzetes elteÂreÂsek valamifajta aÂtlagakeÂnt foghatoÂ fel, eÂs a
1

2

r 

x

l2 f xdx oÈsszefuÈggeÂssel eÂrtelmezhetoÍ,

1

illetve az x1 , x2 , x3 , ... xn meÂrt eÂrteÂkeket felhasznaÂlva a
n
X

r2 

x1

2

l  x2

2

l  x3
n

2

l  ...  xn



2



i1

xi

2

n

keÂplettel definiaÂlhatoÂ.
A neÂgyzetes elteÂreÂs bevezeteÂseÂre azeÂrt van szuÈkseÂg, mert a vaÂrhatoÂ eÂrteÂkhez
keÂpest kisebb vagy nagyobb eÂrteÂkek az xi l kuÈloÈnbseÂg keÂpzeÂsekor negatõÂv vagy
pozitõÂv eloÍjeluÍek lehetnek, viszont neÂgyzetre emeleÂssel a negatõÂv eloÍjel eltuÍnik, eÂs
csak az elteÂreÂs nagysaÂga jelentkezik.
A szoÂraÂsneÂgyzethez keÂpest praktikusabb annak neÂgyzetgyoÈkeÂt, a szoÂraÂst (r) hasznaÂlni, ami
az egyes eÂrteÂkeknek a vaÂrhatoÂ eÂrteÂk koÈruÈli szeÂtszoÂrtsaÂgaÂnak a ¹meÂroÍszaÂmaº:

r 

v
uX
n
u
u
xi l2
t
i1

n

A meÂrt eredmeÂnyek szoÂraÂsaÂnak megaÂllapõÂtaÂsaÂra a gyakorlatban az empirikus vagy tapasztalati szoÂraÂsneÂgyzetet (s2 ) hasznaÂljaÂk, melyben a teÂnylegesen meÂrt eÂrteÂkekboÍl szaÂmõÂtott
aÂtlageÂrteÂk szerepel,
n
X
xi x2
2
2
2
2
x x  x2 x  x3 x  ...  xn x
 i1
s2 
n
n
ill. gyoÈkvonaÂssal beloÍle szaÂmõÂthatoÂ az empirikus vagy tapasztalati szoÂraÂs (s):
v
uX
n
u
u
xi x2
Az empirikus szoÂraÂs (s) a koÈzeÂpeÂrteÂktoÍl (aÂtlagtoÂl) valoÂ
t
i1
elte
ÂreÂs meÂrteÂke.
s 
n
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Az empirikus szoÂraÂs a veÂletlen hibaÂk aÂtlag koÈruÈli ingadozaÂsaÂnak nagysaÂgaÂt jellemzi: ezeÂrt
nevezik standard deviaÂcioÂnak (SD) is ( 'aÂllandoÂ' elteÂreÂs).
A standard deviaÂcioÂ meÂreÂsi sorozatok ismeÂtelhetoÍseÂgeÂnek, illetve reprodukaÂlhatoÂsaÂgaÂnak jellemzeÂseÂre szolgaÂl.
A relatõÂv standard deviaÂcioÂ (RSD) {vagy maÂs neÂven relatõÂv szoÂraÂs vagy variaÂcioÂs egyuÈtthatoÂ
 CV} az empirikus szoÂraÂs eÂs a koÈzeÂpeÂrteÂk haÂnyadosa:
RSD 

s
s
 CV ill. RSD%   100
x
x

± A relatõÂv standard deviaÂcioÂ a szoÂraÂst a koÈzeÂpeÂrteÂkre vonatkoztatva adja meg.
KiszaÂmõÂthatoÂ a meÂreÂsi sorozat aÂtlagaÂnak empirikus szoÂraÂsa is:
s
sx  p
n
± Valamely meÂreÂssorozat aÂtlagaÂnak szoÂraÂsa mindig kisebb, mint a sorozat empirikus
szoÂraÂsa.
± A meÂreÂsek szaÂmaÂnak noÈveleÂseÂvel elvileg baÂrmilyen meÂrteÂkben csoÈkkenthetoÍ a szoÂraÂs,
azaz a veÂletlen hibaÂk okozta bizonytalansaÂg.
KelloÍen nagy szaÂmuÂ meÂreÂs eseteÂn ui. a veÂletlen hibaÂk (di ) szaÂmtani koÈzeÂpeÂrteÂke
a nulla iraÂnyaÂba tart,
n
X
di

lim

n!1

i1

 0

n

E

n
X
d2i

ill. eÂrveÂnyes a koÈvetkezoÍ hataÂreÂrteÂk:

lim

n!1

i1

n

Matematikailag levezethetoÍ eÂs bizonyõÂthatoÂ, hogy kis szaÂmuÂ meÂreÂs eseteÂn viszont a szoÂraÂst
sokkal jobban koÈzelõÂti az uÂn. korrigaÂlt empirikus szoÂraÂs (s*), amelynek keÂpleteÂben a kuÈloÈnbseÂgneÂgyzetek oÈsszegeÂt a meÂreÂsek szaÂmaÂnak 1-gyel csoÈkkentett eÂrteÂkeÂvel osztjuk:

s 

v
uX
n
u
u
xi x2
t
i1

n

1

A szaÂmtani koÈzeÂpeÂrteÂket meghataÂrozoÂ n eÂrteÂkboÍl ugyanis 1-et ki tudunk szaÂmõÂtani a toÈbbi
ismereteÂben, õÂgy teÂnylegesen csupaÂn n 1 'fuÈggetlen' adatunk marad a szoÂraÂs koÈzelõÂtoÍ
eÂrteÂkeÂnek meghataÂrozaÂsaÂra ! a korrigaÂlt tapasztalati szoÂraÂs ¹torzõÂtatlanul becsuÈli megº
a meÂreÂssorozat szoÂraÂsaÂt.
± A korrigaÂlt empirikus szoÂraÂs mindig nagyobb az empirikus szoÂraÂsnaÂl, azonban a meÂreÂsek szaÂmaÂnak noÈvekedeÂseÂvel a kuÈloÈnbseÂg csoÈkken.
A meÂreÂsi eredmeÂnyek koÈzeÂpeÂrteÂkeÂnek (vaÂrhatoÂ eÂrteÂk) eÂs valoÂdi eÂrteÂkeÂnek viszonya szemleÂlhetoÍ a tuÂloldali aÂbraÂn:
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A koÈzeÂpeÂrteÂknek a valoÂdi eÂrteÂktoÍl valoÂ
elteÂreÂse (D) jelenti a meÂreÂs hibaÂjaÂt, azt
hogy mennyire pontos a meÂreÂs.
A pontossaÂg (helyesseÂg, eÂrveÂnyesseÂg, validitaÂs) tehaÂt a koÈzeÂpeÂrteÂknek a valoÂdi eÂrteÂktoÍl valoÂ elteÂreÂse.
AnnaÂl pontosabb a meÂreÂs, mineÂl
jobban koÈzelõÂti az aÂtlag a valoÂdi
eÂrteÂket.
A pontossaÂg (accuracy) nem keverendoÍ
oÈssze a precizitaÂssal (precision).
A precizitaÂs ui. a megismeÂtelt meÂreÂsek eredmeÂnyeinek joÂ egyezeÂseÂt mutatja, s mint
ilyen, a szoÂraÂssal jellemezhetoÍ.
A meÂreÂs akkor precõÂz, ha a meÂreÂsi eredmeÂnyek szoÂraÂsa kicsi, a meÂreÂst toÈbbszoÈr
megismeÂtelve hasonloÂ eÂrteÂkek adoÂdnak, azaz a meÂreÂs reprodukaÂlhatoÂ. TehaÂt joÂ az
ismeÂtelhetoÍseÂg (repeatability) eÂs a reprodukaÂlhatoÂsaÂg (reproductibility), melyek
a precizitaÂshoz kapcsolhatoÂ fogalmak.
Ha a meÂreÂs precõÂz, megfeleloÍ a megbõÂzhatoÂsaÂga (reliability) is.
A pontossaÂg eÂs precizitaÂs a meÂreÂsek soraÂn mindig egyuÈtt jellemzi a meÂreÂsi eredmeÂnyeket.
Az alaÂbbi aÂbraÂk egy-egy meÂreÂssorozat kapcsaÂn mutatjaÂk a pontossaÂg eÂs precizitaÂs egymaÂshoz valoÂ viszonyaÂt:

45

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 13
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

46 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 13 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

46

1. reÂsz ½ 2. A me
Âre
Âsi eredme
Ânyek e
Ârte
Âkele
Âse
Ânek matematikai statisztikai alapjai

Mivel a veÂletlen hibaÂk okozta szoÂraÂs jelentoÍsen befolyaÂsolja a meÂreÂs reprodukaÂlhatoÂsaÂgaÂt, fontos, hogy eÂrteÂke mineÂl kisebb legyen, rendszerint neÂhaÂny % vagy
neÂhaÂny tized % (0,1-0,2%).
Ha igen nagy szaÂmuÂ meÂreÂs eseteÂn szaÂmoljuk a szoÂraÂst, az tapasztalhatoÂ, hogy a meÂreÂsi
adatok tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂge a koÈzeÂpeÂrteÂk koÈruÈl csoportosul attoÂl keveÂsseÂ elteÂrve, eÂs csak
viszonylag kis szaÂmuÂ meÂrt eÂrteÂk teÂr el jelentoÍsen az aÂtlagtoÂl.
Az eredmeÂnyek ilyen formaÂjuÂ eloszlaÂsaÂroÂl az uÂn. eloszlaÂsfuÈggveÂnyek eÂs suÍruÍseÂgfuÈggveÂnyek
adnak felvilaÂgosõÂtaÂst.
Â braÂzoljuk dereÂkszoÈguÍ koordinaÂtarendszerben a võÂzszintes tengelyen azokat az eÂrteÂkeket,
A
melyek meÂreÂsi eredmeÂnyek lehetnek: pl. x1 , x2 , x3 , ... xn , eÂs ez akaÂr a 1 ! 1 tartomaÂny is lehet. EzutaÂn ezen a tengelyen a meÂreÂsi eredmeÂnyek tartomaÂnyaÂban jeloÈljuÈnk ki
valamekkora intervallumot, ezt leÂptessuÈk veÂgig a tartomaÂnyon, eÂs neÂzzuÈk meg, hogy egyegy intervallumba haÂny meÂreÂsi eredmeÂny esik, azaz milyen a meÂreÂsi eredmeÂnyeink gyakorisaÂga; ennek megfeleloÍen rajzoljunk az adott intervallum foÈleÂ akkora teÂglalapot, hogy
magassaÂga araÂnyos legyen az adott intervallumon beluÈl eloÍforduloÂ meÂreÂsi eredmeÂnyek
szaÂmaÂval ! õÂgy egy uÂn. gyakorisaÂgi hisztogramot kapunk, melyen a meÂrt eÂrteÂkek relatõÂv
gyakorisaÂgaÂt az ordinaÂtaÂn olvashatjuk le.
Ha noÈveljuÈk a meÂreÂsek szaÂmaÂt, eÂs finomõÂtjuk az intervallumokat, eloÍ lehet aÂllõÂtani az uÂn.
valoÂszõÂnuÍseÂgi suÍruÍseÂgfuÈggveÂnyt, melyet a hozzaÂ tartozoÂ adatokkal egyuÈtt az alaÂbbi aÂbra
mutat.

A suÍruÍseÂgfuÈggveÂny { f x } azt hataÂrozza meg, hogy a meÂreÂsi sorozat meÂrt eÂrteÂkei
(x) mint valoÂszõÂnuÍseÂgi vaÂltozoÂk mekkora valoÂszõÂnuÍseÂggel (P) esnek valamely adott
intervallumba, pl. x1 eÂs x2 koÈzeÂ.
x2

P x1 < x < x 2  

f xdx
x1
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A suÍruÍseÂgfuÈggveÂny eÂrteÂke a teljes eÂrtelmezeÂsi tartomaÂnyra vonatkozoÂan nem lehet negatõÂv.
1  x  1 ! f x  0
A suÍruÍseÂgfuÈggveÂny integraÂlja ± a goÈrbe alatti teruÈlet ± a teljes eÂrtelmezeÂsi tartomaÂnyra vonatkozoÂan egyseÂgnyi.
1

f x dx  P

1  x  1  1

1

SuÍruÍseÂgfuÈggveÂnye csak az uÂn. abszoluÂt folytonos eloszlaÂsuÂ eÂrteÂkeknek mint valoÂszõÂnuÍseÂguÍ
vaÂltozoÂknak lehet, diszkreÂt eloszlaÂsuÂaknak nem.
DiszkreÂt a valoÂszõÂnuÍseÂgi vaÂltozoÂk eloszlaÂsa akkor, ha veÂges szaÂmuÂ, megszaÂmlaÂlhatoÂan sok eÂrteÂkuÈk lehet, mõÂg a folytonos eloszlaÂsuÂ vaÂltozoÂknak veÂgtelen szaÂmuÂ,
megszaÂmlaÂlhatatlanul sok eÂrteÂkuÈk lehet.
A suÍruÍseÂgfuÈggveÂny alkalmazaÂsaÂhoz ismerni kell a meÂreÂsi sorozat eloszlaÂsaÂt.
Egy meÂreÂssorozaton beluÈli meÂrt eÂrteÂkek eloszlaÂsa azt jelenti, hogy a sorozat eÂrteÂkhataÂrain
beluÈl baÂrmely lehetseÂges eÂrteÂkintervallumhoz hozzaÂrendelhetoÍ egy valoÂszõÂnuÍseÂg-eÂrteÂk,
mely azt a valoÂszõÂnuÍseÂget jelenti, hogy egy meÂreÂsi eredmeÂny az adott intervallumba esik.
A legfontosabb folytonos eloszlaÂs a normaÂlis eloszlaÂs.
NormaÂlis vagy normaÂl eloszlaÂsuÂak azok az eÂrteÂkek mint valoÂszõÂnuÍseÂgi vaÂltozoÂk,
melyek ¹leÂtrejoÈtteÂtº sok veÂletlenszeruÍ, aÂm egyenkeÂnt keveÂsseÂ jelentoÍs, aproÂ hataÂs
befolyaÂsolja.
A veÂletlen hibaÂk gyakorisaÂga normaÂlis eloszlaÂsuÂ.
SzaÂmos ¹termeÂszetesº meÂrt adatunk is normaÂl eloszlaÂsuÂ: pl. a hegyek eÂs
faÂk magassaÂga, a testmagassaÂgok, a testsuÂly, a veÂrnyomaÂsadatok, a koÈrnyezeti aÂllapotjelzoÍk (võÂz, talaj, levegoÍ) eÂrteÂkei normaÂl eloszlaÂsuÂak.
LeÂteznek egyeÂb eloszlaÂsok is:
· lognormaÂl eloszlaÂs: pl. egyes veÂrparameÂterek eÂrteÂkeinek eloszlaÂsa, sejtfelszõÂni feheÂrjeÂk
eloszlaÂsa, aprõÂtaÂssal leÂtrehozott oÍrlemeÂny szemcsenagysaÂgaÂnak meÂreteloszlaÂsa, kuÈloÈnboÈzoÍ foglalkozaÂsuÂ dolgozoÂk joÈvedelemeloszlaÂsa;
· exponenciaÂlis eloszlaÂs: pl. bizonyos vaÂrakozaÂsi idoÍk hossza, a radioaktõÂv atomok eÂlettartam-eloszlaÂsa, a gerjesztett aÂllapotok eÂlettartamaÂnak eloszlaÂsa, muÍszerek eÂs hasznaÂlati taÂrgyak eÂlettartama;
· Cauchy-eloszlaÂs: pl. atommagok vagy elektronok gerjesztett aÂllapotaiban az energiaeÂrteÂkek bizonytalansaÂga ! ez okozza pl. a szõÂnkeÂpvonalak termeÂszetes vonalkiszeÂlesedeÂseÂt;
· Poisson-eloszlaÂs: a normaÂl eloszlaÂs mellett a maÂsik igen gyakori eloszlaÂstõÂpus, aminek
jelentoÍseÂgeÂt az adja, hogy egyes termeÂszeti jelenseÂgek, esemeÂnyek eÂs bioloÂgiai toÈrteÂneÂsek is Poisson-eloszlaÂsuÂak;
Ha az egymaÂstoÂl fuÈggetlen gyakori esemeÂnyek eÂs toÈrteÂneÂsek veÂletlenszeruÍen oszlanak
el az idoÍben, teÂrben vagy sõÂkban, akkor bekoÈvetkezeÂsuÈk Poisson-eloszlaÂst koÈvet.; tehaÂt
a nagy szaÂmuÂ lehetoÍseÂg koÈzuÈl keveÂs a szaÂmunkra eÂrdekes (pl. az emberek szuÈleteÂseÂnek
idoÍpontjai, futballmeccseken a goÂlok szaÂma, egy nagyvaÂros 100 eÂven feluÈli lakosainak
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szaÂma, autoÂbalesetboÍl eredoÍ elhalaÂlozaÂsok szaÂma, radioaktõÂv anyagban az adott idoÍ
alatt elbomloÂ atommagok szaÂma, meghataÂrozott teÂrfogatuÂ oldatban leÂvoÍ kolloidmolekulaÂk szaÂma, egy kugloÂfszeletben a mazsolaszemek szaÂma, az eÂgbolt egy-egy reÂszeÂn
leÂvoÍ csillagok szaÂma, a mikroszkoÂp laÂtoÂmezejeÂbe keruÈloÍ veÂrsejtek szaÂma, a sajtoÂhibaÂk
szaÂma a koÈnyv egy oldalaÂn).
A Poisson-eloszlaÂs diszkreÂt eloszlaÂs.
xi

Az eloszlaÂsfuÈggveÂny { F x } a suÍruÍseÂgfuÈggveÂny integraÂlja: F x 
± Az eloszlaÂsfuÈggveÂny annak a valoÂszõÂnuÍseÂgeÂt hataÂrozza
meg, hogy valamely meÂreÂsi eredmeÂny egy bizonyos
eÂrteÂkneÂl nem nagyobb:

f xdx
1

P x  xi   F xi 
Az eloszlaÂs vaÂrhatoÂ eÂrteÂke:
1

x f xdx  lx

E x 
1

Az eloszlaÂs mediaÂnja a valoÂszõÂnuÍseÂgi vaÂltozoÂnak az az eÂrteÂke, melyneÂl kisebb eÂs nagyobb
eÂrteÂkek is ugyanakkora valoÂszõÂnuÍseÂggel fordulnak eloÍ, azaz ahol az eloszlaÂsfuÈggveÂny eÂrteÂke F xmed  0,5.
A normaÂlis eloszlaÂs suÍruÍseÂgfuÈggveÂnye az uÂn. Gauss-fuÈggveÂny, (Carl Friedrich Gauss neÂmet
matematikusroÂl elnevezve.)
1
f x  p e
2

x l2
2r2

maÂskeÂppen

1
f x  p exp
r 2p

"

x 2
2r2

#

melynek igen nagy jelentoÍseÂge van a matematikai statisztikaÂban mint a meÂrt eredmeÂnyek
eloszlaÂsaÂt jellemzoÍ valoÂszõÂnuÍseÂgi suÍruÍseÂgfuÈggveÂny.
Mivel

1 < xi < 1

E

f x  0, azaz a fuÈggveÂny eÂrteÂke nem lehet negatõÂv.

A Gauss-fuÈggveÂny keÂpe a Gauss-goÈrbe vagy maÂs neÂven ± az alakja utaÂn ± szimmetrikus
haranggoÈrbe.
A Gauss-fuÈggveÂny differenciaÂlaÂsaÂval kiszaÂmõÂthatoÂ, hogy a haranggoÈrbeÂnek a l
vaÂrhatoÂ eÂrteÂkneÂl ( x) maximuma van, a l  r eÂrteÂkekneÂl pedig inflexioÂs pontjai;
ezek a goÈrbe legfontosabb parameÂterei. l azt mutatja meg, hogy hol helyezkedik el
a goÈrbe az abszcisszaÂn, mõÂg r a goÈrbe alakjaÂt hataÂrozza meg: mineÂl nagyobb a szoÂraÂs, annaÂl laposabb a goÈrbe.
A l vaÂrhatoÂ eÂrteÂk ± a szimmetrikus goÈrbe miatt ± egyuÂttal a mediaÂn eÂs a moÂdusz is.
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A goÈrbe alatti teruÈlet a fuÈggveÂny integraÂlaÂsaÂval kiszaÂmõÂthatoÂ, eÂrteÂke 1.
1

f xdx  1
1

A goÈrbe alatti teruÈletreÂszek jelentik annak a
valoÂszõÂnuÍseÂgeÂt (P), hogy egy meÂreÂsi eredmeÂny
keÂt meghataÂrozott eÂrteÂk (pl. a eÂs b) koÈzeÂ esik.
b

P a < x < b  f xdx
a

Valamely meÂreÂssorozatot vizsgaÂlva annak a P valoÂszõÂnuÍseÂge, hogy egy konkreÂt meÂreÂsi
eredmeÂny a l r vagy a l  r tartomaÂnyba esik, 34,13%; ekkora a goÈrbe alatti adott
reÂszteruÈlet araÂnya.
A l  2r tartomaÂnyra vonatkozoÂan ez 2  47,72%  95,44%, a l  3r tartomaÂny eseteÂben
pedig 99,74%. MeÂreÂsi eredmeÂnyeinket ezeÂrt szoktuk x  2r vagy x  3r szoÂraÂssal megadni,
hiszen õÂgy 95,44%, ill. 99,77% annak a valoÂszõÂnuÍseÂge, hogy valamely meÂrt eÂrteÂk a megadott
szoÂraÂstartomaÂnyba esik.
Az x  3r tartomaÂnyon kõÂvuÈl a meÂrt adatoknak csak 0,23%-a valoÂszõÂnuÍsõÂthetoÍ; ezek az
aÂtlagtoÂl nagyon elteÂroÍ, a sorozatboÂl ¹kiloÂgoÂº eÂrteÂkek.
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A normaÂlis eloszlaÂs eloszlaÂsfuÈggveÂnye:
x

F x 
1

1
p e
r 2p

x l2
2r2

dx

A Gauss-goÈrbe magassaÂga eÂs szeÂlesseÂge veÂgtelenuÈl sokfeÂle lehet. A magassaÂg eÂs szeÂlesseÂg
araÂnyaÂt a lapultsaÂg (kurtosis), szimmetriaÂjaÂt a
ferdeseÂg (skewness) jellemzi.
Ha a szoÂraÂs kisebb, a goÈrbe keskenyebb, ¹sovaÂnyabbº, mõÂg nagyobb szoÂraÂsok eseteÂn egyre
inkaÂbb ellaposodik, ahogy rendre a zoÈld, piros eÂs keÂk goÈrbe mutatja a melleÂkelt aÂbraÂn.

A lapultsaÂg (c2 ) az alaÂbbi keÂplettel szaÂmõÂthatoÂ:

n 
X
n n 1
xi x 4
n 12
c2 
3
n 2 n 3
n 1 n 2 n 3 i  1
s
NormaÂlis eloszlaÂs eseteÂn c2  0.
Ha c2 > 0, a suÍruÍseÂgfuÈggveÂny csuÂcsosabb, mint normaÂlis eloszlaÂs eseteÂn,
ha c2 < 0, a suÍruÍseÂgfuÈggveÂny laposabb, mint a normaÂlis eloszlaÂseÂ.
A ferdeseÂg (c1 ) kiszaÂmõÂtaÂsaÂhoz az alaÂbbi keÂplet hasznaÂlhatoÂ:

n 
X
n
xi x 3
c1 
n 1 n 2 i  1
s
c1  0 eseteÂn a goÈrbe szimmetrikus.
Ha c1 > 0, a goÈrbe nem szimmetrikus, eloÈl csuÂcsosabb, haÂtul elhuÂzoÂdik;
ha c1 < 0, a goÈrbe nem szimmetrikus, eloÈl elhuÂzoÂdoÂ emelkedeÂsuÍ, haÂtul csuÂcsosabb.
SzemleÂletesen aÂbraÂzolhatoÂ a suÍruÍseÂgfuÈggveÂny lapultsaÂga eÂs ferdeseÂge egy ceÂltaÂblaÂra esoÍ puskaloÈveÂsek talaÂlati eloszlaÂsaÂval
valoÂ oÈsszeveteÂsben:
Ha a Gauss-goÈrbeÂt olyan koordinaÂtarendszerben aÂbraÂzoljuk,
melynek origoÂja a goÈrbe maximumaÂnak megfeleloÍ abszcisszaeÂrteÂk ± azaz a vaÂrhatoÂ eÂrteÂk (l)

50

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 14
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

51 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 14 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

2.2. A va
Ârhato
Âe
Ârte
Âk becsle
Âse
Âre szolga
Âlo
Â parame
Âterek

51

vagy az aÂtlageÂrteÂk (
x) ± eÂs az abszcisszaÂn a r vagy az s szoÂraÂst tekintjuÈk egyseÂgnyi (1)
eÂrteÂknek, eÂs ezt a uÂj vaÂltozoÂt k-val jeloÈljuÈk ( szoÂraÂsi egyuÈtthatoÂ), mikoÈzben az ordinaÂtaÂn
tovaÂbbra is a gyakorisaÂg marad, az uÂn. egyseÂgszoÂraÂsuÂ normaÂlis eloszlaÂshoz (vagy maÂs neÂven
standard normaÂlis eloszlaÂshoz) tartozoÂ valoÂszõÂnuÍseÂgi suÍruÍseÂgfuÈggveÂnyt { f k } kapjuk:
 2
1
1
k
k
f k  p e 2 maÂskeÂppen: f k  p exp
2
2p
2p
2

(Ez tulajdonkeÂppen azt jelenti, hogy a Gauss-fuÈggveÂnybe r1 eÂrteÂket helyettesõÂtettuÈnk.)
A standard normaÂlis eloszlaÂs valoÂszõÂnuÍseÂgi suÍruÍseÂgfuÈggveÂnye eÂs eloszlaÂsfuÈggveÂnye:

Ezt a fuÈggveÂnyt oÈsszevetve a Gauss-fuÈggveÂnnyel, a k szoÂraÂsi egyuÈtthatoÂ eÂrteÂke
kiszaÂmõÂthatoÂ:
k 

x

l
r

A goÈrbe alatti teruÈlet 0 eÂs k koÈzti integraÂljaÂnak keÂtszerese ebben az esetben koÈzvetlenuÈl adja a meÂreÂsek %-os megbõÂzhatoÂsaÂgaÂt, az uÂn. statisztikus biztonsaÂgot.
ValoÂszõÂnuÍseÂgi suÍruÍseÂgfuÈggveÂny

k

Stat. bizt. %

0,50

38,29

0,675

50,00

1,00

68,26

1,96

90,00

2,00

95,00

2,58

99,00

3,00

99,73

3,29

99,90
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Â DSZEREK
3. OPTIKAI MO

Az optika ± magyarul feÂnytan ± a fizikaÂnak az a reÂsze, amely a feÂnyjelenseÂgekkel, a feÂny
terjedeÂseÂnek szabaÂlyszeruÍseÂgeivel eÂs a feÂny sajaÂtsaÂgaival foglakozik.
A laÂthatoÂ feÂny az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂsnak a 380±760 nm koÈzeÂ esoÍ szakasza, melyet az
emberi szem kuÈloÈnboÈzoÍ szõÂnek formaÂjaÂban eÂrzeÂkel.
A feÂny fogalmaÂt gyakran taÂgabb eÂrtelmezeÂsben hasznaÂljuk, eÂs beleeÂrtjuÈk a 380 nm-neÂl
kisebb hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ ultraibolya (UV) eÂs a 760 nm-neÂl nagyobb hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ
infravoÈroÈs (IR) sugaÂrzaÂst is.
MegaÂllapõÂtottaÂk, hogy a kuÈloÈnboÈzoÍ aÂllatok az embertoÍl elteÂroÍen maÂs-maÂs hullaÂmhossz-tartomaÂnyokat laÂtnak az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂsboÂl, tehaÂt a szaÂmukra laÂthatoÂ feÂny nem azonos az emberi szem szaÂmaÂra laÂthatoÂ feÂnnyel.
Pl. a meÂhek eÂs egyeÂb rovarok elsoÍsorban az ultraibolya spektrum mintaÂzata alapjaÂn taÂjeÂkozoÂdnak, aÂm az 590 nm-neÂl nagyobb hullaÂmhosszakat
maÂr nem eÂrzeÂkelik.
A madarak eÂs egyes aÂllatok a 300±400 nm-s tartomaÂnyban is laÂtnak, de
a voÈroÈs feÂnyben az emberi szemneÂl szuÍkebb hullaÂmhossz-tartomaÂnyt
eÂrzeÂkelnek.
Az aranyhal viszont mind az UV-ben, mind az IR-ben ¹laÂtº.

3.1. Az optikai moÂdszerek felosztaÂsa
Az analitikai moÂdszerek szempontjaÂboÂl az optika szakteruÈlete jellemzoÍen 3 nagy reÂszteruÈletre oszthatoÂ:
Geometriai optika vagy SugaÂroptika
å A geometriai optika a feÂny terjedeÂseÂt a feÂnyforraÂsboÂl minden iraÂnyban kileÂpoÍ feÂnysuga-

rakkal õÂrja le, eÂs vizsgaÂlja ezek iraÂnyvaÂltozaÂsaÂt a kuÈloÈnboÈzoÍ anyagi koÈzegekben az alaÂbbi
alapfelteveÂsekboÍl kiindulva:
± a feÂnysugaÂr homogeÂn koÈzegben egyenes vonalban terjed eÂs iraÂnya megfordõÂthatoÂ
± a feÂnysugarak egymaÂstoÂl fuÈggetlenek meÂg feÂnynyalaÂbban is, illetve akkor is, ha keresztezik egymaÂst
± uÂj koÈzeg hataÂraÂn a feÂnysugaÂr megtoÈrik eÂs/vagy visszaveroÍdik

A geometriai optika segõÂtseÂgeÂvel taÂrgyalhatoÂ feÂnyjelenseÂgek pl. feÂnytoÈreÂs a (refrakcioÂ) eÂs
a feÂnyvisszaveroÍdeÂs (reflexioÂ); ennek megfeleloÍen geometriai optikai moÂdszernek szaÂmõÂt
a refraktometria eÂs a reflektometria.
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HullaÂmoptika vagy maÂs neÂven Fizikai optika
å A hullaÂmoptika a feÂnyt olyan hullaÂmkeÂnt eÂrtelmezi, melynek jellemzoÍi teÂrben eÂs idoÍben

periodikusan vaÂltoznak.

A hullaÂmoptika segõÂtseÂgeÂvel õÂrhatoÂ le eÂs magyaraÂzhatoÂ pl. az interferencia, a feÂnyelhajlaÂs
(diffrakcioÂ) eÂs a feÂnypolarizaÂcioÂ jelenseÂge. A hullaÂmoptikai elveken alapuloÂ moÂdszerek
koÈzeÂ tartozik pl. az interferometria eÂs a polarimetria.
SpektroszkoÂpiai optika
å A spektroszkoÂpiai a feÂny keletkezeÂseÂvel, valamint a feÂny eÂs anyag atomi eÂs szubatomi

szintuÍ koÈlcsoÈnhataÂsaÂval jaÂroÂ aÂtalakulaÂsi folyamatokkal foglalkozik. CeÂlja jellemzoÍen a kibocsaÂtott vagy elnyelt feÂny eroÍsseÂgeÂnek (intenzitaÂsaÂnak) eÂs/vagy hullaÂmhossz szerinti
oÈsszeteÂteleÂnek megaÂllapõÂtaÂsa.

A kvantumoptika teruÈleteÂhez tartoznak a spektrokeÂmiai moÂdszerek, melyek az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs eÂs az anyag koÈzti koÈlcsoÈnhataÂson alapuloÂ keÂmiai analitikai eljaÂraÂsok.

3.1.1. A feÂny tulajdonsaÂgai
Az optikai moÂdszerek elveÂnek megismereÂseÂhez az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs ± ill. ezen
beluÈl a feÂny ± alapvetoÍ sajaÂtsaÂgainak ismerete neÂlkuÈloÈzhetetlen.
Az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs egymaÂsra meroÍlegesen haladoÂ, oszcillaÂloÂ elektromos eÂs
maÂgneses mezoÍ (eroÍteÂr), mely a teÂrben hullaÂm formaÂjaÂban feÂnysebesseÂggel terjed energiaÂt eÂs impulzust szaÂllõÂtva. A hullaÂm minden pontjaÂnak van elektromos eÂs maÂgneses
mezoÍje.
Az elektromos eÂs maÂgneses rezgeÂs vektorainak iraÂnyai meroÍlegesek a terjedeÂsi iraÂnyra
eÂs egymaÂsra is: az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs transzverzaÂlis jelleguÍ.
Mind az elektromos, mind a maÂgneses mezoÍben keÂt hullaÂmhegy koÈzoÈtti taÂvolsaÂg
a sugaÂrzaÂs hullaÂmhossza (k). A hullaÂmhegyek maÂsodpercenkeÂnti ismeÂtloÍdeÂse a frekvencia, azaz a maÂsodpercenkeÂnti rezgeÂsek szaÂma.
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Az 1860-as eÂvekben James Maxwell skoÂt matematikus-fizikus dolgozta ki az
elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs hullaÂmelmeÂleteÂt. Az 1873-ban publikaÂlt ¹TanulmaÂny
az elektromos eÂs maÂgneses teÂrroÍlº c. muÍveÂben differenciaÂlegyenletekben foglalta
oÈssze az elektromossaÂg eÂs maÂgnesesseÂg leõÂraÂsaÂra szolgaÂloÂ fontosabb parameÂtereket, levezetve, hogy a keÂt jelenseÂg egyseÂgesen is kezelhetoÍ, eÂs azonos moÂdon
õÂrhatoÂ le.
A Maxwell-egyenletek eÂrveÂnyesseÂgeÂt 1888-ban Heinrich Hertz neÂmet fizikus
igazolta szikrakisuÈleÂssel veÂgzett kõÂseÂrleteivel, bizonyõÂtva az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs keletkezeÂseÂt. Ennek alapjaÂn oÍt tartjaÂk az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs felfedezoÍjeÂnek.
Hertz azt is kimutatta, hogy az elektromaÂgneses hullaÂmok eÂs a feÂny terjedeÂsi
sebesseÂge eÂs egyeÂb sajaÂtsaÂgaik (toÈreÂs, visszaveroÍdeÂs, polarizaÂcioÂ) is megegyeznek; ennek alapjaÂn mondhatjuk, hogy a laÂthatoÂ feÂny az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs reÂsze.
Az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs a hullaÂmsajaÂtsaÂgok mellett reÂszecskesajaÂtsaÂgokkal (reÂszecske-korpuszkula) sajaÂtsaÂgokkal is rendelkezik, melyet Max Planck kvantumteoÂriaÂja
(1900) alapjaÂn Albert Einstein bizonyõÂtott 1905-ben a fotoeffektus eÂrtelmezeÂseÂvel.
A sugaÂrzaÂs reÂszecskeÂi a nulla nyugalmi toÈmeguÍ, feÂnysebesseÂggel mozgoÂ fotonok (Gilbert
Lewis, 1926), melyeket kvantumoknak is neveznek; ezek hordozzaÂk az energiaÂt.
Az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs energiaÂja (E) az Einstein-egyenlet alapjaÂn szaÂmõÂthatoÂ:

E  hv  h

h
c
k
m
m~ 

c
 hc~
m
k

Planck±aÂllandoÂ  6,626  10 34 Js
feÂnysebesseÂg  3  105 km/s (vaÂkuumban)
a sugaÂrzaÂs hullaÂmhossza
a sugaÂrzaÂs frekvenciaÂja
a sugaÂrzaÂs hullaÂmszaÂma [cm±1]

Ha csoÈkken a sugaÂrzaÂs hullaÂmhossza, noÍ a frekvenciaÂja; ennek megfeleloÍen
mineÂl kisebb a sugaÂrzaÂs hullaÂmhossza, annaÂl nagyobb a foton energiaÂja.
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Energia
[J]

26
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19
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raÂdioÂhullaÂmok

mikrohullaÂmuÂ sugaÂrzaÂs

infravoÈroÈs (IR) sugarak

laÂthatoÂ feÂny (VIS)

ultraibolya (UV) sugarak

roÈntgensugarak

c-sugarak

ElnevezeÂs

magspin

molekulaÂk, molekularotaÂcioÂ

molekulaÂk, keÂmiai koÈteÂsek

vegyeÂrteÂkelektronok

belsoÍ elektronheÂj,
vegyeÂrteÂkelektronok

atommag, belsoÍ elektronheÂj

atommag

A koÈlcsoÈnhataÂs helye

Az elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs hullaÂmhossz eÂs frekvencia szerinti szokaÂsos felosztaÂsa,
ill. az anyagi reÂszecskeÂkkel valoÂ koÈlcsoÈnhataÂsok jellege eÂs az ezeken alapuloÂ moÂdszerek

NMR-spektroszkoÂpia

EPR-spektroszkoÂpia

IR-spektroszkoÂpia

VIS-spektroszkoÂpia

UV-spektroszkoÂpia

roÈntgen-spektroszkoÂpia

c-spektroszkoÂpia

MoÂdszer
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A spektroszkoÂpia vagy szõÂnkeÂpelemzeÂs szuÍkebb eÂrtelemben a laÂthatoÂ feÂny felbontaÂsakor
keletkezoÍ szõÂnkeÂp (spektrum) vizsgaÂlataÂval foglakozik, taÂgabb eÂrtelemben viszont a teljes
elektromaÂgneses szõÂnkeÂp, ill. annak egyes reÂszeit elemzoÍ tudomaÂnyaÂg.
Ennek megfeleloÍen beszeÂlhetuÈnk laÂthatoÂ (VIS), ultraibolya (UV), infravoÈroÈs (IR),
RoÈntgen-, mikrohullaÂmuÂ vagy c-spektroszkoÂpiaÂroÂl, soÍt atomi halmazokban az
egyes komponensek relatõÂv atomtoÈmegeinek megaÂllapõÂtaÂsaÂt ceÂlzoÂ toÈmegspektroszkoÂpiai vizsgaÂlatok is ide tartoznak.
A szõÂnkeÂpelemzeÂs a laÂthatoÂ feÂny felbontaÂsakor keletkezoÍ szõÂnkeÂp (spektrum) vizsgaÂlataÂval
foglalkozik.
A feÂny spektruma eÂs a hozzaÂ kapcsoloÂdoÂ fogalmak
A 'laÂthatoÂ' feÂny hullaÂmhossztartomaÂnya 380±760 nm koÈzeÂ esik; ezt keÂpes az emberi szem
szõÂnek formaÂjaÂban eÂrzeÂkelni.
Roger Bacon maÂr a 13. szaÂzadban leõÂrta, hogy egy pohaÂr võÂz szõÂnekre bontja a raÂ esoÍ feÂnyt.
1665-ben Francesco Grimaldi olasz matematikus-fizikus emlõÂti eloÍszoÈr, hogy a feÂny prizma
segõÂtseÂgeÂvel szõÂnekre bonthatoÂ.
A latin spektrum ( megjeleneÂs) kifejezeÂst Isaac Newton hasznaÂlta eloÍszoÈr a laÂthatoÂ feÂny
szõÂneinek egyuÈtteseÂre 1666-ban. Newton meÂg uÂgy gondolta (1669), hogy a feÂny kuÈloÈnboÈzoÍ
szõÂnuÍ aproÂ reÂszecskeÂkboÍl aÂll, melyek az egyes koÈzegekben (pl. võÂz, uÈveg) kuÈloÈnboÈzoÍ sebesseÂggel mozogva kuÈloÈnvaÂlnak, eÂs leÂtrehozzaÂk az egymaÂs mellett laÂthatoÂ szõÂnek soraÂt, azaz
a spektrumot. A spektrum magyar neve szõÂnkeÂp.
1802-ben Thomas Young meÂrte meg elsoÍkeÂnt a kuÈloÈnboÈzoÍ szõÂnuÍ feÂnyek hullaÂmhosszait,
bizonyõÂtva, hogy a feÂny hullaÂmtermeÂszetuÍ. A feÂny hullaÂmtermeÂszeteÂt 1808-ban Etienne
Malus a polarizaÂcioÂ eÂrtelmezeÂseÂvel, majd 1816-ban Fresnel a feÂnyinterferencia kimutataÂsaÂval igazolta veÂglegesen.
A laÂthatoÂ feÂny fogalma a 19. szaÂzad elejeÂn alakult ki, amikor kideruÈlt, hogy leÂtezik a laÂthatoÂ
feÂnyneÂl nagyobb, ill. kisebb hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ, szemmel nem laÂthatoÂ sugaÂrzaÂsi tartomaÂny
is: William Herschel fedezte fel 1800-ban a 'voÈroÈsoÈn tuÂli' infravoÈroÈs (IR), Johann W.
Ritter pedig 1801-ben az 'ibolya alatti' ultraibolya sugaÂrzaÂst, melyeket maÂig is gyakran ±
neÂmikeÂpp helytelenuÈl ± feÂnykeÂnt emlõÂtenek.
A feÂny tulajdonsaÂgait alapvetoÍen meghataÂrozoÂ jellemzoÍk:
· HullaÂmhossz (ill. vele oÈsszefuÈggeÂsben a frekvencia: laÂsd fentebb), amelyet az emberi
szem a laÂthatoÂ tartomaÂnyban szõÂnkeÂnt eÂrzeÂkel.
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A laÂthatoÂ spektrum szõÂneinek hullaÂmhossz- eÂs frekvencia-tartomaÂnyai
SzõÂn

HullaÂmhossz

Frekvencia

Energia fotononkeÂnt

Ibolya

380±420 nm

789±714 THz

3,26±2,95 eV

KeÂk

420±490 nm

714±612 THz

2,95±2,53 eV

ZoÈld

490±575 nm

612±522 THz

2,53±2,16 eV

SaÂrga

575±585 nm

522±513 THz

2,16±2,12 eV

Narancs

585±650 nm

513±462 THz

2,12±1,91 eV

VoÈroÈs

650±760 nm

462±400 THz

1,91±1,65 eV

Az elektronvolt (eV) egyetlen elektron energiaÂjaÂt jellemzoÍ meÂrteÂkegyseÂg: 1 eV  1,6  10 19 J
1 eV az az energia, melyre egy elektron akkor tesz szert, ha 1 V potenciaÂlkuÈloÈnbseÂguÍ teÂren halad aÂt.

· IntenzitaÂs vagy feÂnyeroÍsseÂg, amelyet szemuÈnk feÂnyeroÍkeÂnt, feÂnyesseÂgkeÂnt eÂrzeÂkel.

A feÂny intenzitaÂsa a teljesõÂtmeÂnyboÍl (P) adoÂdik:
P  UE

U  fluxus: valamely A feluÈleten idoÍegyseÂg alatt aÂthaladt fotonok szaÂma
E  a sugaÂrzaÂs (feÂny) energiaÂja

A feÂny intenzitaÂsa (I) az idoÍegyseÂg alatt egyseÂgnyi feluÈleten (A) aÂthaladt sugaÂrzaÂsi
energia:
P
UE
I 

A
A
A nagyobb inztenzitaÂsuÂ feÂny rezgeÂsi amplitudoÂja nagyobb; az intenzitaÂs araÂnyos az
amplitudoÂ (a) neÂgyzeteÂvel:
I  a2
A feÂnyeroÍsseÂg meÂrteÂkegyseÂge a kandela. Jele: cd.
A kandela olyan feÂnyforraÂs feÂnyeroÍsseÂge adott iraÂnyban, amely 540  1012 Hz frekvenciaÂjuÂ monokromatikus feÂnyt bocsaÂt ki, eÂs sugaÂreroÍsseÂge ebben az iraÂnyban 1 683-ad W/sr
(watt per szteradiaÂn).
KoÈruÈlbeluÈl ennyi egy viaszgyertya feÂnyeroÍsseÂge. ! candela (latin)  gyertya
· PolarizaÂcioÂ: amit az ember szeme nem eÂrzeÂkel, de egyes rovarok (pl. meÂhek, darazsak,

lepkeÂk) ennek alapjaÂn taÂjeÂkozoÂdnak, illetve a halak eÂs maÂs võÂzi eÂloÍleÂnyek a polarizaÂlt
feÂny segõÂtseÂgeÂvel aÂllapõÂtjaÂk meg helyzetuÈket a võÂzfelszõÂnhez keÂpest.
(ReÂszletesen laÂsd Polarimetria c. fejezet.)
A polarizaÂcioÂ az elektromaÂgneses rezgeÂs iraÂnyaÂt jelenti.
A transzverzaÂlis hullaÂmkeÂnt terjedoÍ feÂny toÈreÂsek, szoÂroÂdaÂsok eÂs/vagy visszaveroÍdeÂsek koÈvetkezteÂben elveszõÂtheti rezgeÂsi sõÂkjainak egy reÂszeÂt vagy toÈbbseÂgeÂt eÂs polarizaÂloÂdik. A polarizaÂcioÂ meÂrteÂket a polarizaÂcioÂfok (d) mutatja,
melynek eÂrteÂke 0 eÂs 1 koÈzeÂ esik. A nem polarizaÂlt termeÂszetes feÂny eseteÂn
d  0, mõÂg az egyetlen rezgeÂsi sõÂkkal rendelkezoÍ, teljesen polarizaÂlt feÂny eseteÂn
d  1.
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Valamely feÂnyforraÂs aÂltal kibocsaÂtott
feÂny sohasem polarizaÂlt, joÂllehet
egyetlen atom mindig polarizaÂlt feÂnyt
bocsaÂt ki. Viszont minden atom maÂsmaÂs polarizaÂcioÂs sõÂkkal rendelkezoÍ
feÂnyt emittaÂl, melyek oÈsszesseÂgben
valamennyi lehetseÂges polarizaÂcioÂs
sõÂkot leÂtrehozzaÂk, azaz minden iraÂnyuÂ E eÂs M vektor eloÍfordul a kisugaÂrzott feÂnyben.
A polarizaÂcioÂ jelenseÂgeÂnek kutataÂsa nagyban hozzaÂjaÂrult a feÂny sajaÂtsaÂgainak eÂs hullaÂmtermeÂszeteÂnek megismereÂseÂhez.
1845-ben Michael Faraday fedezte fel, hogy a sõÂkban polarizaÂlt feÂny rezgeÂsi sõÂkja
maÂgneses teÂrben dielektrikum ( elektromosan szigeteloÍ anyag) jelenleÂteÂben elfordul:
ez a Faraday-effektus, vagy Faraday-forgaÂs.
Ez volt az elsoÍ bizonyõÂteÂk arra, hogy a feÂny eÂs az elektromossaÂg-maÂgnesesseÂg
koÈzoÈtt leÂnyegi kapcsolat van; 1847-ben Faraday maÂr uÂgy gondolta ± mint
keÂsoÍbb kideruÈlt, helyesen ±, hogy a feÂny nagy frekvenciaÂjuÂ elektromaÂgneses
rezgeÂs, amely koÈzeg neÂlkuÈl is keÂpes terjedni.
Faraday munkaÂi alapjaÂn kezdett el foglalkozni a skoÂt James Maxwell az
elektromaÂgneses teÂr eÂs a feÂny vizsgaÂlataÂval, eÂs dolgozta ki az elektromaÂgneses
sugaÂrzaÂs elmeÂleteÂt az 1860-as eÂvekben (laÂsd fentebb).
· TerjedeÂsi sebesseÂg

A feÂny terjedeÂsi sebesseÂgeÂt ± annak igen nagy eÂrteÂke miatt ± sokaÂig nem tudtaÂk meghataÂrozni kõÂseÂrletes uÂton.
ToÈbbek koÈzoÈtt az ismert olasz tudoÂs, Galileo Galilei is proÂbaÂlkozott vele, aki taÂvoli
hegycsuÂcsokra helyezett laÂmpaÂsok feÂnyeÂnek sebesseÂgeÂt proÂbaÂlta meÂrni a feÂny felvillanaÂs eÂs az eÂszleleÂs koÈzoÈtt eltelt idoÍ alapjaÂn. Azonban hamar raÂjoÈtt, hogy a feÂny terjedeÂse
sokkal gyorsabb, mint a felvillanaÂsok eÂszleleÂsi ideje, ezeÂrt ezzel a moÂdszerrel nem
meÂrhetoÍ a sebesseÂg.
ElsoÍkeÂnt 1675-ben Olaf Ro
mer daÂn csillagaÂsz szaÂmõÂtotta ki teÂnylegesen a feÂny sebesseÂÂ gy talaÂlta, hogy
geÂt a Jupiter bolygoÂ Io nevuÍ holdjaÂnak fogyatkozaÂsi idejei alapjaÂn. U
a feÂny sebesseÂge 227 000 000 m/s.
FoÈldi feÂnyforraÂsok eÂs kõÂseÂrleti eszkoÈzoÈk felhasznaÂlaÂsaÂval 1849-ben eloÍbb Hyppolite
Fizeau francia fizikus adott 313 000 000 m/s nagysaÂguÂ kõÂseÂrleti eredmeÂnyt a feÂnysebesseÂgre, majd 1862-ben az ugyancsak francia Jean Foucault szolgaÂltatott pontosabb
adatot ugyanerre 298 000 000 m/s eÂrteÂkkel.
Fizeau kõÂseÂrlete azon alapult, hogy kuÈloÈnboÈzoÍ sebesseÂggel forgathatoÂ 720 foguÂ
fogaskereÂk fogai koÈzoÈtt feÂnysugarakat bocsaÂtott egy 8,633 kilomeÂterre levoÍ
tuÈkoÈrre. A fogaskereÂk aÂlloÂ helyzeteÂben a feÂny ugyanazon a fogkoÈzoÈn eÂrkezik
vissza a megtett keÂtszeres uÂthossz utaÂn. Ha a fogaskereÂk lassan elfordul, akkor
a visszateÂroÍ feÂnysugaÂr maÂr a fogra esik; ha meÂg tovaÂbb fordul a fogaskereÂk,
akkor a feÂny a koÈvetkezoÍ fogkoÈzoÈn tud visszajutni. Fokozatosan noÈvelve a fogaskereÂk forgaÂsi sebesseÂgeÂt, a feÂny felvaÂltva jut aÂt, ill. nem jut aÂt a fogkoÈzoÈkoÈn.
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Ismerve a fogaskereÂk fordulatszaÂmaÂt eÂs a feÂnyvisszaveroÍ tuÈkoÈr taÂvolsaÂgaÂt,
a feÂny sebesseÂge kiszaÂmõÂthatoÂ.
Foucault a forgoÂtuÈkroÈs moÂdszereÂben keÂt szembefordõÂtott, egymaÂstoÂl 20 m
taÂvolsaÂgra elhelyezett sõÂktuÈkroÈt hasznaÂlt, melyek koÈzuÈl az egyik roÈgzõÂtve aÂllt,
a maÂsik pedig egy henger feluÈleteÂre eroÍsõÂtve 800 fordulat/s sebesseÂggel forgott
koÈrbe. Ha a feÂnyforraÂs feÂnye egy szuÍk reÂsen aÂthaladva a forgoÂ tuÈkroÈt eÂppen
megfeleloÍ szoÈgben eÂrte, akkor arroÂl visszaveroÍdoÈtt az aÂlloÂ tuÈkoÈrre, onnan viszsza a forgoÂ tuÈkoÈrre, onnan pedig a reÂsen keresztuÈl a feÂnyforraÂsra (autokollimaÂcioÂ) (I.). Az aÂlloÂ eÂs forgoÂ tuÈkoÈr koÈzoÈtti visszauÂt megteÂtele soraÂn a forgoÂ tuÈkoÈr
a legtoÈbb esetben maÂr egy picit elmozdult az odauÂti helyzeteÂhez keÂpest, ezeÂrt
a roÂla visszaveroÍdoÍ feÂnysugaÂr maÂr nem pontosan a feÂnyforraÂsra jut, hanem
az eredeti iraÂnytoÂl kisseÂ elteÂr
(II.). A feÂnysugaÂr elteÂreÂsi szoÈgeÂnek ismereteÂben meg lehetett hataÂrozni a forgoÂ tuÈkoÈr elfordulaÂsaÂnak szoÈgeÂt is, melyekboÍl a forgoÂ tuÈkoÈr forgaÂsi sebesseÂgeÂt ismerve kiszaÂmõÂthatoÂ volt
a feÂnysebesseÂg.
Perrotin 1901-ben megismeÂtelte Fizeau moÂdszereÂt: toÈkeÂletesebb eszkoÈzoÈket
hasznaÂlva eÂs 46 km-es feÂnyutat alkalmazva ± figyelembe veÂve a levegoÍ toÈreÂsmutatoÂjaÂt is ± a feÂny vaÂkuumbeli sebesseÂgeÂre 299 800 000 m/s eÂrteÂket kapott.
Az 1920-as eÂvekben Albert Michelson amerikai fizikus Foucault moÂdszereÂt
fejlesztette tovaÂbb, megnoÈvelve a feÂnyutat oly moÂdon, hogy keÂt hegycsuÂcs
koÈzoÈtti 35 km-es taÂvolsaÂgon vezette a feÂnyt.
ForgoÂ tuÈkoÈrkeÂnt (F) egy 8 oldaluÂ szabaÂlyos hasaÂbot alkalmazott, melyre
egy veÂkony reÂsen keresztuÈl jutott a feÂnyforraÂs feÂnye. A 8 szoÈgletuÍ F
tuÈkoÈrroÍl az A eÂs B jeluÍ sõÂktuÈkroÈk tereleÂseÂvel keruÈlt a feÂny a Wilson-hegyen
leÂvoÍ nagy meÂretuÍ T1 homoruÂ tuÈkoÈrre. ErroÍl paÂrhuzamos feÂnysugarak indultak a 35 km-re leÂvoÍ San Antonio hegyen elhelyezett ugyancsak nagy
meÂretuÍ T2 homoruÂ tuÈkoÈr feleÂ. A T2 eloÍbb a kis C sõÂktuÈkoÈrre foÂkuszaÂlta
a feÂnyt, majd roÂla ismeÂt a T2-re keruÈlt,
ahonnan a T1-re jutott
vissza, majd a B' eÂs A'
kis sõÂktuÈkroÈkoÈn, valamint a forgoÂ tuÈkroÈn
valoÂ tovaÂbbi visszaveroÍdeÂsek reÂveÂn eÂrkezett
veÂguÈl a megfigyeloÍhoÈz.
AmõÂg a feÂny haladt a hegyek koÈzoÈtt, az F tuÈkoÈr elfordult, eÂs a forgaÂsi
sebesseÂge hataÂrozta meg, hogy a nyolcszoÈg koÈvetkezoÍ oldalaÂnak feluÈleteÂroÍl
mikor haladhatott ismeÂt ugyanazon az uÂtvonalon a feÂny.
A taÂvolsaÂgok mm-es pontossaÂguÂ megaÂllapõÂtaÂsaÂval eÂs a feÂny aÂltal megtett uÂt
idejeÂnek nagyon pontos meÂreÂseÂvel ± a T1 eÂs T2 tuÈkoÈr koÈzoÈtti taÂvolsaÂgot
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0,000 23 sec alatt tette meg feÂny ± kiszaÂmõÂtott feÂnysebesseÂg 299 796 000 m/s
eÂrteÂknek adoÂdott 1926-ban.
A feÂny terjedeÂsi sebesseÂgeÂnek modern, radiofrekvenciaÂs moÂdszerrel megaÂllapõÂtott, az SIrendszer szaÂmaÂra elfogadott, vaÂkuumbeli eÂrteÂke: c  299 792 458 m/s ( 300 000 km/s).
A feÂnysebesseÂg alapvetoÍ termeÂszeti aÂllandoÂ (az elektromaÂgneses hullaÂmok terjedeÂsi sebesseÂge is ekkora); eÂrteÂke minden vonatkoztataÂsi rendszerben ugyanakkora.
Nincs meÂreÂsi bizonytalansaÂga sem, ezeÂrt uÂn. konvencionaÂlis, valoÂdi, pontos, egzakt
(exact) eÂrteÂk.
MegkuÈloÈnboÈzteteÂsuÈl a toÈbbi sebesseÂgtoÍl, jele nem v (velocitas), hanem
c {celeritas (latin)  sebesseÂg}.
A tudomaÂny jelenlegi aÂllaÂspontja szerint a feÂny vaÂkuumbeli terjedeÂsi sebesseÂgeÂneÂl
nincs nagyobb sebesseÂg.
A vaÂkuumbeli feÂnysebesseÂget (c0 ) a vaÂkuum permittivitaÂsa (e0  a vaÂkuum dielektromos aÂllandoÂja) eÂs maÂgneses permeaÂbilitaÂsa (l0 ) hataÂrozza meg:
1
c0  p
e0 l0
A vaÂkuumbeli terjedeÂsi sebesseÂghez keÂpest maÂs koÈzegekben a feÂny lassabban
halad a koÈzegellenaÂllaÂs miatt, melyet a toÈreÂsmutatoÂ (n) hataÂroz meg.
n 

c0
c

c0  a feÂnysebesseÂg vaÂkuumban
c  feÂnysebesseÂg az adott koÈzegben

EÂrdekesseÂg, hogy a fentebb emlõÂtett Albert Michelson fejlesztette ki a
roÂla elnevezett interferomeÂtert is, melynek segõÂtseÂgeÂvel meÂrteÂk 1898-toÂl
1960-ig a meÂter mint meÂrteÂkegyseÂg teÂnyleges hosszaÂt.
Ehhez kapcsoloÂdik, hogy 1960-ban a magyar Bay ZoltaÂn kezdemeÂnyezeÂseÂre az AÂltalaÂnos SuÂly- eÂs MeÂrteÂkuÈgyi Konferencia 11. uÈleÂse az uÂjonnan
bevezeteÂsre keruÈlt SI meÂrteÂkrendszerben a feÂny hullaÂmhossza alapjaÂn hataÂrozta meg a meÂter mint hosszuÂsaÂgegyseÂg definõÂcioÂjaÂt.
1965-ben ugyancsak Bay ZoltaÂn javasolta, hogy a meÂter definõÂcioÂjaÂt szerencseÂsebb lenne a feÂnysebesseÂgre eÂs az idoÍegyseÂgre alapozni.
Az AÂltalaÂnos SuÂly- eÂs MeÂrteÂkuÈgyi Konferencia az 1983-ban tartott 17. uÈleÂseÂn fogadta el veÂglegesen, hogy a feÂnysebesseÂg eÂs az idoÍegyseÂg ( sec)
alapjaÂn ¹a meÂter a feÂny aÂltal vaÂkuumban a maÂsodperc 1 299 792 458 -ad reÂsze
alatt megtett uÂt hosszaº.
Ezt a meghataÂrozaÂst eroÍsõÂtette meg a 2011. eÂvben tartott 24. uÈleÂs is.
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3.2. Geometriai optika
3.2.1. Refraktometria
A feÂny mint elektromaÂgneses sugaÂrzaÂs szaÂmaÂra az anyagi halmazok (koÈzegek) akadaÂlyt
jelentenek, ezeÂrt ha a feÂny valamely faÂzis hataÂrfeluÈleteÂre eÂrkezik, sebesseÂge a halmazt
alkotoÂ reÂszecskeÂk (atomok, ionok, molekulaÂk) elektromaÂgneses tereÂnek hataÂsaÂra a vaÂkuumban tapasztalhatoÂ eÂrteÂkhez (c  3  108 m/s) keÂpest csoÈkken. A feÂny szaÂmaÂra koÈnynyebben aÂtjaÂrhatoÂ koÈzeget ± melyben sebesseÂge nagyobb ± optikailag ritkaÂbb koÈzegnek, a
keveÂsbeÂ aÂtjaÂrhatoÂ koÈzeget, melyben a feÂny sebesseÂge kisebb, optikailag suÍruÍbb koÈzegnek
nevezzuÈk.
Az elteÂroÍ optikai suÍruÍseÂguÍ faÂzisok hataÂraÂn valoÂ aÂthaladaÂskor a feÂnysugaÂr megtoÈrik; ez
a jelenseÂg a refrakcioÂ (feÂnytoÈreÂs). FeÂnytoÈreÂs tapasztalhatoÂ minden olyan esetben, amikor
a feÂnysugaÂr meroÍlegestoÍl elteÂroÍ beeseÂsi szoÈgben eÂrkezik keÂt, szaÂmaÂra aÂtjaÂrhatoÂ (aÂtlaÂtszoÂ)
koÈzeg hataÂraÂra.
3.2.1.1. A toÈreÂsmutatoÂ
A feÂnytoÈreÂs meÂrteÂke a toÈreÂsmutatoÂval (maÂs neÂven refrakcioÂs index) jellemezhetoÍ.
A toÈreÂsmutatoÂ (n) a keÂt eÂrintkezoÍ koÈzegben meÂrt feÂnysebesseÂg (c1 eÂs c2 ) haÂnyadosaÂval
egyenloÍ.
n 

c1
c2

ahol c1 az optikailag ritkaÂbb, c2 az optikailag suÍruÍbb
koÈzegben meÂrt feÂnysebesseÂg

A toÈreÂsmutatoÂ meÂrteÂkegyseÂg neÂlkuÈli szaÂm. EÂrteÂke annaÂl nagyobb, mineÂl suÍruÍbb a koÈzeg.
Ha c1 -t vaÂkuumban meÂrjuÈk (c0 ), abszoluÂt toÈreÂsmutatoÂroÂl beszeÂluÈnk.
Ha valamely anyagnak egy maÂsik, kisebb optikai suÍruÍseÂguÍ koÈzegre vonatkoztatjuk a toÈreÂsmutatoÂjaÂt, relatõÂv suÍruÍseÂgroÍl van szoÂ.
n1, 2 

n2
n1

ahol n1,2 a 2. anyagnak az 1.-re vonatkoztatott toÈreÂsmutatoÂja

Mivel a toÈreÂsmutatoÂt leggyakrabban levegoÍben meÂrjuÈk, aÂltalaÂban a levegoÍre vonatkoztatott relatõÂv toÈreÂsmutatoÂt hasznaÂljuk. Ez csupaÂn kis meÂrteÂkben teÂr el a vaÂkuumra vonatkoztatott abszoluÂt toÈreÂsmutatoÂtoÂl, ezeÂrt a
mindennapi gyakorlatban a nem tuÂl precõÂz munkaÂkhoz rendszerint alkalmazhatoÂ.
A gyakorlatban hasznaÂlt folyadeÂk eÂs szilaÂrd halmazaÂllapotuÂ anyagok toÈreÂsmutatoÂja
aÂltalaÂban n  1,3 ± 1,7 koÈzeÂ esik, eÂs rendszerint neÂgy tizedesjegy pontossaÂggal
szokaÂs megadni: pl. n võÂz  1,3333, n kvarc  1,5440. Vannak nagyobb toÈreÂsmutatoÂjuÂ anyagok is: pl. n gyeÂmaÂnt  2,4172. A gaÂzok toÈreÂsmutatoÂja joÂval kisebb: pl.
n levegoÍ  1,0003.
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A toÈreÂsmutatoÂ elsoÍsorban az anyagi minoÍseÂgtoÍl fuÈgg.
GaÂzok eÂs homogeÂn folyadeÂkok toÈreÂsmutatoÂja a koÈzeg minden reÂszeÂn azonos, eÂs fuÈggetlen
az eÂrkezoÍ eÂs aÂthaladoÂ feÂny iraÂnyaÂtoÂl. Az ilyen izotroÂp anyagok mellett a szilaÂrd testek
koÈzoÈtt vannak olyan anizotroÂp sajaÂtsaÂguÂak is, melyekben a toÈreÂsmutatoÂ eÂrteÂke fuÈgg a
beesoÍ feÂnysugaÂr iraÂnyaÂtoÂl.
Az anyagi minoÍseÂgen kõÂvuÈl a toÈreÂsmutatoÂ nagysaÂga fuÈgg a hoÍmeÂrseÂklettoÍl, a nyomaÂstoÂl eÂs
a feÂny hullaÂmhosszaÂtoÂl.
A hoÍmeÂrseÂklet hataÂsa a koÈzeg reÂszecskeÂinek mozgaÂsaÂval van oÈsszefuÈggeÂsben, eÂs foÍkeÂpp
folyadeÂkokban, ill. szilaÂrd anyagokban jelentkezik.
FolyadeÂkok toÈreÂsmutatoÂja a hoÍmeÂrseÂklet noÈvekedeÂseÂvel csoÈkken, mõÂg a szilaÂrd anyagokeÂ
noÍ.
A folyadeÂkok szerkezeteÂben ugyanis a hoÍmeÂrseÂklet emeleÂsekor a megnoÈvekedett
mozgaÂsi energia miatt taÂvolabb keruÈlnek egymaÂstoÂl a reÂszecskeÂk, noÍ a lyukak
szaÂma, ezaÂltal a feÂny eloÍtt kevesebb lesz az ¹akadaÂlyº.
A hataÂs meÂrteÂke vizes oldatok eseteÂben 10±4/³C nagysaÂgrenduÍ, tehaÂt a
negyedik tizedesjegyben okoz vaÂltozaÂst.
Szerves folyadeÂkokban a vaÂltozaÂs nagyobb, jellemzoÍen 3,5 ± 5,5  10 4 /³C
eÂrteÂkuÍ a csoÈkkeneÂs.
Az igazaÂn pontos toÈreÂsmutatoÂ-meghataÂrozaÂsokhoz a fentiek miatt aÂllandoÂ hoÍmeÂrseÂklet (termosztaÂlaÂs) ajaÂnlott 0,01³C-ra.
SzilaÂrd anyagokban a hoÍmeÂrseÂklet emeleÂsekor felleÂpoÍ toÈreÂsmutatoÂ-noÈvekedeÂs arra
vezethetoÍ vissza, hogy a raÂcspontokban roÈgzõÂtett eÂs a toÈmegkoÈzeÂppontjuk koÈruÈl
rezgoÍ mozgaÂst veÂgzoÍ reÂszecskeÂk a hoÍmeÂrseÂkletnoÈveleÂs okozta energiafelveÂtel miatt
nagyobb amplitudoÂval eÂs nagyobb frekvenciaÂval rezegnek, ezaÂltal a feÂnysugaÂr
gyakrabban uÈtkoÈzik a reÂszecskeÂkkel, eÂs emiatt ¹lelassulº. A hataÂs meÂrteÂke azonban
csak kb. 1 10-e a folyadeÂkokban tapasztalhatoÂ eÂrteÂkhez keÂpest (10 5 /³C), õÂgy csak
a kuÈloÈnleges pontos meÂreÂsekneÂl kell figyelembe venni. MegjegyzendoÍ tovaÂbbaÂ,
hogy a hataÂs meÂrteÂke a raÂcstõÂpustoÂl is fuÈgg, emiatt a vaÂltozaÂs akaÂr ellenteÂtes iraÂnyuÂ
is lehet.
A fentiek miatt mindig fel kell tuÈntetni, hogy mekkora hoÍmeÂrseÂkletre eÂs
milyen hullaÂmhosszra (laÂsd alaÂbb) vonatkozik az adott eÂrteÂk: ntk .
Pl. nvõÂz  1,3333, 20³C-on eÂs k  589,3 nm (a Na D-vonala) hullaÂmhoszszon.
35
100
VõÂzre vonatkoztatva: n20
D  1,3333, nD  1,3318, nD  1,3182.
A nyomaÂs hataÂsa leginkaÂbb a gaÂzokat eÂrinti, a folyadeÂkok eÂs a szilaÂrd anyagok eseteÂben a
leÂgkoÈri nyomaÂs vaÂltozaÂsa okozta toÈreÂsmutatoÂ-vaÂltozaÂs aÂltalaÂban elhanyagolhatoÂan kicsi,
nem kell szaÂmolni vele.
A feÂny hullaÂmhossza befolyaÂsolja leginkaÂbb a toÈreÂsmutatoÂ nagysaÂgaÂt. EbboÍl a szempontboÂl meg kell kuÈloÈnboÈztetni a laÂthatoÂ eÂs az ultraibolya tartomaÂnyt.
ToÈreÂsmutatoÂjaÂnak hullaÂmhosszfuÈggeÂseÂt (dn  dk) diszperzioÂnak (D) nevezzuÈk.
Valamely anyag, pl. uÈveg diszperzioÂjaÂt legegyszeruÍbben keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhoszszon meghataÂrozott toÈreÂsmutatoÂ-eÂrteÂk kuÈloÈnbseÂgekeÂnt szaÂmõÂthatjuk ki.
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SzõÂntelen anyagok toÈreÂsmutatoÂja a laÂthatoÂ tartomaÂnyban a hullaÂmhossz noÈvekedeÂseÂvel
csoÈkken. Ez az uÂn. normaÂlis diszperzioÂ jelenseÂge (laÂsd alaÂbb).
D 

dn
<0
dk

Ez az alapja az uÂn. prizmaÂs feÂnyfelbontaÂsnak, melyben a legnagyobb hullaÂmhosszuÂ
voÈroÈs szõÂnuÍ feÂny toÈrik meg a legkeveÂsbeÂ, a legkisebb hullaÂmhosszuÂ ibolyaszõÂnuÍ feÂny
pedig a legnagyobb meÂrteÂkben.

A laÂthatoÂnaÂl kisebb, ill. nagyobb hullaÂmhosszuÂ UV-, ill. IR-tartomaÂnyban a hullaÂmhossz noÈvekedeÂseÂvel a toÈreÂsmutatoÂ is noÈvekszik. Ez az uÂn. anomaÂlis diszperzioÂs hataÂs.
A jelentoÍs meÂrteÂkuÍ hullaÂmhosszfuÈggeÂs miatt
a toÈreÂsmutatoÂ megadaÂsakor mindig fel kell
tuÈntetni azt a hullaÂmhosszat is, amelyen
meÂrtuÈnk: nk .
A meÂreÂsek hullaÂmhosszakeÂnt leggyakrabban
a koÈnnyen eloÍaÂllõÂthatoÂ, ismert hullaÂmhoszszakat hasznaÂljaÂk, melyek aÂltalaÂban gaÂzok
vagy goÍzoÈk jellemzoÍ, reÂgoÂta ismert, nagybetuÍkkel jeloÈlt szõÂnkeÂpvonalai.
Pl. a naÂtriumgoÍz D-vonala: 589,3 nm, a hidrogeÂngaÂz spektrumaÂnak vonalai:
F  486,1 nm, C  656,3 nm G  434,1 nm
A diszperzoÂ megaÂllapõÂtaÂsaÂra is leggyakrabban a D  n F n C eÂs a D  n G n D kuÈloÈnbseÂgeket hasznaÂljaÂk.
Optikai eszkoÈzoÈkben a kuÈloÈnboÈzoÍ oÈsszeteÂteluÍ uÈvegekboÍl keÂszuÈlt alkatreÂszek (lencseÂk,
prizmaÂk) toÈreÂsmutatoÂjaÂnak hullaÂmhosszfuÈggeÂseÂt gyakran az uÂn. Abbe-feÂle szaÂmmal (m)
jellemzik.
m 

nD 1
nF nC

Abbe-feÂle szaÂm

Az optikai gyakorlatban hasznaÂlt uÈvegek keÂt nagy csoportba sorolhatoÂk: koronauÈvegek,
illetve oÂlomuÈvegek vagy maÂs neÂven flintuÈvegek.
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A koronauÈvegek alkaÂlifeÂm-tartalmuÂ szilikaÂtok, melyek kb. 10% kaÂlium-oxidot
(K2O) tartalmaznak. JeloÈleÂsuÈk: K.
ToÈreÂsmutatoÂjuk alacsony ( 1,52), diszperzioÂjuk kicsi (az Abbe-feÂle szaÂmuk 60
koÈruÈl van, aÂltalaÂban 50±85 koÈzeÂ esik). KivaÂloÂ optikai eÂs joÂ mechanikai tulajdonsaÂgaik, a koÈrnyezeti eÂs keÂmiai hataÂsokkal szembeni ellenaÂlloÂ-keÂpesseÂguÈk miatt foÍkeÂpp precõÂzioÂs optikai lencseÂk keÂszõÂteÂseÂre hasznaÂlhatoÂk.
JellemzoÍ fajtaÂik egyeÂb adaleÂkanyagokat tartalmaznak (baÂrium-oxid, cinkoxid, fluorit, foszfor-pentoxid, boÂr-trioxid), vaÂltoztatva ezzel a toÈreÂsmutatoÂt
eÂs a diszperzioÂt.
A boroszilikaÂt-tartalmuÂ BK-jeluÍ uÈvegek (pl. BK7, ahol a szaÂm a %-os oÈszszeteÂtelre utal) aÂltalaÂban  10% koÈruÈli boÂr-trioxidot tartalmaznak.
Az oÂlom- vagy flintuÈvegek (F) 4±60% oÂlom-oxid (PbO) tartalommal jellemezhetoÍk.
ToÈreÂsmutatoÂjuk magas (n  1,45±2,0), Abbe-szaÂmuk viszont alacsony (30±55).
Mivel az oÈsszeteÂtel vaÂltoztataÂsaÂval (foÍleg a PbO araÂnyaÂt illetoÍen) a toÈreÂsmutatoÂ is
jelentoÍsen vaÂltozik, elsoÍsorban feÂnyfelbontoÂ prizmaÂk keÂszõÂteÂseÂre, illetve lekeÂpezoÍ
lencseÂk anyagakeÂnt hasznaÂljaÂk fel.
A 'flint' elnevezeÂs az angol goÈroÈngy, kavics szoÂboÂl ( flint) ered. DeÂl-keletAnglia meÂszkoÍuÈledeÂkeiben ui. igen gyakoriak a tiszta kvarcboÂl aÂlloÂ roÈgoÈk,
melyeket a XVII. sz. koÈzepeÂtoÍl az oÂlomkristaÂly uÈvegek alapanyagakeÂnt
hasznaÂltak.
Optikai uÈvegek oÈsszeteÂtele, toÈreÂsmutatoÂi eÂs diszperzioÂja
È sszeteÂtel [%]
O

ToÈteÂsmutatoÂ

SiO2

Na2O

K2 O

CaO

PbO

nC

nD

nF

AbbeszaÂm

KoronauÈveg

74

9

11

6

±

1,508

1,510

1,516

63,75

FlintuÈveg

47

2

7

±

44

1,608

1,613

1,625

36,06

Csaknem fuÈggetlenõÂthetoÍ viszont a hoÍmeÂrseÂklet eÂs a nyomaÂs vaÂltozaÂsaitoÂl egyes anyagok
toÈreÂsmutatoÂja, ha az anyagok suÍruÍseÂgeÂt (q) is figyelembe vesszuÈk. A suÍruÍseÂg eÂrteÂke ugyanis szinteÂn tuÈkroÈzi a hoÍmeÂrseÂklet eÂs nyomaÂs okozta vaÂltozaÂsokat, õÂgy jelenleÂteÂvel egyfajta
kompenzaÂcioÂ vaÂlik lehetseÂgesseÂ. Az õÂgy kialakõÂtott parameÂter a fajlagos toÈreÂsmutatoÂ vagy
fajlagos refrakcioÂ (r), melynek definõÂcioÂkeÂplete:
r 

n2 1 1

r2  2 q

fajlagos refrakcioÂ

A relatõÂv molekulatoÈmeggel (M) szorzott fajlagos refrakcioÂ a moÂlrefrakcioÂ (RM ):
RM 

n2 1 M

n2  2 q

moÂlrefrakcioÂ

Mind a fajlagos refrakcioÂ, mind a moÂlrefrakcioÂ fuÈgg a hullaÂmhossztoÂl.
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3.2.1.2. A feÂnytoÈreÂs toÈrveÂnyei
1621-ben kõÂseÂrletekre alapozva eloÍbb Snel van Rojen (1580±1626) {maÂs neÂven Willebrord
Snell vagy latinosan Snellius}, majd neÂhaÂny eÂvvel keÂsoÍbb ± 1629-ben ± a feÂny reÂszecskeelmeÂleteÂt figyelembe veÂve ReneÂ Descartes (1596±1650) hataÂrozta meg a koÈzeghataÂron
aÂtleÂpoÍ feÂnysugaÂr toÈreÂsi toÈrveÂnyeÂt.
A toÈreÂsmutatoÂ a Schnellius-Descartes-toÈrveÂny szerint praktikusan megegyezik a beeseÂsi
szoÈg (i) szinuszaÂnak eÂs a toÈreÂsi szoÈg (r) szinuszaÂnak haÂnyadosaÂval.
beeseÂsi szoÈg: a beesoÍ feÂnysugaÂr eÂs a beeseÂsi meroÍleges aÂltal
bezaÂrt szoÈg
toÈreÂsi szoÈg: a megtoÈrt feÂnysugaÂr eÂs a beeseÂsi meroÍleges aÂltal
bezaÂrt szoÈg
n 

sin i
sin r

Schnellius-Descartes-toÈrveÂny

A koÈzegek optikai suÍruÍseÂge alapjaÂn a feÂnytoÈreÂs jellege keÂtfeÂle
lehet:
å ha a feÂnysugaÂr optikailag ritkaÂbb koÈzegboÍl (ahol sebesseÂge c 1 ) optikailag suÍruÍbb koÈzegbe (ahol sebesseÂge c 2 )
jut, a beeseÂsi meroÍlegeshez toÈrik (bal
oldali aÂbra)
å ha a feÂnysugaÂr optikailag suÍruÍbb koÈzegboÍl (ahol sebesseÂge c 1 ) optikailag
ritkaÂbb koÈzegbe (ahol sebesseÂge c 2 )
jut, a beeseÂsi meroÍlegestoÍl toÈrik (jobb
oldali aÂbra)
Optikailag suÍruÍbb koÈzegboÍl optikailag ritkaÂbb
koÈzegbe valoÂ aÂtleÂpeÂskor speciaÂlis esetekkel is
szaÂmolhatunk.
Ha ugyanis ± az alaÂbbi aÂbraÂn szemleÂlhetoÍ moÂdon ± noÈveljuÈk a beeseÂsi szoÈget (i $ i'), a toÈreÂsi szoÈg is noÍ (r $ r'),
melynek veÂgeÂn eleÂrkezuÈnk egy olyan
hataÂresethez, amikor az i'' beeseÂsi
szoÈghoÈz tartozoÂ r'' toÈreÂsi szoÈg 90Ê-os, azaz dereÂkszoÈg. Ebben az esetben a feÂnysugaÂr
nem leÂp aÂt az uÂj faÂzisba, hanem a faÂzishataÂron halad tova.
A 90Ê-os toÈreÂsi szoÈghoÈz tartozoÂ beeseÂsi szoÈget hataÂrszoÈgnek nevezzuÈk.
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A hataÂrszoÈgneÂl nagyobb beeseÂsi szoÈggel
eÂrkezoÍ feÂnysugarak (szaggatott vonal)
egyaÂltalaÂn nem szenvednek toÈreÂst, nem
leÂpnek aÂt a faÂzishataÂron sem, hanem a
feÂnyvisszaveroÍdeÂs (reflexioÂ) szabaÂlyainak
megfeleloÍen a beeseÂsi szoÈggel azonos
visszaveroÍdeÂsi szoÈgben teljes egeÂszeÂben
visszaveroÍdnek.
Ez a teljes visszaveroÍdeÂs vagy totaÂlis reflexioÂ esete.
A totaÂlis reflexioÂ is csak optikailag suÍruÍbb
koÈzegboÍl az optikailag ritkaÂbb koÈzeg feleÂ
toÈrteÂnoÍ haladaÂskor leÂp fel.
TotaÂlis belsoÍ reflexioÂ laÂthatoÂ a melleÂkelt
keÂpen.
TotaÂlis reflexioÂ alapjaÂn ¹muÍkoÈdnekº a
feÂnyfordõÂtoÂ prizmaÂk. (LaÂsd prizmaÂs feÂnyfelbontaÂs c. fejezet.)
Az optikai szaÂlak muÍkoÈdeÂsi elve is a feÂny
teljes visszaveroÍdeÂseÂn alapul: A feÂnykaÂbel
egyik veÂgeÂn beleÂpoÍ feÂnysugaÂr mint optikai
jel a vezeteÂkben haladva sokszori totaÂlis
reflexioÂt szenved, eÂs a vezeteÂk hajlõÂtaÂsa eseteÂn is csak a kaÂbel maÂsik veÂgeÂn tud kileÂpni.
A flexibilis szaÂl egy olyan uÈvegmagboÂl aÂll,
amelyet veÂdoÍheÂj vesz koÈruÈl.
A magban terjedoÍ feÂnysugaÂr azeÂrt nem
tud onnan taÂvozni, mert a mag toÈreÂsmutatoÂja nagyobb, mint a heÂjeÂ.

3.2.1.3. A toÈreÂsmutatoÂ meÂreÂse
A hataÂrszoÈg megkereseÂse eÂs eÂrteÂkeÂnek meghataÂrozaÂsa lehetoÍseÂget ad ismeretlen toÈreÂsmutatoÂjuÂ anyag toÈreÂsmutatoÂjaÂnak meghataÂrozaÂsaÂra (uÂn. hataÂrszoÈgmoÂdszer).
Ha az ismeretlen n2 toÈreÂsmutatoÂjuÂ koÈzeg eÂs az ismert n1 toÈreÂsmutatoÂjuÂ koÈzeg
viszonya n1 > n2 , eÂs koÈzoÈttuÈk hataÂrfeluÈletet leÂtesõÂtuÈnk oly moÂdon, hogy a feÂnysugarak ezuÂttal a kisebb toÈreÂsmutatoÂjuÂ (n2 ) feloÍl eÂrkeznek, akkor meroÍleges beeseÂsi
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szoÈg esteÂn a megtoÈrt feÂnysugaÂr a hataÂrszoÈgnek megfeleloÍ iraÂnyban halad az n1
toÈreÂsmutatoÂjuÂ faÂzisban. (¹MegfordõÂtottukº a feÂnysugarak uÂtjaÂt!) A megtoÈrt sugarakat egy ceÂlszeruÍen preparaÂlt taÂvcsoÈvoÈn figyelve az laÂthatoÂ, hogy a laÂtoÂmezoÍ egy
reÂsze soÈteÂten marad, mert oda nem jut feÂny, hiszen dereÂkszoÈguÍ beeseÂsneÂl nagyobb
beeseÂsi szoÈg nem lehetseÂges.
A vilaÂgos eÂs soÈteÂt mezoÍ eÂles hataÂrvonala eÂppen a hataÂrszoÈgnek felel meg. KeÂzi
meÂreÂsneÂl ennek eÂrteÂkeÂt az okulaÂrra vetõÂtett skaÂlaÂn koÈzvetlenuÈl leolvashatjuk, automata muÍszerneÂl pedig feÂnymeÂroÍ detektor keresi meg eÂs jelzi.
A Schnellius-Descartes-toÈrveÂny alapjaÂn
az ismeretlen toÈreÂsmutatoÂ az alaÂbbiak szerint szaÂmõÂthatoÂ ki:
n1
sin 90

n2
sin r 1

E

n2  n1  sin r 1

A hataÂrszoÈgmoÂdszer elveÂn muÍkoÈdik az
Abbe-feÂle refraktomeÂter, mellyel elsoÍsorban
folyadeÂkok toÈreÂsmutatoÂjaÂnak meghataÂrozaÂsa
veÂgezhetoÍ el koÈnnyen, gyorsan eÂs pontosan.
FoÍ reÂszei a feÂnyforraÂs, a megvilaÂgõÂtoÂ, ill. meÂroÍprizma, a taÂvcsoÍ eÂs az okulaÂr. A meÂrendoÍ
minta egy cseppjeÂt a meÂroÍprizma elforgataÂsaÂval (felhajtaÂsaÂval) lehet a megvilaÂgõÂtoÂ prizma võÂzszintesre aÂllõÂtott feluÈleteÂre juttatni.
A feÂnyforraÂs feÂnye a megvilaÂgõÂtoÂ prizmaÂn keresztuÈl jut a minta veÂkony reÂtegeÂbe, majd onnan a meÂroÍprizmaÂba. A feÂny a folyadeÂkfilm mindkeÂt hataÂrfeluÈleteÂn toÈreÂst szenved, majd
a taÂvcsoÍbe jutva az Amici-prizmaÂkon keresztuÈl jut el az okulaÂrba.
A taÂvcsoÈvet a szoÈgkeresoÍ õÂven uÂgy kell elmozdõÂtani (vagy a meÂroÍprizmaÂt a taÂvcsoÍhoÈz
keÂpest uÂgy elforgatni), hogy a meÂroÍprizmaÂt elhagyoÂ feÂny a hataÂrszoÈgnek megfeleloÍ iraÂnyba
essen, amit az okulaÂr foÂkuszpontjaÂban elhelyezett szaÂlkereszt segõÂtseÂgeÂvel aÂllõÂthatunk be
a laÂtoÂteÂr soÈteÂt eÂs vilaÂgos reÂszeÂnek eÂles hataÂrvonalakeÂnt.
A taÂvcsoÍben leÂvoÍ 2 db Amici-prizma a feÂnyszoÂroÂdaÂs kikuÈszoÈboÈleÂseÂre szolgaÂl. Az AmiciprizmaÂk mindegyike 3 reÂszprizmaÂboÂl aÂll, melyekben a kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ sugarak
a feÂnytoÈreÂsek reÂveÂn kuÈloÈnboÈzoÍ meÂrteÂkuÍ elteÂrõÂteÂst szenvednek (diszperzioÂ). Mivel
a maÂsodik Amici-prizma az elsoÍhoÈz keÂpest
180³-kal elforgatva helyezkedik el, az elsoÍ
okozta elteÂruÈleÂsek ebben ¹visszateÂruÈlnekº,
azaz egyfajta kompenzaÂcioÂs hataÂs reÂveÂn a
diszperzioÂ kikuÈszoÈboÈlhetoÍ (laÂsd 3.4.1.3.2.
fejezet).
Az Abbe-feÂle refraktomeÂter nagy eloÍnye,
hogy csupaÂn cseppnyi mintamennyiseÂgekre
van szuÈkseÂg. TovaÂbbi eloÍny, hogy a nem tuÂl
pontos meÂreÂsekhez keÂzi vaÂltozatok (laÂsd
alaÂbbi eszkoÈz eÂs aÂbra) is keÂszõÂthetoÍk.
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Ezeket a refraktomeÂtereket valamilyen feÂnyforraÂs vagy a Nap feleÂ tartva kell muÍkoÈdtetni.
A laÂtoÂmezoÍben a vizsgaÂlt komponensre vonatkoztatott skaÂla is megjelenik.
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3.3. HullaÂmoptika
3.3.1. Polarimetria
A polarimetria az optikai forgatoÂkeÂpesseÂg meÂreÂseÂvel foglalkozik. Az optikai forgatoÂkeÂpesseÂg valamely optikailag aktõÂv anyagnak az a tulajdonsaÂga, hogy a sõÂkban polaÂrozott feÂny
polarizaÂcioÂs sõÂkjaÂt keÂpes elforgatni.
3.3.1.1. A polarizaÂlt feÂny
Az optikai aktivitaÂs a feÂny mint elektromaÂgneses hullaÂm rezgeÂse eÂs valamely anyag koÈzoÈtti
koÈlcsoÈnhataÂssal eÂrtelmezhetoÍ.
A feÂny transzverzaÂlis hullaÂmok formaÂjaÂban terjed, azaz a rezgeÂsek iraÂnya a terjedeÂsi
iraÂnyra meroÍleges. Ha e rezgeÂseket vektorral aÂbraÂzoljuk ± amely szemleÂlteti mind az
elektromos (E), mind a maÂgneses teÂreroÍsseÂget (H) ±, a vektorok egy-egy sõÂkban mozognak, melynek reÂsze az iraÂnyt
jeloÈloÍ egyenes. Elvileg veÂgtelen szaÂmuÂ
ilyen sõÂk keÂpzelhetoÍ el, melyekben a
vektorok azonos valoÂszõÂnuÍseÂggel fordulnak eloÍ. (Az E vektoraÂt feÂnyvektornak
is nevezik.)
A feÂny kuÈloÈnboÈzoÍ koÈzeghataÂrokon feÂnytoÈreÂssel jaÂroÂ aÂtleÂpeÂsneÂl vagy speciaÂlis szoÈgben valoÂ
visszaveroÍdeÂs eseteÂn, illetve bizonyos kristaÂlyokon toÈrteÂnoÍ aÂthaladaÂskor bekoÈvetkezoÍ szoÂroÂdaÂskor ¹elveszõÂthetiº rezgeÂsi sõÂkjainak legtoÈbbjeÂt, eÂs csak egyetlen rezgeÂsi sõÂkja marad: az
ilyen feÂnyt polarizaÂlt (maÂs neÂven sarkõÂtott) feÂnynek nevezzuÈk. (Ez az uÂn. lineaÂris polarizaÂcioÂ.)
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A termeÂszetes feÂny (pl. napfeÂny, izzoÂlaÂmpa feÂnye) polarizaÂlatlan, benne a feÂnyvektorok
iraÂnya baÂrmilyen lehet. A polarizaÂlt feÂnyben azonban a rezgeÂseknek mindig van egy
kituÈntetett iraÂnyuk, amelyik a terjedeÂsi iraÂnyra meroÍleges.
Isaac Newton (1642±1727) eÂrtelmezte eloÍszoÈr a feÂnysugaÂr terjedeÂseÂt a benne leÂvoÍ
reÂszecskeÂk (korpuszkulaÂk) rezgeÂseÂvel.
MiutaÂn koraÂbban a daÂn Erasmus Bartolinus (1625±1698) maÂr 1669-ben
megfigyelte a meÂszpaÂt kristaÂly (kalcit) kettoÍstoÈreÂseÂt, melyhez kapcsoloÂdva
1690-ben a holland Christian Huygens (1629±1695) bebizonyõÂtotta a meÂszpaÂton aÂthaladoÂ kettoÍstoÈreÂsuÍ feÂnysugaÂr sarkõÂtottsaÂgaÂt, Newton felteÂtelezte,
hogy a korpuszkulaÂk a terjedeÂsi iraÂnyra meroÍlegesen rezegnek (transzverzaÂlis hullaÂm), eÂs poÂlusokkal ( polar) is rendelkeznek.
A 'feÂnyreÂszecskeÂk' polaÂros jellegeÂboÍl alakõÂtotta ki 1808-ban a francia EÂtienneLouis Malus (1775±1812) a feÂnypolarizaÂcioÂ fogalmaÂt, miutaÂn felfedezte a tuÈkroÈzoÍ
feluÈletekroÍl visszaveroÍdoÍ feÂnynek a feluÈlettel paÂrhuzamos sarkõÂtottsaÂgaÂt.
1809-ben a szinteÂn francia Dominique Arago (1786±1853) fedezte fel, hogy a Napnak az atmoszfeÂra levegoÍreÂtegein eÂs a felhoÍkoÈn aÂt a FoÈldre eÂrkezoÍ szuÍrt feÂnye (az
uÂn. eÂgboltfeÂny) szinteÂn polarizaÂlt. Ennek magyaraÂzataÂt Lord Rayleigh (1842±1919;
eredeti neve John William Strutt) adta meg 1871-ben (Rayleigh-feÂle szoÂroÂdaÂsi
toÈrveÂny).
1815-ben a skoÂt David Brewster (1781±1868) bizonyõÂtotta be, hogy a levegoÍboÍl
võÂzfeluÈletre 53³-os beeseÂsi szoÈgben eÂrkezoÍ feÂny a võÂzroÍl valoÂ visszaveroÍdeÂs utaÂn
polarizaÂlt lesz uÂgy, hogy a rezgeÂsi sõÂk paÂrhuzamos a feluÈlettel, mõÂg a võÂzbe behatoloÂ
megtoÈrt sugaÂr polarizaÂcioÂs sõÂkja a feluÈletre meroÍleges.
1817-ben az angol Thomas Young (1773±1823) a feÂnysugaÂr terjedeÂseÂt transzverzaÂlis hullaÂmkeÂnt eÂrtelmezte, bizonyõÂtva Newton elmeÂleteÂt.
Mindezek alapjaÂn 1821-ben egy francia meÂrnoÈk, Augustin Fresnel (1778±1827)
dolgozta ki a feÂnypolarizaÂcioÂ tudomaÂnyos igeÂnyuÍ elmeÂleteÂt.
Ha a polarizaÂlt feÂny terjedeÂse soraÂn az E feÂnyvektor mozgaÂsaÂt koordinaÂta rendszerben
aÂbraÂzoljuk, iraÂnya a polarizaÂcioÂs szoÈggel (a) jellemezhetoÍ. Ezek alapjaÂn a polarizaÂcioÂ
tõÂpusa 3-feÂle lehet.
A) Linea
ris polariza
cio

± az E feÂnyvektor mindig ugyanabban az iraÂnyban, egy sõÂkban rezeg
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B) Cirkula
ris polariza
cio

± az E feÂnyvektor csuÂcsa a terjedeÂsi iraÂnyra meroÍlegesen egy koÈr menteÂn mozog

C) Elliptikus polariza
cio

± az E feÂnyvektor csuÂcsa a terjedeÂsi iraÂnyra meroÍlegesen elliptikus paÂlyaÂt rajzol

A lineaÂris eÂs cirkulaÂris polarizaÂcioÂ tulajdonkeÂppen az elliptikus polarizaÂcioÂ keÂt szeÂlsoÍ
eseteÂnek tekinthetoÍ, amennyiben polarizaÂlatlan feÂny eseteÂn a polarizaÂcioÂs ellipszis koÈrreÂ
egyszeruÍsoÈdik, teljesen polarizaÂlt feÂnyben pedig az ellipszis egyenesseÂ nyomoÂdik oÈssze.
A polarizaÂcioÂ meÂrteÂke a polarizaÂcioÂfok (d) vagy sarkõÂtottsaÂg, amely azt mutatja meg, hogy
a polarizaÂlt feÂny intenzitaÂsa (I) mekkora a termeÂszetes, nem polarizaÂlt feÂny teljes intenzitaÂsaÂhoz keÂpest. EÂrteÂke 0 eÂs 1 koÈzeÂ esik: termeÂszetes feÂny eseteÂn d  0, mõÂg teljesen
polarizaÂlt feÂny eseteÂn d  1.
FentiekboÍl koÈvetkezik, hogy a polarizaÂcioÂfok matematikailag a polarizaÂcioÂs ellipszis geometriai parameÂtereinek fuÈggveÂnye. Ha a feÂny terjedeÂsi iraÂnyaÂra meroÍleges ellipszisben
a nagytengely Emax, a kistengely pedig Emin , levezethetoÍ, hogy

d 
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PolarizaÂlt feÂny keletkezhet a feÂny toÈreÂseÂneÂl, visszaveroÍdeÂseÂneÂl eÂs szoÂroÂdaÂsaÂnaÂl.

ReÂszletesen csak feÂnytoÈreÂs soraÂn kialakuloÂ polarizaÂcioÂt taÂrgyaljuk.
3.3.1.2. PolarizaÂlt feÂny keletkezeÂse feÂnytoÈreÂssel
a) EgyszeruÍ toÈreÂs
A termeÂszetes feÂny koÈzeghataÂron valoÂ aÂthaladaÂsakor bekoÈvetkezoÍ toÈreÂs koÈvetkezteÂben
a megtoÈrt feÂny reÂszlegesen polarizaÂlt lesz.
Ha valamely aÂtlaÂtszoÂ koÈzegre megfeleloÍ szoÈg alatt esik be a feÂny, annak egy reÂsze
visszaveroÍdik, maÂsik reÂsze pedig megtoÈrve behatol a koÈzegbe. A maÂr emlõÂtett
David Brewster mutatta ki, hogy ha feÂnysugaÂr az uÂn. polarizaÂcioÂs szoÈgben (ap )
eÂrkezik a faÂzishataÂrra, a visszavert feÂnysugaÂr teljesen sõÂkpolarizaÂlt lesz (laÂsd alaÂbb
visszaveroÍdeÂssel kialakukoÂ polarizaÂcioÂ), eÂs polarizaÂcioÂs sõÂkja a beeseÂsi sõÂkra (e lap
sõÂkjaÂra) meroÍleges, azaz a hataÂrfeluÈlettel paÂrhuzamos. (Ugyanez a helyzet a faÂzisboÂl valoÂ kileÂpeÂskor is.) A megtoÈrt feÂnysugaÂr viszont csak reÂszlegesen lesz polaÂros,
eÂs rezgeÂsi sõÂkja a visszavert sugaÂr rezgeÂsi sõÂkjaÂra meroÍleges, azaz a beeseÂsi sõÂkkal
egyezik.
± az ap polarizaÂcioÂs szoÈg (Brewster-feÂle szoÈg vagy Brewster-felteÂtel) a koÈzegek toÈreÂsmutatoÂjaÂtoÂl
fuÈgg; levegoÍ-uÈveg faÂzishataÂr eseteÂn 57³, levegoÍ±võÂz faÂzishataÂron
pedig 53³

È vegbe valoÂ beleÂpeÂskor pl. az. uÂn. polarizaÂcioÂs fok csekeÂly: mindoÈssze 0,08. A poU
larizaÂcioÂ meÂrteÂke javõÂthatoÂ, ha toÈbb uÈveglemezt rakunk sorba.
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SzaÂmos (20-25) egymaÂs moÈgeÂ helyezett veÂkony uÈveglapokboÂl aÂlloÂ koÈtegen toÈrteÂnoÍ
aÂlhaladaÂskor a sok toÈreÂs reÂveÂn az aÂthaladt feÂnysugaÂr egyre inkaÂbb polaÂros lesz,
a koÈteg veÂgeÂn kileÂpve pedig szinte teljesen polarizaÂlt feÂny is eloÍaÂllõÂthatoÂ (No
rrenberg-feÂle polarizaÂtor), aÂm a feÂnyintenzitaÂs jelentoÍs csoÈkkeneÂse miatt az eszkoÈz
feÂnyszegeÂny.
A Nap feÂnye az atmoszfeÂraÂn valoÂ aÂthaladaÂskor a kuÈloÈnboÈzoÍ hoÍmeÂrseÂkletuÍ eÂs kuÈloÈnboÈzoÍ
suÍruÍseÂguÍ levegoÍreÂtegekben sorozatos toÈreÂst szenved, ezeÂrt polarizaÂloÂdik. A FoÈld felszõÂneÂnek kuÈloÈnboÈzoÍ reÂszein a Nap aÂllaÂsaÂtoÂl fuÈggoÍen elteÂroÍ az eÂgboltfeÂny polarizaÂcioÂs mintaÂzata.
Az ember szeme a polarizaÂlt feÂnyt nem eÂrzeÂkeli. Ennek alapjaÂn taÂjeÂkozoÂdik viszont sok rovar (meÂhek, tuÈcskoÈk, lepkeÂk, legyek, egyes hangyaÂk), amelyek szeme
keÂpes eÂrzeÂkelni a lineaÂrisan polarizaÂlt feÂny rezgeÂsi sõÂkjaÂt, illetve annak vaÂltozaÂsaÂt
a Nap jaÂraÂsa miatt. Mivel oÈsszetett szemuÈkkel messzire rosszul laÂtnak, a nagyobb
võÂzfeluÈleteket szinteÂn a roÂluk visszaveroÍdoÍ võÂzszintesen polarizaÂlt feÂny alapjaÂn
talaÂljaÂk meg. EÂrdekes, hogy emiatt gyakran csapdaÂba is esnek, mert a võÂzfeluÈletet
oÈsszeteÂvesztik a szabadban levoÍ olajtaÂrozoÂk feluÈleteÂvel a roÂluk visszaveroÍdoÍ ugyancsak polarizaÂlt feÂny miatt.
A postagalambok eÂs egyes vonuloÂ madaÂrfajok taÂjeÂkozoÂdaÂsaÂban szinteÂn szerepet
kap a feÂny polarizaÂcioÂja.
PolarizaÂcioÂ koÈvetkezik be akkor is, amikor a napfeÂny a feÂnytoÈreÂst koÈvetoÍen behatol võÂzbe,
soÍt a võÂzben valoÂ szoÂroÂdaÂs miatt meÂg tovaÂbb polarizaÂloÂdik; ezeÂrt a folyoÂk, tavak, tengerek,
võÂz alatti vilaÂgaÂnak feÂnye sokkal inkaÂbb polarizaÂlt, mint a szaÂrazfoÈldoÈn.
A võÂzben eÂloÍ aÂllatok szaÂmos faja (halak, raÂkok, laÂbasfejuÍek) rendelkezik a polarizaÂcioÂs laÂtaÂs keÂpesseÂgeÂvel, eÂs a taÂjeÂkozoÂdaÂson tuÂl ennek segõÂtseÂgeÂvel aÂllapõÂtjaÂk a võÂzben levoÍ taÂrgyak eÂs eÂloÍleÂnyek (fajtataÂrsak eÂs zsaÂkmaÂny) helyzeteÂt, de ezt hasznaÂljaÂk a fuÈggoÍleges helyzethez valoÂ viszonyõÂtaÂsra is.
b) KettoÍstoÈreÂs
SzaÂmos olyan kristaÂlyos anyagot is ismeruÈnk (pl. kvarc, meÂszpaÂt, kordirit, turmalin), melyekben optikai anizotroÂpia leÂp
fel: bennuÈk a feÂny terjedeÂsi sebesseÂge az
iraÂnytoÂl fuÈgg (nem mindegy, hogy a kristaÂly melyik lapjaÂn leÂp be a feÂnysugaÂr).
Az ilyen anyagok optikai kettoÍstoÈreÂst
mutatnak.
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A kettoÍstoÈroÍ koÈzegekben a termeÂszetes feÂny keÂt lineaÂrisan polarizaÂlt oÈsszetevoÍre
bomlik: ordinaÂris (rendes) eÂs extraordinaÂris (rendellenes) komponens keletkezik.
Az ordinaÂris sugaÂr a Snellius-Descartes-toÈrveÂnynek megfeleloÍen toÈrik, az extraordinaÂris sugaÂr azonban nem koÈveti e toÈrveÂnyt, soÍt nem marad a beeseÂs sõÂkjaÂban
sem, hanem egy, a beeseÂsi meroÍlegest is tartalmazoÂ uÂn. foÍmetszeti sõÂkban halad.
Annak elleneÂre, hogy a kristaÂlyban a keÂt sugaÂr iraÂnya szoÈget zaÂr be egymaÂssal,
a kristaÂlyboÂl valoÂ kileÂpeÂskor az ordinaÂris eÂs extraordinaÂris sugaÂr maÂr paÂrhuzamos
lesz, polarizaÂcioÂs sõÂkjuk pedig egymaÂsra meroÍleges.
Mivel a keÂt komponens a kristaÂlyban elteÂroÍ sebesseÂggel halad, ezeÂrt toÈreÂsmutatoÂjuk (no , eÂs neo ) is kuÈloÈnboÈzoÍ.
Azaz no 6 neo
ha no > neo negatõÂv kettoÍstoÈreÂs
ha no < neo pozitõÂv kettoÍstoÈreÂs
(TermeÂszetesen, ha no  neo , akkor nincs kettoÍstoÈreÂs.)
Pl. meÂszpaÂt kristaÂly eseteÂn az ordinaÂris eÂs az extraordinaÂris sugaÂr 6,5³-ot
zaÂr be egymaÂssal.

Ha az ilyen eÂs ehhez hasonloÂ oÈsszeaÂllõÂtaÂsokat polarizaÂtorkeÂnt, azaz polarizaÂlt feÂny
eloÍaÂllõÂtaÂsaÂra akarjuk hasznaÂlni, a kristaÂlyban haladoÂ keÂt sugaÂr valamelyikeÂt eliminaÂlni kell. Ezt a moÂdszert alkalmazzaÂk pl. a meÂszpaÂt egyik termeÂszetes moÂdosulataÂboÂl, az izlandi paÂtboÂl keÂszuÈloÍ Nicol-feÂle prizmaÂban.
William Nicol (1768±1851) az izlandi paÂt (kalcit, CaCO3) speciaÂlis csiszolaÂsaÂval 1828-ban alakõÂtotta ki a roÂla elnevezett prizmaÂt. A termeÂszetes
meÂszpaÂt romboeÂderes kristaÂlyainak keÂt veÂgeÂn a lapok doÍleÂsszoÈgeÂt 71³-roÂl
68³-ra lecsiszoljaÂk, majd a roÈvidebb aÂtloÂ menteÂn ketteÂhasõÂtjaÂk, a feluÈleteket
simaÂra polõÂrozzaÂk, veÂguÈl a keÂt darabot egy nem kettoÍstoÈroÍ, aÂtlaÂtszoÂ ragasztoÂanyaggal oÈsszeragasztjaÂk. Erre a ceÂlra aÂltalaÂban kanadabalzsamot (egyes
kanadai fenyoÍk szõÂntelen gyantaÂjaÂt) hasznaÂlnak. Fontos, hogy a ragasztoÂ
toÈreÂsmutatoÂja (nr ) kisebb legyen a paÂt, ill. az ordinaÂris sugaÂr toÈreÂsmutatoÂjaÂnaÂl: nr < no .
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A keÂt reÂszre bomlott feÂny ordinaÂris sugara a kanadabalzsamon teljes viszszaveroÍdeÂst szenved, eÂs az oldalsoÂ lap fekete feÂnyelnyeloÍ bevonataÂn teljesen elnyeloÍdik. Az extraordinaÂris sugaÂr viszont az eredeti termeÂszetes
feÂnnyel azonos iraÂnyban halad aÂt a prizmaÂn, eÂs abboÂl kileÂpve is megtartja
egyetlen rezgeÂsi sõÂkjaÂt, biztosõÂtva ezzel a sarkõÂtottsaÂgot.
Mivel a Nicol-prizmaÂba a feÂny nem meroÍleges beeseÂssel leÂp be,
a prizma hossztengelye menteÂn valoÂ forgataÂsnaÂl a kileÂpoÍ feÂnysugaÂr iraÂnya folyamatosan vaÂltozik, ami megfigyeleÂsi neheÂzseÂgeket okoz.
MaÂsreÂszt, ha nem monokromatikus feÂnyt hasznaÂlunk, a szoÈg
alatti beeseÂs miatt az ugyancsak zavaroÂ feÂnyszoÂroÂdaÂs (diszperzioÂ) is jelentkezhet.
A Nicol-prizma hibaÂit kuÈszoÈboÈli ki az ugyancsak meÂszpaÂtboÂl keÂszuÈlt Glan-Thomson-feÂle prizma, melyet a kristaÂly foÍtengelyeÂhez keÂpest maÂskeÂpp hasõÂtott keÂt darabboÂl glicerinnel oÈsszeragasztva keÂszõÂtenek. Ebben az esetben meroÍleges lesz a
beeseÂsi szoÈg, emiatt keveÂsbeÂ jelentkezik a feÂnyszoÂroÂdaÂs, joÂval nagyobb, kb. 30³-os
lesz az ordinaÂris eÂs extraordinaÂris sugaÂr iraÂnya koÈzti elteÂreÂs, a glicerines ragasztaÂs
miatt pedig nem csak a laÂthatoÂ, hanem az UV-tartomaÂnyban is hasznaÂlhatoÂ polarizaÂtorkeÂnt.

A szinteÂn meÂszpaÂtboÂl keÂszõÂtett, csak az eloÍzoÍekhez keÂpest maÂskeÂppen hasõÂtott eÂs
ragasztott Wollaston-feÂle prizma az ordinaÂris eÂs extraordinaÂris sugarakat is aÂtengedi, aÂm az eredeti feÂnysugaÂr iraÂnyaÂhoz keÂpest szimmetrikusan jobbra eÂs balra
elteÂrõÂtve. E tulajdonsaÂga miatt a meÂreÂsek soraÂn folyamatos detektaÂlaÂsra alkalmas
uÂn. polarizaÂcioÂs fotomeÂterekben alkalmazzaÂk.
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Dikroizmus {dikhroos (goÈroÈg)  keÂtszõÂnuÍ} leÂp fel a kettoÍstoÈroÍ kristaÂlyok eseteÂben akkor,
ha a kristaÂly anyaga az ordinaÂris eÂs extraordinaÂris sugarat kuÈloÈnboÈzoÍ meÂrteÂkben nyeli el:
elteÂroÍ lesz az uÂn. abszorpcioÂs egyuÈtthatoÂjuk (laÂsd keÂsoÍbb).
A melleÂkelt keÂpen laÂthatoÂ bonyolult oÈsszeteÂteluÍ eÂs szerkezetuÍ turmalin-kristaÂlyokboÂl
{Na(Li,Mg,Mn,Fe,Al)M3Al(Si6O18)(BO3)3(OH,F)4} hasõÂtott lemezek pl. az ordinaÂris sugarat csaknem teljesen elnyelik. Egyes felteÂtelezeÂsek szerint ilyen, a skandinaÂviai hegyseÂgekben gyakori turmalin-kristaÂlyokat hasznaÂltak a vikingek taÂjeÂkozoÂdaÂsra hosszuÂ tengeri utazaÂsaik soraÂn a IX-XI. szaÂzadban, meÂg az iraÂnytuÍ felfedezeÂse eloÍtt. Az aÂltaluk ¹napkoÍº-nek
nevezett termeÂszetes turmalin-koÈveken aÂt boruÂs, felhoÍs vagy koÈdoÈs
idoÍben neÂzve az eÂgboltot, a kristaÂly forgataÂsaÂval a szabad szemmel
nem laÂthatoÂ Nap helyzete az eÂgboltfeÂny eroÍsseÂge eÂs szõÂne alapjaÂn
megaÂllapõÂthatoÂ, mert a kristaÂly bizonyos szoÈgben tartva aÂttetszoÍveÂ
vaÂlik. Ennek magyaraÂzata, hogy az eÂgboltfeÂny a levegoÍben valoÂ szoÂroÂdaÂs miatt reÂszlegesen polarizaÂlt, a dikroizmust mutatoÂ ¹napkoÈvoÈnº
pedig csak attoÂl fuÈggoÍen haladhat aÂt a polarizaÂlt feÂny, hogy milyen
iraÂnyboÂl eÂrkezik raÂ, eÂs mekkora szoÈget zaÂr be a kristaÂly optikai tengelyeÂvel.
A muÍholdak alkalmazaÂsaÂt megeloÍzoÍ idoÍszakban ugyancsak az eÂgboltfeÂny polarizaÂcioÂja alapjaÂn veÂgezteÂk helyzetuÈk meghataÂrozaÂsaÂt az eÂszaki-sarki utazoÂk, mivel a poÂlushoz koÈzel a FoÈld maÂgneses tere lehetetlenneÂ teszi a maÂgneses iraÂnytuÍ hasznaÂlataÂt.
A dikroizmust mutatoÂ kettoÍstoÈroÍ kristaÂlyok kuÈloÈnoÈsen alkalmasak polarizaÂcioÂs szuÍroÍk
keÂszõÂteÂseÂre.
ElsoÍkeÂnt 1852-ben Herapath keÂszõÂtett a roÂla elnevezett, eroÍs dikroizmust mutatoÂ
herapatit-kristaÂlyokboÂl (perjoÂd-kinin-szulfaÂt) polarizaÂcioÂs szuÍroÍkeÂnt (roÈviden polaroid) hasznaÂlhatoÂ veÂkony lemezeket. Ezek az extraordinaÂris sugarakat engedik aÂt.
Ilyen mikroszkopikus meÂretuÍ kristaÂlyokboÂl keÂszuÈltek az elsoÍ polaroid filmek is.
Mivel a maÂr emlõÂtett veÂkony turmalin-lemezek is gyakorlatilag teljesen elnyelik az
ordinaÂris sugarakat, a beloÍluÈk keÂszõÂtett, egymaÂshoz keÂpest elforgathatoÂ lemezek is
polarizaÂtorkeÂnt viselkednek. Ezek az uÂn. turmalinszuÍroÍk kristaÂlytani vizsgaÂlatokhoz hasznaÂlhatoÂk. HaÂtraÂnyuk, hogy csak a laÂthatoÂ tartomaÂny bizonyos reÂszein
beluÈl alkalmazhatoÂk, mivel szõÂnesek.
Sokkal inkaÂbb elterjedtek a muÍanyag alapuÂ polaroidok, melyek szinteÂn az extraordinaÂlis sugarat engedik aÂt. A reÂteggeÂ nyuÂjtott eÂs joÂddal megfestett poli-vinilalkoholban (PVA) a hosszuÂ laÂncmolekulaÂk kettoÍstoÈreÂst okoznak, a joÂd pedig dikroizmust (uÂn. H-polaroidok). HasonloÂ technoloÂgiaÂval PVC-boÍl is lehet polaroidot
keÂszõÂteni (uÂn. K-polaroid).
A muÍanyag polaroidokat az egyenletes sõÂk reÂteg kialakõÂtaÂsa eÂs a seÂruÈleÂsek megakadaÂlyozaÂsa veÂgett rendszerint veÂkony uÈveglemezek koÈzeÂ preÂselik, esetleg az
uÈveg anyagaÂba is beeÂpõÂtik, vagy muÍanyag lapokba, filmekbe aÂgyazzaÂk. Mivel sokkal olcsoÂbbak, mint a kristaÂlyos polaroidok, felhasznaÂlaÂsi teruÈletuÈk igen szeÂles
koÈruÍ: optikai szuÍroÍk anyagakeÂnt az eroÍs feÂnyuÍ feÂnyforraÂsokboÂl (Nap, autoÂreflektor) eÂrkezoÍ vagy a tuÈkroÈzoÍ feluÈletekroÍl visszaveroÍdoÍ, vakõÂtoÂan ragyogoÂ, szoÂrt feÂny
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eroÍsseÂgeÂnek csoÈkkenteÂseÂre/kikuÈszoÈboÈleÂseÂre alkalmazzaÂk a kuÈloÈnboÈzoÍ felteÂtekben
(pl. feÂnykeÂpezoÍ-geÂpek, kameraÂk), napszemuÈvegekben, autoÂuÈvegekben (szeÂlveÂdoÍk),
folyadeÂkkristaÂlyos keÂpernyoÍk (LCD) eÂs polarizaÂcioÂs foÂliaÂk keÂszõÂteÂsekor, kommunikaÂcioÂs optikai szaÂlak gyaÂrtaÂsakor stb.
Az alaÂbbi felveÂtelek joÂl illusztraÂljaÂk a polarizaÂcioÂs szuÍroÍk adta lehetoÍseÂgeket pl. a feÂnykeÂpezeÂsben.
A bal oldali keÂpen a võÂzroÍl visszatuÈkroÈzoÍdoÍ, csillogoÂ, eroÍsen szoÂrt feÂny miatt csak
a beÂka feje laÂtszik a keÂpen. Ha viszont polarizaÂcioÂs szuÍroÍt alkalmazunk, ez elnyeli
a szoÂrt eÂs ezeÂrt polarizaÂlt feÂny legnagyobb reÂszeÂt, õÂgy a vele keÂszõÂtett jobb oldali
keÂp maÂr az aÂllat võÂz alatti reÂszeit is mutatja.

A fotoÂsok reÂgoÂta ismerik azt a truÈkkoÈt is, hogy az eroÍs, szoÂrt eÂs polarizaÂlt napfeÂnyt
polarizaÂcioÂs szuÍroÍvel gyengõÂtve az eÂgbolt soÈteÂtebbnek laÂtszik, egyuÂttal kontuÂrosabb, nagyobb kontrasztuÂ lesz a keÂp.

Mivel a polarizaÂlt szuÍroÍk csak a feÂny egyetlen polarizaÂcioÂs sõÂkjaÂt, azaz az extraordinaÂris sugarakat engedik aÂt, keÂt egymaÂs moÈgoÈtti polarizaÂcioÂs szuÍroÍn aÂthaladoÂ feÂny
eroÍsseÂge attoÂl fuÈggoÍen vaÂltozik, hogy egymaÂshoz keÂpest milyen aÂllaÂsban vannak.
PaÂrhuzamos (egyenes) aÂllaÂsban legnagyobb a feÂnyeroÍ, elforgatva koÈzepes,
keresztezett (meroÍleges) aÂllaÂsban pedig nem jut aÂt a feÂny, mivel a polarizaÂcioÂs sõÂkok egymaÂssal 90³-ot zaÂrnak be.
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PolaÂrszuÍroÍk
a) paÂrhuzamos

b) aÂtmeneti eÂs

c) keresztezett aÂllaÂsban.

Ezen az elven muÍkoÈdik a polarizaÂcioÂs mikroszkoÂp, eÂs ez az alapja a polarimetria
moÂdszereÂnek is.
Feszu
ltse
gi fenyto
res vagy fotoelaszticitaÂs akkor leÂp fel, ha optikailag izotroÂp anyag, pl.
mechanikai feszuÈltseÂg (nyomaÂs, feszõÂteÂs, goÈrbõÂteÂs) hataÂsaÂra anizotroÂppaÂ vaÂlik, eÂs kettoÍstoÈreÂst mutat.
Ilyen lehet pl. az uÈveg vagy a plexi (eÂs aÂltalaÂban az amorf anyagok), melyeket
keÂpleÂkeny aÂllapotukban egyoldali nyomaÂsnak tesznek ki. Emiatt kuÈloÈnoÈsen uÈgyelni kell az uÈveg eÂs egyes muÍanyagtaÂrgyak keÂszõÂteÂsekor a kelloÍen lassuÂ huÍteÂsre, mert
a tuÂl gyors huÍteÂs szerkezeti egyenloÍtlenseÂgeket okoz, ami anizotroÂpiaÂban is megnyilvaÂnulhat. Ez kifejezetten haÂtraÂnyt jelenthet optikai eszkoÈzoÈk egyes elemeineÂl
(pl. feÂnyszuÍroÍk vagy lencseÂk).
A celofaÂn hengerleÂssel eloÍaÂllõÂtott veÂkony reÂtegeiben szinteÂn feszuÈltseÂgi kettoÍstoÈreÂs
jelentkezik.
Elektromos kettoýsto
res akkor koÈvetkezik be, ha elektromos teÂrben valamely optikailag
izotroÂp anyag anizotroÂppaÂ vaÂlik, eÂs kettoÍstoÈreÂst mutat. A jelenseÂget 1875-ben fedezte fel
John Kerr (1824±1907) eÂs roÂla Kerr-effektusnak is nevezik.

Az uÂn. Kerr-cellaÂban lemezelektroÂdokkal a lineaÂrisan polarizaÂlt feÂny sõÂkjaÂra meroÍleges
elektromos teret hoznak leÂtre, melynek hataÂsaÂra a tartaÂlyba toÈltoÈtt elektroaktõÂv anyag (pl.
nitrobenzol) kettoÍstoÈroÍveÂ vaÂlik, eÂs benne a feÂnysugaÂr keÂt egymaÂsra meroÍlegesen polarizaÂlt,
paÂrhuzamos iraÂnyuÂ komponensre bomlik.
A Kerr-effektust a molekulaÂk dipoÂlusmomentumaÂnak az elektromos teÂr iraÂnyaÂban
valoÂ beaÂllaÂsa okozza. Mivel ez a folyamat igen gyors (10±8 ± 10±9 s), a cellaÂt
pillanat-toÈrteÂneÂsek szabaÂlyozaÂsaÂra hasznaÂljaÂk: reÂgebben a hangosfilm-technikaÂban
volt fontos szerepe, napjainkban pedig pl. extra-gyors feÂnykeÂpezoÍgeÂpek zaÂrjaiban
alkalmazzaÂk.
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A Kerr-effektust foÍleg egyes folyadeÂkok eÂs gaÂzok mutatjaÂk, de eloÍfordul szilaÂrd anyagok
eseteÂben is. 1906-ban Pockels eÂszlelte eloÍszoÈr, hogy a kaÂlium-dihidrogeÂn-foszfaÂt (KH2PO4)
kristaÂlyai is kettoÍstoÈreÂst mutatnak, ha optikai tengelyuÈknek megfeleloÍ iraÂnyuÂ elektromos
teÂrbe keruÈlnek.
KettoÍstoÈreÂst nemcsak elektromos teÂr, hanem maÂgneses teÂr is kivaÂlthat: Cotton-Moutoneffektus.
Aramla
ç
si kettoýsto
res aÂramloÂ folyadeÂkokban alakul ki, eÂs kifejezetten az aÂramlaÂs folyamataÂhoz koÈtoÈtt. JellemzoÍi bonyolultak.
3.3.1.3. Optikai aktivitaÂs eÂs fajlagos forgatoÂkeÂpesseÂg
Az optikai aktivitaÂs jelenseÂge 200 eÂve ismert. A polaÂros feÂny tulajdonsaÂgait vizsgaÂlva 1811ben Arago fedezte fel, hogy a kvarckristaÂlyok a polaÂros feÂny sõÂkjaÂt elforgatjaÂk. A jelenseÂget toÈbb anyagnaÂl is eÂszlelteÂk (pl. NaClO3), eÂs azt is megfigyelteÂk, hogy az ilyen kristaÂlyoknak keÂtfeÂle alakjuk van, melyek forgatoÂkeÂpesseÂge ellenteÂtes iraÂnyuÂ, eÂs uÂgy viszonyulnak egymaÂshoz, mint a valamely taÂrgy a tuÈkoÈrkeÂpeÂhez, vagy a jobb keÂz a bal keÂzhez. Az ilyen anyagoknak nincs belsoÍ tuÈkoÈrsõÂkjuk eÂs szimmetria-koÈzeÂppontjuk. SzerkezetuÈk enantiomorf {enantios (goÈroÈg)  szembenaÂlloÂ, ellenteÂtes, morphe (goÈroÈg) 
alak}, azaz keÂtfeÂle teÂrszerkezetet alakõÂthatnak ki,
melyek egymaÂsnak tuÈkoÈrkeÂpi paÂrjai: enantiomerek.
Ha az optikai forgatoÂkeÂpesseÂg nemcsak kristaÂlyokban, hanem olvadeÂkban, folyadeÂk halmazaÂllapotban
vagy oldatban is eÂszlelhetoÍ (pl. szerves anyagok, cukor, aminosavak stb.), akkor a sajaÂtsaÂg
nem kristaÂlyszerkezeti, hanem molekulaszerkezeti okokra vezethetoÍ vissza; ezek koÈzuÈl
a legfontosabb az aszimmetriaÂs szeÂnatom jelenleÂte a molekulaÂban.
A szervetlen kristaÂlyok olvadeÂka vagy oldata ugyanis maÂr nem mutat optikai
aktivitaÂst.
EloÍszoÈr Jean Baptiste Biot (1774±1862) eÂszlelte 1815-ben, hogy folyadeÂk (terpentinolaj) is lehet optikailag aktõÂv. KeÂsoÍbbi vizsgaÂlatai soraÂn pedig toÈbb olyan szerves
anyagot talaÂlt (kaÂmfor, cukrok), melyek vizes oldatai is elforgatjaÂk a polaÂros feÂny
sõÂkjaÂt. A jelenseÂget Louis Pasteur (1822±1895) is hosszabb ideig tanulmaÂnyozta.
Klasszikus vizsgaÂlatai soraÂn 1847±53 koÈzoÈtt borkoÍsav eÂs szoÍloÍsav kristaÂlyok, ill.
oldataik forgatoÂkeÂpesseÂgeÂt elemezve felteÂtelezte, hogy a magyaraÂzat a molekulaÂk
aszimmetriaÂjaÂboÂl eredoÍ teÂrszerkezeti kuÈloÈnbseÂgekben keresendoÍ.
1874-ben a holland Jacob Henrik van't Hoff (1852-1911) eÂs a francia Joseph
Archille Le Bel (1847±1930) egymaÂstoÂl fuÈggetlenuÈl fogalmaztaÂk meg a szeÂnatom
tetraeÂderes vegyeÂrteÂkszerkezeteÂnek elmeÂleteÂt, amelynek alapjaÂn lehetoÍveÂ vaÂlt
a molekulaÂk teÂrgeometriaÂjaÂban jelentkezoÍ
szimmetriaviszonyok eÂrtelmezeÂse.
Az aszimmetriaÂs szeÂnatomhoz (C*) neÂgy kuÈloÈnboÈzoÍ
atom vagy atomcsoport kapcsoloÂdik, õÂgy a molekulaÂnak nincs belsoÍ tuÈkoÈrsõÂkja, kiraÂlissaÂ vaÂlik {cheir
(goÈroÈg)  keÂz; a kiraÂlis szoÂt Lord Kelvin alkotta
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1884-ben, utalva a jobb eÂs bal keÂz szimmetriaÂjaÂra}, eÂs tuÈkoÈrkeÂpi paÂr, enantiomer megjeleneÂseÂvel kell szaÂmolni.
Az egyik enantiomer jobbra, az oÂramutatoÂ jaÂraÂsaÂval megegyezoÍ () iraÂnyban, a maÂsik
pedig balra, az oÂramutatoÂ jaÂraÂsaÂval ellenteÂtes ( ) iraÂnyban, aÂm egymaÂshoz keÂpest azonos
meÂrteÂkben forgatja el a polaÂros feÂny sõÂkjaÂt. A jobbra forgatoÂ vaÂltozat jeloÈleÂse d (dexter
(goÈroÈg)  jobb), a balra forgatoÂeÂ pedig l (laevus (goÈroÈg)  bal).
Ha mindkeÂt enantiomer azonos mennyiseÂgben van jelen, az ellenteÂtes iraÂnyuÂ forgataÂsok
eredoÍje zeÂrus lesz; uÂgy tuÍnik, mintha az oldat optikailag inaktõÂv lenne. Ez az uÂn. raceÂm
elegy {racemus (goÈroÈg)  szoÍloÍ, utalva arra, hogy a szoÍloÍboÍl erjedoÍ mustban a borkoÍsav is
a jobbra eÂs balra forgatoÂ d- eÂs l-vaÂltozat 1:1 araÂnyuÂ kevereÂkekeÂnt, azaz szoÍloÍsavkeÂnt
talaÂlhatoÂ meg}.
Az optikai aktivitaÂs eÂrtelmezeÂse bonyolult, ezeÂrt e helyen csak egy egyszeruÍsõÂtett modellt
mutatunk be.
Az optikailag aktõÂv anyag eÂs a polaÂros feÂny koÈlcsoÈnhataÂsaÂnak megeÂrteÂseÂhez mind
a polaÂros feÂny terjedeÂseÂt, mind az enantiomer molekulaÂk oÈssz-elektronszerkezeteÂt
egyfajta spiraÂlis mozgaÂskeÂnt keÂpzeljuÈk el, mely lehet jobb- eÂs balmenetes (analoÂgia
a kiraÂlis szeÂnatom koÈruÈli atomcsoportok koÈrbejaÂraÂsi iraÂnyaÂval).
A feÂny polarizaÂcioÂs lehetoÍseÂgeineÂl emlõÂtett cirkulaÂrisan polaÂros feÂny a terjedeÂs
iraÂnyaÂban szinteÂn keÂtfeÂle forgaÂsi iraÂnyuÂ lehet: jobbmenetes vagy balmenetes.
A sõÂkban polaÂros feÂny tekinthetoÍ
e keÂtfeÂle, jobbmenetes eÂs balmenetes cirkulaÂrisan polaÂros feÂny
eredoÍjeÂnek, mivel ezek szuperpozõÂcioÂja sõÂkbeli rezgeÂst ad.
Amikor a sõÂkban polaÂros feÂny beleÂp a kiraÂlis anyagba vagy ilyen
anyagot tartalmazoÂ oldatba, felbomlik egy jobbmenetes eÂs egy balmenetes cirkulaÂrisan polaÂros komponensre. A jobb- eÂs a balmenetes komponens koÈzuÈl az egyik
koÈlcsoÈnhataÂsba leÂp a mintaÂban leÂvoÍ optikailag aktõÂv anyag molekulaÂival: pl. a
jobbmenetes komponens a jobbmenetes szimmetriaÂjuÂ elektronszerkezettel rendelkezoÍ enantiomerrel. EzaÂltal ez a komponens a koÈlcsoÈnhataÂs miatt lelassul, cR
sebesseÂge kisebb lesz, mint a balmenetes komponens cL sebesseÂge. Amikor kileÂpnek az optikailag aktõÂv anyagboÂl, eredoÍjuÈk maÂr nem az eredeti polarizaÂcioÂs sõÂkot
hozza leÂtre, hanem egy azzal szoÈget bezaÂroÂ uÂj sõÂkot.
Az optikai aktivitaÂs meÂrteÂke a fajlagos forgatoÂkeÂpesseÂg, maÂs neÂven specifikus rotaÂcioÂ atk
A fajlagos forgatoÂkeÂpesseÂg annak az a szoÈgnek a nagysaÂga, mellyel a k hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ,
sõÂkban polarizaÂlt feÂny polarizaÂcioÂs sõÂkja elfordul, ha a meÂreÂs t³C-os hoÍmeÂrseÂkleteÂn a vizsgaÂlt q suÍruÍseÂguÍ anyag l  1 dm szeÂles reÂtegeÂn halad aÂt.
atk 
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Oldatok vizsgaÂlatakor a suÍruÍseÂg helyett praktikusan inkaÂbb olyan koncentraÂcioÂval (c)
szaÂmolunk, amely a 100 cm3 oldatban leÂvoÍ, grammokban kifejezett oldott anyag menynyiseÂgeÂt jeloÈli ( g/100 cm3 meÂrteÂkegyseÂg):
atk 

100a
lc

oldatok eseteÂben

Ha a koncentraÂcioÂt p  g oldott anyag/100 g oldat ( g/100 g) meÂrteÂkegyseÂgben adjuk meg, az oldat suÍruÍseÂgeÂre (qoldat ) is szuÈkseÂg van:
atk 

100a
l  p  qoldat

A fajlagos forgatoÂkeÂpesseÂg jelentoÍsen fuÈgg a hoÍmeÂrseÂklettoÍl eÂs a hullaÂmhossztoÂl, ezeÂrt
ezeket minden meÂreÂsneÂl figyelembe kell venni. A taÂblaÂzatokban aÂltalaÂban t  20³C-ra eÂs
a naÂtrium D-vonalaÂra (k  589,3 nm) adjaÂk meg az egyes eÂrteÂkeket.
3.3.1.4. A polarimeÂterek feleÂpõÂteÂse eÂs muÍkoÈdeÂse
A fajlagos forgatoÂkeÂpesseÂg meghataÂrozaÂsaÂra polarimeÂterek alkalmasak. Az alaÂbbi aÂbraÂn
a Mitscherlich-feÂle polarimeÂter seÂmaÂja laÂthatoÂ.

A feÂnyforraÂs k hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ polarizaÂlatlan feÂnyeÂt a polarizaÂtorkeÂnt szolgaÂloÂ Nicolprizma polarizaÂlja, õÂgy a kuÈvettaÂban leÂvoÍ oldatba maÂr lineaÂrisan polarizaÂlt, egyetlen (fuÈggoÍleges) rezgeÂsi sõÂkkal rendelkezoÍ feÂny jut. A mintaoldat optikailag aktõÂv komponense(i)
a feÂnysugaÂr polaÂros sõÂkjaÂt fuÈggoÍlegeshez keÂpest elforgatjaÂk (pl. jobbra, ami a  iraÂny) a
szoÈggel. Az elforgataÂs szoÈge akkor vaÂlik ismertteÂ, amikor az analizaÂtorkeÂnt muÍkoÈdoÍ maÂsik
Nicol-prizma tengelyeÂnek elforgataÂsaÂval az eÂszleloÍ vagy az automata detektor ismeÂt viszszaaÂllõÂtja a fuÈggoÍleges polarizaÂcioÂt, amihez ± a szoÈggel kell ¹visszaforgatniº a polarizaÂcioÂs
sõÂkot. Ezt a ¹visszaforgataÂsiº szoÈget ± ami megegyezik az elforgataÂsi szoÈggel ± lehet ugyanis
meÂrni, eÂs a megadott keÂpletbe helyettesõÂtve a kuÈvetta hosszaÂnak (feÂnyuÂt) ismereteÂben
szaÂmõÂthatoÂ a fajlagos forgatoÂkeÂpesseÂg vagy a koncentraÂcioÂ (pl. cukrokeÂ).
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3.4. Optikai spektroszkoÂpia
3.4.1. A szõÂnkeÂpek (spektrumok) fajtaÂi, keletkezeÂse eÂs jellemzeÂse
A szõÂnkeÂpeket megjeleneÂsuÈk eÂs kialakulaÂsuk alapjaÂn szokaÂs csoportosõÂtani.
Megjelene
si forma
juk alapjaÂn a szõÂnkeÂpek lehetnek
å folytonos,
å vonalas,
å saÂvos szõÂnkeÂpek.
Kialakula
suk szerint a szõÂnkeÂpek lehetnek
å kibocsaÂtaÂsi vagy emisszioÂs szõÂnkeÂpek,
å elnyeleÂsi vagy abszorpcioÂs szõÂnkeÂpek.
A folytonos szõÂnkeÂp

A Newton aÂltal leÂtrehozott elsoÍ szõÂnkeÂp a Nap aÂltal kibocsaÂtott (emittaÂlt) feÂny ± oÈsszetett feheÂr feÂny ± prizmaÂs
felbontaÂsaÂval keletkezett.
Ebben a szõÂnkeÂpben valamennyi spektrumszõÂn megjelenik
folytonosan, egyik a maÂsikat koÈvetve. Az ilyen szõÂnkeÂp
folytonos emisszioÂs szõÂnkeÂp.
A folytonos szõÂnkeÂp tulajdonkeÂppen egyszõÂnuÍ (monokromatikus) hullaÂmok sokasaÂga, amelyek koÈzoÈtt minden hullaÂmhossz, ill. frekvencia eloÍfordul.
A folytonos szõÂnkeÂp fuÈggetlen a feÂnyt kibocsaÂtoÂ test anyagi minoÍseÂgeÂtoÍl.

Folytonos szõÂnkeÂpet bocsaÂtanak ki az izzoÂ szilaÂrd testek (pl. feÂmek) eÂs a folyadeÂkok.
Folytonos szõÂnkeÂpet bocsaÂt ki pl. a
koÈzoÈnseÂges izzoÂ (villanykoÈrte), melynek volfraÂm izzoÂszaÂla kb. 28003000³C hoÍmeÂrseÂkletuÍ.
Folytonos szõÂnkeÂp az esoÍs, paÂraÂs idoÍben megjelenoÍ szivaÂrvaÂny is, amit az
esoÍ- eÂs paÂracseppeken megtoÈroÍ eÂs a
szemuÈnkbe visszaveroÍdoÍ napfeÂny
hoz leÂtre.
A vonalas szõÂnkeÂp

Egyes szõÂnkeÂpekben nem jelenik meg minden szõÂn, hanem kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszaknaÂl
csupaÂn toÈbb-kevesebb szõÂnkeÂpvonal.
Az ilyen szõÂnkeÂpeket vonalas szõÂnkeÂpeknek nevezzuÈk.

82

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 23
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

83 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 23 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

3.4. Optikai spektroszko
Âpia

83

A vonalas szõÂnkeÂpeken csak bizonyos szuÍk frekvenciatartomaÂnynak megfeleloÍ hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ szõÂnkeÂpvonalak laÂthatoÂk.
Vonalas szõÂnkeÂpet mutatnak a kis nyomaÂsuÂ, szabad atomokboÂl aÂlloÂ vagy szabadon mozgoÂ,
egyszeruÍ molekulaÂkat tartalmazoÂ izzoÂ gaÂzok eÂs goÍzoÈk.

A saÂvos szõÂnkeÂp

A saÂvos szõÂnkeÂpen nem kuÈloÈnaÂlloÂ
vonalak laÂthatoÂk, hanem szeÂlesebb
saÂvok. Az egymaÂst koÈvetoÍ vonalak
ui. olyan suÍruÍn vannak egymaÂs mellett, hogy megkuÈloÈnboÈztethetetlenek, eÂs saÂvokkaÂ olvadnak oÈssze.
SaÂvos szõÂnkeÂpet mutatnak
az oÈsszetettebb molekulaÂk
halmazai eÂs a nem tuÂl hõÂg
oldatok.
3.4.1.1. Az emisszioÂs (kibocsaÂtaÂsi) szõÂnkeÂpek keletkezeÂse
Tapasztalat szerint az anyagok akkor bocsaÂtanak ki feÂnyt, ha az anyagot atomizaÂljuk, eÂs
elektronjait gerjesztett aÂllapotba hozzuk.
Gerjesztett aÂllapot (E ) valamilyen energiakoÈzleÂssel, legkoÈnnyebben hoÍaÂtadaÂssal
(hevõÂteÂs), maÂs reÂszecskeÂkkel valoÂ uÈtkoÈzeÂs reÂveÂn, keÂmiai reakcioÂk segõÂtseÂgeÂvel vagy
feÂnyelnyeleÂssel valoÂsõÂthatoÂ meg.
Ha az atom gerjesztett aÂllapotuÂ elektronjai alapaÂllapotba (E 0) visszateÂrve a felvett
gerjeszteÂsi energiaÂt feÂny formaÂjaÂban adjaÂk le, akkor feÂnykibocsaÂtaÂs, maÂs neÂven
emisszioÂ koÈvetkezik be.
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Amikor az emittaÂlt feÂny egymaÂstoÂl joÂl elkuÈloÈnõÂthetoÍ hullaÂmhosszak formaÂjaÂban
jelenik meg, vonalas spektrum keletkezik, ha pedig a kisugaÂrzott feÂny valamennyi
lehetseÂges hullaÂmhosszat tartalmazza, folytonos spektrum laÂthatoÂ.
Mivel mind az energiafelveÂtel, mind a -leadaÂs csak kvantaÂlt lehet, az Einsteinegyenlet eÂrtelmeÂben:
E

E 0  DE  hm  h

c
k

h  Planck±aÂllandoÂ 
6,626  10 34 Js
c  feÂnysebesseÂg
 3  105 km/s
k  a sugaÂrzaÂs hullaÂmhossza
m  a sugaÂrzaÂs frekvenciaÂja

A keÂplet alapjaÂn minden egyes DE energiaÂtmenet
megfelel egy sugaÂrzaÂsi frekvenciaÂnak, ez pedig egy
szõÂnkeÂpvonalnak.
Az oÈsszerendeleÂs fordõÂtva is igaz: minden megjelenoÍ szõÂnkeÂpvonal tulajdonkeÂppen
valamely energiaaÂtmenetnek felel meg a gerjesztett aÂllapotboÂl az alap- vagy egy
koÈzbuÈlsoÍ aÂllapotba toÈrteÂnoÍ aÂtmenet soraÂn.

Ugyanannak az elektronnak nemcsak egyetlen gerjesztett aÂllapota lehetseÂges, hanem toÈbb is: pl. E 1, E 2, E 3 stb. Mivel ezek energiaÂllapota kuÈloÈnboÈzoÍ, beloÍluÈk az
alapaÂllapotba valoÂ visszateÂreÂskor rendre a
c
DE1  E 1 E 0  hm1  h
k1
c
DE2  E 2 E 0  hm2  h
k2
c
DE3  E 3 E 0  hm3  h
keÂpletek aÂltal meghataÂrozott m1 , m2 , m3 ...
k3
frekvenciaÂjuÂ sugaÂrzaÂs, ill. az ezekhez tartozoÂ k1 , k2 , k3 ... hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ
szõÂnkeÂpvonalak megjeleneÂse vaÂrhatoÂ.
Ily moÂdon egy atom elektronjainak kuÈloÈnboÈzoÍ gerjesztett aÂllapotai reÂveÂn az atomhoz toÈbb szõÂnkeÂpvonal is rendelhetoÍ.
Pl. a hidrogeÂnatomban egyetlen elektron van, ami gerjesztoÍdhet.
Ha a hidrogeÂnt olyan magas hoÍmeÂrseÂkleten hevõÂtjuÈk, hogy molekulaÂiboÂl
atomos goÍzoÈk keletkeznek ± azaz szabad atomok joÈnnek leÂtre ±, eÂs ezek
gerjesztoÍdhetnek is, akkor a szaÂmtalan gerjesztett H-atom koÈzoÈtt biztosan
eloÍfordul valamennyi lehetseÂges gerjesztett aÂllapotuÂ elektron. Amikor pedig ezek alapaÂllapotba jutnak, kisugaÂrozzaÂk a gerjesztett aÂllapotok energiaszintjei eÂs az alapaÂllapotok energiaszintjei koÈzti kuÈloÈnbseÂgeknek megfeleloÍ
hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ szõÂnkeÂpvonalakat. A hidrogeÂn szõÂnkeÂpeÂben tehaÂt vaÂrhatoÂan toÈbb vonal fog laÂtszani:
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Ha valamely atom toÈbb elektront tartalmaz, ezekben toÈbb a lehetseÂges gerjesztett
aÂllapotok szaÂma, ezeÂrt a szõÂnkeÂpeik toÈbb vonalat tartalmaznak, mint a hidrogeÂneÂ.
A fentebb bemutatott 2 elektronos heÂlium szõÂnkeÂpeÂben pl. 8 vonal jelenik
meg, a 10 elektronos neon spektruma pedig maÂr joÂval 'vonalduÂsabb'.
Mivel a gerjesztoÍdeÂs soraÂn legkoÈnnyebben a kuÈlsoÍ elektronheÂjakon leÂvoÍ elektronok gerjesztoÍdnek, a kuÈlsoÍ heÂjon egy, ill. keÂt elektronos naÂtrium- eÂs kalciumatom
szõÂnkeÂpe koÈzoÈtti elteÂreÂs is szembetuÍnoÍ: a kuÈlsoÍ heÂjon 1 elektront (3s1 ) tartalmazoÂ
Na-atomhoz (alkaÂlifeÂm) keÂpest a hasonloÂ jelleguÍ elektronszerkezettel rendelkezoÍ,
a kuÈlsoÍ heÂjon 2 elektront (3s1 ) tartalmazoÂ Ca-atom (alkaÂlifoÈldfeÂm) szõÂnkeÂpeÂben
joÂval toÈbb a vonal.
A legtoÈbb szõÂnkeÂpvonalat a kuÈlsoÍ heÂjon ¹sokº elektront tartalmazoÂ aÂtmenetifeÂmek
eÂs nemesgaÂzok spektrumai tartalmazzaÂk.
LaÂsd pl. a vas eÂs a xenon spektrumaÂt:

Mivel a kuÈloÈnboÈzoÍ anyagi minoÍseÂgi atomok elektronszerkezeteÂben az elektronok energiaaÂllapotai mind az alap-, mind a gerjesztett aÂllapotokat tekintve kuÈloÈnboÈzoÍek, minden
atomfeÂleseÂg maÂs-maÂs frekvenciaÂjuÂ sugaÂrzaÂst keÂpes kibocsaÂtani, eÂs ennek megfeleloÍen az
emisszioÂs szõÂnkeÂpeÂben maÂs-maÂs hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ szõÂnkeÂpvonalak jelennek meg.
A szõÂnkeÂpvonalak alapjaÂn tehaÂt az egyes keÂmiai elemek azonosõÂthatoÂk; a spektrumon
a szõÂnkeÂpvonal hullaÂmhosszaÂnak meghataÂrozaÂsa minoÍseÂgi azonosõÂtaÂst tesz lehetoÍveÂ.
Ez a szõÂnkeÂpelemzeÂs alapja, melynek elveÂt Robert Bunsen eÂs Gustav Kirchhoff neÂmet
tudoÂsok dolgoztaÂk ki a 19. szaÂzad koÈzepeÂn (reÂszletesen laÂsd alaÂbb).
3.4.1.2. Az abszorpcioÂs (elnyeleÂsi) szõÂnkeÂpek keletkezeÂse
Ha folytonos szõÂnkeÂpet kibocsaÂtoÂ feÂnyforraÂs feÂnyeÂt izzoÂ gaÂzokon, goÍzoÈkoÈn vagy hõÂg oldaton vezetjuÈk aÂt, majd hullaÂmhosszakra bontva felvesszuÈk szõÂnkeÂpeÂt, abban soÈteÂt vonalak
jelentkeznek bizonyos hullaÂmhosszaknaÂl. A gaÂz vagy goÍz atomjai ugyanis a raÂ jellemzoÍ
hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ vonalakat elnyelik.
A gaÂzok, goÍzoÈk szaÂmaÂra a rajtuk aÂthaladoÂ feÂny ugyanis energiaÂt hordoz, ezaÂltal az
atomok szaÂmaÂra gerjesztoÍforraÂskeÂnt jelentkezik. A gaÂzok eÂs goÍzoÈk atomjai tehaÂt
elnyelik azokat a k1 , k2 , k3 ... hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ sugarakat, melyek
hm1 , hm2 , hm3 ... energiakvantumai eÂppen akkoraÂk, hogy az alapaÂllapotuÂ
atom egy vagy toÈbb elektronjaÂt az
E 01 , E 02 , E 03 ... alapaÂllapotokboÂl gerjesztetni keÂpesek az E 1 , E 2 , E 3 ...
gerjesztett aÂllapotokba.
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Az abszorbeaÂlt DE energiakuÈloÈnbseÂgeknek megfeleloÍ hullaÂmhosszak tehaÂt hiaÂnyozni fognak az abszorpcioÂ spektrumboÂl.
È sszehasonlõÂtva ugyanazon anyag emisszioÂs eÂs abszorpcioÂs spektrumaÂt, joÂl laÂthatoÂ,
O
hogy az emisszioÂs spektrumban jelentkezoÍ vonalak helyeÂn az abszorpcioÂs spektrumban fekete vonalak vannak.

1802-ben az angol W. H. Wollaston fedezte fel a Nap szõÂnkeÂpeÂben laÂthatoÂ
fekete vonalakat.
1814-ben a neÂmet Joseph Fraunhofer a Nap szõÂnkeÂpeÂben 574 soÈteÂt vonalat kuÈloÈnõÂtett el, melyek koÈzuÈl toÈbbet keÂsoÍbb a VeÂnusz eÂs a SzõÂriusz szõÂnkeÂpeÂben is azonosõÂtott.

Fraunhofer a legeroÍsebb vonalakat a voÈroÈstoÍl a keÂk feleÂ haladva abcsorrendben betuÍkkel jeloÈlte: az eroÍsebbeket nagy betuÍkkel, a keveÂsbeÂ
eroÍseket pedig kis betuÍkkel. ezeket a jeloÈleÂseket maÂig is hasznaÂljuk egyegy fontosabb szõÂnkeÂpvonal emlõÂteÂsekor: a hidrogeÂn C-vonala ( 656,3 nm)
vagy naÂtrium D-vonala ( 589,3 nm) elnevezeÂs is innen szaÂrmazik.
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A fontosabb Fraunhofer-feÂle vonalak
JeloÈleÂs

Elem

HullaÂmhossz
[nm]

JeloÈleÂs

Elem

HullaÂmhossz
[nm]

y

O2

898,765

c

Fe

495,761

y

O2

822,696

F

Hb

486,134

A

O2

759,370

d

Fe

466,814

B

O2

686,719

e

Fe

438,355

C

Ha

656,281

G'

Hc

434,047

a

O2

627,661

G

Fe

430,790

D1

Na

589,593

G

Ca

430,774

D2

Na

588,996

h

Hd

410,175

H

+

396,847

+

D3 v.d

He

587,562

Ca

e

Hg

546,073

K

Ca

393,368

E2

Fe

527,039

L

Fe

382,044

b1

Mg

518,362

N

Fe

358,121

+

b2

Mg

517,270

P

Ti

336,112

b3

Fe

516,891

T

Fe

302,108

b4

Fe

516,751

t

Ni

299,444

b4

Mg

516,733

KeÂsoÍbbi szisztematikus kõÂseÂrleteiben Fraunhofer azt is megaÂllapõÂtotta,
hogy a borszeszeÂgoÍ laÂngjaÂba juttatott naÂtriumsoÂ szõÂnkeÂpeÂben ugyanott
jelenik meg az eÂlesen vilaÂgõÂtoÂ D-vonal, ahol a Nap spektrumaÂban egy
fekete vonal jelentkezik.
D. Brewster a Fraunhofer-feÂle soÈteÂt vonalakroÂl uÂgy gondolta, hogy azok
azeÂrt jelennek meg a Nap szõÂnkeÂpeÂben, mert a FoÈld leÂgkoÈreÂben leÂvoÍ gaÂzok
eÂs egyeÂb anyagok elnyelnek beloÍle bizonyos hullaÂmhosszakat: a fekete
vonalak tehaÂt tulajdonkeÂppen 'hullaÂmhosszhiaÂnyok'.
1823-ban J. Herschel publikaÂlt keÂpeket alkohol-laÂngba juttatott kuÈloÈnboÈzoÍ alkaÂlifeÂm-soÂk szõÂnkeÂpeÂvel KeÂsoÍbb (1848) a kuÈloÈnboÈzoÍ Li-, Na, K., Ca.-,
Sr-, Ba-, Fe- eÂs Cu-soÂk laÂngfesteÂseÂroÍl reÂszletes kataloÂgust is keÂszõÂtett.
1826-ban a skoÂt H. Talbot alkohol-laÂngban vizsgaÂlt alkaÂli- eÂs alkaÂlifoÈldfeÂm-soÂk (Na, K, Li, Sr) spektrumaÂroÂl megaÂllapõÂtotta, hogy elteÂroÍek, eÂs ily
moÂdon a kuÈloÈnboÈzoÍ soÂk egyeÂrtelmuÍen megkuÈloÈnboÈztethetoÍk: a moÂdszer
kuÈloÈnboÈzoÍ anyagok laboratoÂriumi keÂmiai analõÂziseÂre alkalmas. Innen szaÂmõÂthatoÂ a spektraÂlanalõÂzis mint tudomaÂnyteruÈlet indulaÂsa.
1835-ben C. Wheatstone arroÂl szaÂmol be, hogy a kuÈloÈnboÈzoÍ feÂmek szikragerjeszteÂssel nyert spektrumaÂban koÈnnyen megkuÈloÈnboÈztethetoÍ, eÂles vonalak laÂtszanak, alternatõÂv lehetoÍseÂget kõÂnaÂlva a laÂngspektroszkoÂpia melleÂ.
1849-ben J. Foucault kõÂseÂrletekkel igazolja, hogy ugyanannak az anyagnak a kibocsaÂtaÂsi eÂs elnyeleÂsi spektrumaÂban a vonalak azonos hullaÂmhoszszakon jelennek meg.

87

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 25
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

88 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 25 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

88

1. reÂsz ½ 3. Optikai mo
Âdszerek

1851-ben M. A. Masson oÈsszeaÂllõÂtja az elsoÍ szikraemisszioÂs spektroszkoÂpot.
û ngstro
1853-ben a sveÂd Anders A
m gaÂzok spektrumaÂt tanulmaÂnyozta.
MegaÂllapõÂtotta ± nem ismerve Foucault kõÂseÂrleti eredmeÂnyeit ±, hogy az
izzoÂ gaÂzok ugyanazokat a hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂnysugarakat bocsaÂtjaÂk ki,
mint amiket elnyelnek.
û ngstro
A
m megmeÂri a hidrogeÂn emisszioÂs spektrumaÂban laÂthatoÂ, keÂsoÍbb
Balmer-sorozatnak nevezett vonalak pontos hullaÂmhosszaÂt.
Robert Bunsen eÂs Gustav Kirchhoff 1859-toÍl kezdoÍdoÍ koÈzoÈs munkaÂjuk
soraÂn tanulmaÂnyozni kezdteÂk a laÂngban gerjesztett elemek emisszioÂs spektrumaÂt. E ceÂlboÂl eÂpõÂtetteÂk meg az elsoÍ prizmaÂs spektroszkoÂpot.

Bunsen eÂs Kirchhoff szõÂnkeÂpvonalak pontos hullaÂmhosszaÂnak megaÂllapõÂtaÂsaÂval minden keÂtseÂget kizaÂroÂan bizonyõÂtottaÂk, hogy az akkor ismert
elemek szõÂnkeÂpe egyedi, õÂgy a szõÂnkeÂpvonalak alapjaÂn baÂrmelyik elem
egyeÂrtelmuÍen azonosõÂthatoÂ. A moÂdszer annyira sikeresnek bizonyult, hogy
szinte azonnal uÂj elemeket is felfedeztek a szõÂnkeÂpeik alapjaÂn: 1860-ban
eloÍbb a ceÂziumot, majd 1861-ben a rubõÂdiumot.
A szõÂnkeÂpek vizsgaÂlataÂval keÂsoÍbb maÂsok tovaÂbbi, addig ismeretlen elemeket is felfedeztek (1861, Crookes: tallium; 1863,
Reich eÂs Richter: indium; 1875, Boisbaudran: gallium).
Kirchhoff a Nap szõÂnkeÂpeÂnek vizsgaÂlata soraÂn arra is raÂjoÈtt, hogy ha a
feÂny gaÂzokon halad aÂt, a hideg gaÂzok elnyelik azokat a hullaÂmhosszakat,
melyeket izzoÂ aÂllapotban, nagy hoÍmeÂrseÂkleten kibocsaÂtanak: ezeÂrt jelennek meg az izzoÂ gaÂzok eÂs goÍzoÈk szõÂnkeÂpeÂben a fekete vonalak; Kirchhoff
ezt nevezte 'fordõÂtott spektrum'-nak (abszorpcioÂs spektrum). Ezzel eÂrtelmezhetoÍveÂ vaÂltak a Nap szõÂnkeÂpeÂben a Fraunhofer-feÂle vonalak is, egyuÂttal uÂj korszak kezdoÍdoÈtt a csillagaÂszatban: lehetoÍseÂg nyõÂlt a csillagok
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oÈsszeteÂteleÂnek tanulmaÂnyozaÂsaÂra eÂs a bennuÈk zajloÂ folyamatok megismereÂseÂre.
1868-ban a francia P. Janssen eÂs a brit N. Lockyer egymaÂstoÂl
fuÈggetlenuÈl uÂj elemet azonosõÂtott a Nap szõÂnkeÂpeÂben, melyet
Lockyer 1871-ben heÂliumnak nevezett el {Helios (goÈroÈg)  Nap}.
Mindezekkel egyuÈtt kialakult a szõÂnkeÂpelemzeÂs moÂdszere, amely kezdetben foÍleg feÂmes elemek eÂs soÂik minoÍseÂgi meghataÂrozaÂsaÂra szolgaÂlt.

3.4.2. EmisszioÂs spektrometria
Az optikai emisszioÂs spektrometriaÂs vizsgaÂlatok soraÂn a mintaÂt keÂmiai laÂngokban termikus
vagy elektromaÂgneses teÂrrel leÂtrehozott plazmaÂkban atomos alkotoÂreÂszeire bontjuk (atomizaÂlaÂs), ezutaÂn a goÍz eÂs gaÂz halmazaÂllapotuÂ szabad atomokat ugyanezen energiaforraÂs
segõÂtseÂgeÂvel gerjesztjuÈk, majd az aÂltaluk kisugaÂrzott feÂnyt monokromaÂtorral hullaÂmhoszszakra bontjuk, melyek intenzitaÂsaÂt feÂnyeÂrzeÂkeloÍ detektorral meÂrjuÈk.
Az elemek atomjai aÂltal kibocsaÂtott feÂny szõÂnkeÂpe az anyagi minoÍseÂgre jellemzoÍ, a szõÂnkeÂpvonalak intenzitaÂsa pedig a hozzaÂjuk rendelhetoÍ elem mennyiseÂgeÂvel (koncentraÂcioÂjaÂval) araÂnyos.
Az elemzeÂsekhez toÈbbseÂgeÂben oldatokat, ritkaÂbban szilaÂrd mintaÂkat hasznaÂlunk; ennek
megfeleloÍen a meÂrendoÍ mintaÂk toÈbbseÂgeÂt a minta-eloÍkeÂszõÂteÂs soraÂn oldatba kell vinni,
illetve a maÂr megleÂvoÍ folyadeÂkfaÂzist megfeleloÍ oÈsszeteÂteluÍ oldatformaÂra kell hozni (pl. veÂr
minta-eloÍkeÂszõÂteÂse).
Az emisszioÂs spektroszkoÂpiai moÂdszerek blokkseÂmaÂja:

MennyiseÂgi elemzeÂsre a Scheibe-Lomakin-egyenlet ad lehetoÍseÂget, amely oÈsszefuÈggeÂst
aÂllapõÂt meg az oldat egyes atomi komponenseire vonatkozoÂan a szõÂnkeÂpvonalaik relatõÂv
intenzitaÂsa (Irel ) eÂs a vizsgaÂlt oldatban leÂvoÍ adott elem koncentraÂcioÂja (c) koÈzoÈtt.
I  K  cm

Scheibe-Lomakin-egyenlet

± ahol: K  aÂllandoÂ (konstans), melynek eÂrteÂke a gerjesztoÍforraÂstoÂl (muÍszertoÍl), aÂltalaÂnosabban pedig a meÂreÂsi koÈruÈlmeÂnyektoÍl fuÈgg
m  a vizsgaÂlt anyag szerkezeteÂre jellemzoÍ teÂnyezoÍ, melynek eÂrteÂke aÂltalaÂban 0,5±1,5 koÈzeÂ esik
Mivel oldatokra vonatkozoÂan m  1, a szõÂnkeÂpvonal intenzitaÂsa egyenesen araÂnyos
a koncentraÂcioÂval.: I  c
A meghataÂrozaÂshoz a kalibraÂcioÂ elengedhetetlen, hogy a K hataÂsaÂt ki lehessen
kuÈszoÈboÈlni.
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A gerjesztoÍforraÂsok koÈzuÈl a laÂng eÂs a plazma keruÈl reÂszletes bemutataÂsra a LaÂngfotometria
(3.4.2.4. fejezet) eÂs a PlazmaemisszioÂs spektrometria (3.4.2.5. fejezet) taÂrgyalaÂsakor.
HasonloÂan, a monokromaÂtorokat eÂs detektorokat is az alaÂbbiakban reÂszletezzuÈk a megfeleloÍ fejezetekben: laÂsd 3.4.2.3.3. eÂs 3.4.2.3.5., ill. a 3.4.3.2.4. fejezet.
3.4.2.1. GerjeszteÂs
A szabad atomok gerjeszteÂse alapvetoÍen az alaÂbbi mechanizmusok szerint mehet veÂgbe:
a) hoÍ aÂltal

M

hoÍ

b) az elektronokkal toÈrteÂnoÍ uÈtkoÈzeÂs reÂveÂn

M

e

c) metastabil aÂllapotuÂ atomokkal valoÂ uÈtkoÈzeÂs koÈvetkezteÂben M
d) feÂnyelnyeleÂssel

M

! M
! M

xÈ m

! M
hm

! M

A gerjesztett aÂllapotban leÂvoÍ atomok szaÂma (N), ill. araÂnya a Boltzmann-egyenlet alapjaÂn
szaÂmõÂthatoÂ, eÂs foÍkeÂppen a gerjeszteÂsi energia (Eg ), valamint a hoÍmeÂrseÂklet (T) hataÂrozza
meg.
A gerjesztett aÂllapotok beneÂpesõÂteÂseÂre eÂrveÂnyes a Boltzmann-eloszlaÂs, azaz
nq
gq

e
n0
g0

Eq
kT

nq , ill. n0  a gerjesztett aÂllapotuÂ, ill. az alapaÂllapotuÂ reÂszecskeÂk szaÂma
gq , ill. g0  a gerjesztett aÂllapot, ill. az alapaÂllapot statisztikus suÂlyfaktora, melyek
az adott energiaszint kialakulaÂsaÂnak valoÂszõÂnuÍseÂgeÂvel araÂnyosak az
atom aktuaÂlis elektronszerkezeteÂben
Eq  a gerjesztett aÂllapot energiaÂja
k  Boltzmann-aÂllandoÂ
T  abszoluÂt hoÍmeÂrseÂklet
A fenti egyenlet teljes reÂszecskesuÍruÍseÂgre (n 
Eq

P
m

nm ) vonatkozoÂ alakja:

nq
gq e kT
gq

e
 P
E
n
Zm
gm e kT
m

Eq
kT

Za  az atomokra vonatkozoÂ eloszlaÂsfuÈggveÂny (aÂllapotoÈsszeg), amely tartalmazza
a lehetseÂges m gerjesztett aÂllapotokat
A kuÈloÈnboÈzoÍ gerjesztett aÂllapotokban leÂvoÍ atomok araÂnyaÂt a keÂmiai elemek anyagi minoÍseÂge is befolyaÂsolja.
ElmondhatoÂ azonban, hogy az aÂltalaÂnosan hasznaÂlt, szokaÂsos gerjesztoÍforraÂsok (laÂng, grafitkemence, õÂv, szikra, ICP-plazma) 2000±6000 K hoÍmeÂrseÂkleteÂn a gerjesztett aÂllapotban
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leÂvoÍ atomok szaÂma csekeÂly, maximaÂlisan is csak mindoÈssze 1-2% az alapaÂllapotuÂ atomok
szaÂmaÂhoz keÂpest.
A gerjesztett aÂllapot(ok)ban levoÍ atomok Ng szaÂma az alapaÂllapotban leÂvoÍ Ng atomok
szaÂmaÂhoz keÂpest:
Ng
 10 15 10 2 tartomaÂnyon beluÈl vaÂltozik
N0
PeÂldaÂul 3000 K hoÍmeÂrseÂkleten a gerjesztett aÂllapotuÂ naÂtriumatomok (Na) szaÂmaraÂnya
5,9  10 5 , a kalciumatomokeÂ (Ca) pedig 3,7  10 5 , annak elleneÂre, hogy mindkeÂt elem
a koÈnnyen gerjeszthetoÍ elemek koÈzeÂ tartozik (laÂsd alaÂbb a fejezetben).
A sokkal nehezebben gerjeszthetoÍ cinkatomokra (Zn) vonatkozoÂan viszont ugyanezen
a hoÍmeÂrseÂkleten ez az araÂnyszaÂm csak 5,6  10 10 .
Az atomok tehaÂt rossz hataÂsfokkal gerjeszthetoÍk, ami jelentoÍsen befolyaÂsolja a spektrokeÂmiai moÂdszerek eÂrzeÂkenyseÂgeÂt eÂs kimutataÂsi keÂpesseÂgeÂt.
A laÂngfotometria, valamint az õÂv- eÂs szikragerjeszteÂsuÍ sugaÂrforraÂsokkal muÍkoÈdoÍ
vizsgaÂlati moÂdszerek ezeÂrt ¹sokkal rosszabb helyzetben vannakº, mint pl. az atomabszorpcioÂs eljaÂraÂs, mert ezeknek a moÂdszereknek az eÂrzeÂkenyseÂgeÂt a gerjesztett
aÂllapotuÂ atomok szaÂma igen eroÍsen befolyaÂsolja, mivel a gerjesztett aÂllapotuÂ meÂrendoÍ atomok aÂltal kibocsaÂtott feÂny intenzitaÂsaÂnak meÂreÂse keÂpezi a moÂdszer elvi
alapjaÂt. (A gerjesztett aÂllapotuÂ atomok szaÂmaÂt raÂadaÂsul eleÂg jelentoÍsen csoÈkkentheti az ionizaÂcioÂ.)
Az atomabszorpcioÂs moÂdszerneÂl ugyanakkor nagy szaÂmuÂ alapaÂllapotuÂ atomra van
szuÈkseÂg, melyek az analõÂzis soraÂn a megvilaÂgõÂtoÂ feÂnyforraÂs (uÈregkatoÂdlaÂmpa) feÂnye
aÂltal gerjesztoÍdnek.
Az egyes elemek atomjainak gerjesztett aÂllapotait az uÂn. Grotrian-feÂle termseÂmaÂk aÂbraÂzoljaÂk reÂszletesen.
Az energiaszinteket jeloÈloÍ 'term' kifejezeÂs meÂg abboÂl az idoÍboÍl szaÂrmazik (20.
szaÂzad eleje), amikor elsoÍsorban a laÂngokat hasznaÂltaÂk gerjesztoÍforraÂskeÂnt, eÂs
a laÂng termikus energiaÂja segõÂtseÂgeÂvel ment veÂgbe a gerjesztoÍdeÂs.
A termek a Bohr-Sommerfeld-feÂle atommodell alapjaÂn szaÂmõÂtott lehetseÂges elektron-paÂlyaÂkat tuÈntetik fel, megadva azok paÂlyaenergia-eÂrteÂkeit, az egyes energia szintek koÈzti
aÂtmeneteknek megfeleloÍ sugaÂrzaÂs hullaÂmhosszaÂt, frekvenciaÂjaÂt vagy hullaÂmszaÂmaÂt.
Az azonos elektronheÂjra eÂrkezoÍ aÂtmeneteknek megfeleloÍ hullaÂmhosszak egy-egy elemre
Â ltalaÂban a foÍ sorozat (principal) tartalmazza
jellemzoÍ sorozatba (szeÂriaÂba) rendezoÍdnek. A
a legkoÈnnyebben gerjeszthetoÍ energiaszintnek megfeleloÍ aÂtmenetet, amelyeknek megfeleloÍ
szõÂnkeÂpvonal a rezonanciavonal (vagy rezonanciaaÂtmenet), ami biztosan megjelenik az
elemek szõÂnkeÂpeÂben.
A naÂtrium rezonanciavonalaÂnak ± ez a jellegzetes D-vonal ± hullaÂmhossza 589,3 nm, ami
azonban tulajdonkeÂppen ¹aÂtlageÂrteÂkº, mert ez a vonal valoÂjaÂban dublett: keÂt, egymaÂstoÂl
csak kis meÂrteÂkben elteÂroÍ energiaÂjuÂ aÂtmenetroÍl van szoÂ, melyeknek megfeleloÍ hullaÂmhoszszak is eleÂg koÈzeliek: 588,996 nm eÂs 589,593 nm.
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A keÂmiai elemeket gerjeszteÂsi energiaÂjuk nagysaÂga alapjaÂn ± a gyakorlati szempontokat is
figyelembe veÂve ± 3 csoportba szokaÂs osztani:
1. Kis gerjeszteÂsi energiaÂjuÂ alkaÂli- eÂs alkaÂlifoÈldfeÂmek
Eg  1,5 3,0 eV
Az atommagtoÂl relatõÂve nagy taÂvolsaÂgban leÂvoÍ, kuÈlsoÍ elektronheÂjukon kis szaÂmuÂ
(1 vagy 2) elektron talaÂlhatoÂ, amelyek koÈnnyen gerjeszthetoÍk.
Ezeknek az elemeknek toÈbbi elemhez keÂpest kicsi az ionizaÂcioÂs energiaÂja is,
ezeÂrt a moÂdszerek toÈbbseÂgeÂneÂl gyakran kell szaÂmolni kaÂros ionizaÂcioÂs folyamatokkal a meghataÂrozaÂs soraÂn.
2. KoÈzepes gerjeszteÂsi energiaÂjuÂ aÂtmeneti feÂmek
eÂs maÂsodfajuÂ feÂmek
Eg  3,0 6,5 eV
A kuÈlsoÍ vagy a kuÈlsoÍ heÂj alatti telõÂtetlen heÂjon 2-10 elektront tartalmaznak.
3. Nagy gerjeszteÂsi energiaÂjuÂ nemfeÂmek
Eg > 7,0 eV
A nemfeÂmes elemek (oxigeÂn, nitrogeÂn, halogeÂnek, nemesgaÂzok) gerjeszteÂsi
energiaÂja (eÂs ionizaÂcioÂs energiaÂja) a legnagyobb. A legkuÈlsoÍ elektronpaÂlyaÂn
maximaÂlis (8) elektronszaÂmmal rendelkezoÍ nemesgaÂzokeÂ (Ne, Ar, Kr) kuÈloÈnoÈsen nagy, de ezeket is feluÈlmuÂlja az elsoÍ heÂjon 2 elektront tartalmazoÂ heÂliumeÂ
(He).
A koÈvetkezoÍ taÂblaÂzatban mindez joÂl szemleÂlhetoÍ az 1±40. rendszaÂmuÂ elemek parameÂtereit
tekintve.
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A perioÂdusos rendszer 1-40. rendszaÂmuÂ elemeinek gerjeszteÂsi eÂs ionizaÂcioÂs energiaÂja.
Rezonanciavonal

IonizaÂcioÂs energia
[eV]

RendszaÂm

Vegyjel

gerjeszteÂsi energia
[eV]

hullaÂmhossz
[nm]

1

H

10,2

121,57

13,53

2

He

20,9

58,43

24,46

3

Li

1,8

670,78

5,36

4

Be

5,4

234,86

9,28

5

B

4,9

249,77

8,26

6

C

7,5

165,70

11,22

7

N

10,3

120,02

14,48

8

O

9,1

130,22

13,55

9

F

12,9

95,48

17,34

10

Ne

16,6

73,59

21,47

11

Na

2,1

589,00

5,12

12

Mg

4,3

285,21

7,61

13

AI

3,1

396,15

5,96

14

Si

5,1

288,16

8,12

15

P

6,9

178,75

10,9

16

S

6,8

180,74

10,30

17

Cl

8,9

137,96

12,95

18

Ar

11,7

104,83

15,68

19

K

1,6

766,49

4,32

20

Ca

2,9

422,67

6,09

21

Sc

3,2

391,18

6,70

22

Ti

3,3

498,17

6,81

23

V

3,1

437,92

6,71

24

Cr

2,9

425,43

6,74

25

Mn

3,1

403,07

7,41

26

Fe

3,3

371,99

7,83

27

Co

4,0

345,35

7,81

28

Ni

3,6

341,48

7,61

29

Cu

3,8

324,75

7,68

30

Zn

5,8

213,86

9,36

31

Ga

3,1

417,21

5,97

32

Ge

4,6

265,12

8,09

33

As

6,5

189,05

10,50

34

Se

6,3

196,02

9,70

35

Br

8,0

154,08

11,80

36

Kr

9,9

123,58

13,93

37

Rb

1,6

780,02

4,16

38

Sr

2,7

460,73

5,67

39

Y

2,7

467,48

6,50

40

Zr

3,6

360,12

6,92
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3.4.2.2. IonizaÂcioÂ
A gerjesztoÍforraÂsokban az elemek atomjainak gerjesztoÍdeÂse mellett mindig bekoÈvetkezik
ionizaÂcioÂ is.
Valamely egy eÂrteÂkuÍ feÂm eseteÂben: M  M  e
A megfordõÂthatoÂ egyensuÂlyi folyamatra felõÂrhatoÂ a Ki ionizaÂcioÂs aÂllandoÂ, ami a hoÍmeÂrseÂklet
fuÈggveÂnye:
M e 
Ki 
 f T
M
Bevezetve az ionizaÂcioÂfokot (ai ):
M 
ai 
M   M

E

M  

aM
1 a

ha M   e 
behelyettesõÂtve:
M 2
Ki 
M

E

Ki 

a2 M
1

a2

Mindezeket figyelembe veÂve, a hoÍmeÂrseÂklettoÍl fuÈggoÍ ionizaÂcioÂs aÂllandoÂra Saha vezetett le
oÈsszefuÈggeÂst:
2 2pme kT3/2 Zi
Ki T 
e
h3
Za

Ei
kT

Ei  ionizaÂcioÂs energia
k  Boltzmann-aÂllandoÂ
T  abszoluÂt hoÍmeÂrseÂklet
h  Planck-aÂllandoÂ
Zi eÂs Za  ionokra eÂs atomokra vonatkozoÂ
aÂllapotoÈsszeg (eÂrteÂkuÈk 1±80 koÈzoÈtti)

A gyakorlati atomspektrokeÂmiai moÂdszerek folyamataiban jelentkezoÍ ionizaÂcioÂ gyakran
kaÂros. KikuÈszoÈboÈleÂseÂre kisebb hoÍmeÂrseÂklet alkalmazaÂsa (a fenti keÂplet alapjaÂn), illetve
ionizaÂcioÂs pufferek alkalmazaÂsa javasolhatoÂ.
Az ionizaÂcioÂs pufferek a meÂrendoÍ elem ionizaÂcioÂs energiaÂjaÂhoz keÂpest kisebb
ionizaÂcioÂs energiaÂjuÂ elemek. Ennek megfeleloÍen koÈnnyebben eÂs hamarabb ionizaÂloÂdnak a gerjesztoÍforraÂsban, mint a meÂrendoÍ elem, ezaÂltal az energia egy reÂszeÂt
felveÂve kevesebb jut a meÂrendoÍ elemre, maÂsreÂszt pedig az aÂltaluk leadott elektronok nagy szaÂma az ionizaÂcioÂs egyensuÂlyt a visszaalakulaÂs, azaz az atomkeÂpzoÍdeÂs
iraÂnyaÂba tolja el. MindkeÂt hataÂs csoÈkkenti az ionizaÂcioÂ meÂrteÂkeÂt.
IonizaÂcioÂs pufferkeÂnt leggyakrabban kaÂlium- vagy ceÂziumvegyuÈleteket (KCl, CsCl)
hasznaÂlnak. A ceÂzium alkalmazaÂsa azeÂrt eloÍnyoÈsebb, mert neki legkisebb az ionizaÂcioÂs energiaÂja az elemek koÈzuÈl (3,9 eV); a ceÂzium-soÂk viszont draÂgaÂk.
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3.4.2.3. A feÂny felbontaÂsa
A sugaÂrforraÂsok feÂnyeÂnek hullaÂmhossz szerinti vizsgaÂlataÂhoz, illetve beloÍle valamely adott
hullaÂmhossz kivaÂlasztaÂsaÂhoz a feÂnyt fel kell bontani. Egy adott hullaÂmhossznak vagy
hullaÂmhossztartomaÂnynak a teljes szõÂnkeÂpboÍl valoÂ kivaÂgaÂsaÂhoz optikai szuÍroÍket, monokromaÂtorokat vagy polikromaÂtorokat lehet hasznaÂlni.

3.4.2.3.1. Optikai szuÍroÍk, szõÂnszuÍroÍk
UÈvegszuÍroÍk

Â ltalaÂban keÂt olyan darabot ragasztanak
Az uÈvegszuÍroÍk szõÂnes uÈveglemezboÍl keÂszuÈlnek. A
oÈssze egymaÂs moÈgeÂ, melyek maÂs-maÂs hullaÂmhossztartomaÂnyt engednek aÂt: az egyik a csak
roÈvidebb hullaÂmhosszakat, a maÂsik pedig csak a nagyobb hullaÂmhosszakat.
A szuÍroÍ csak azt a hullaÂmhossz-szakaszt engedi aÂt, amely mindkeÂt anyagon aÂtjut.
A szõÂnszuÍroÍk haÂrom jellemzoÍje:
± a maximaÂlis aÂtereszteÂseÂhez tartozoÂ neÂvleges
hullaÂmhossz (k neÂvleges )
± az aÂtereszteÂsi %
± a feÂleÂrteÂkszeÂlesseÂg

Az uÈvegszuÍroÍk eloÍnye az egyszeruÍseÂguÈk. HaÂtraÂnyuk, hogy viszonylag szeÂles hullaÂmhossztartomaÂnyt (30±60 nm) engednek aÂt, tovaÂbbaÂ gyenge a feÂnyaÂtereszteÂsi % is, csupaÂn 5-20%.
Az uÈvegszuÍroÍket ma maÂr egyre keveÂsbeÂ hasznaÂljaÂk; leginkaÂbb csak uÂn. 'vaÂgoÂszuÍroÍkeÂnt'
alkalmazzaÂk egy bizonyos spektrumreÂsz kiszuÍreÂseÂre.
InterferenciaszuÍroÍk

SzõÂnszuÍroÍkeÂnt manapsaÂg az interferenciaszuÍroÍk hasznaÂlatosak.
Az interferenciaszuÍroÍk keÂt, feluÈletuÈkoÈn
feÂmekkel goÍzoÈlt reÂteguÍ sõÂk uÈveg- vagy
kvarclemez koÈzoÈtt d vastagsaÂguÂ feÂnyaÂteresztoÍ dielektrikumot tartalmaznak. A goÍzoÈlt feÂmreÂteg a feÂnyt joÂl reflektaÂloÂ ezuÈst (Ag) vagy neodõÂmium (Nd), a dielektrikum pedig
magneÂzium-fluorid (MgF2).
Az interferenciaszuÍroÍre eÂrkezoÍ kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂnysugarak aÂthaladnak az
elsoÍ feÂmreÂtegen, a maÂsodikon azonban maÂr csak az tud aÂtleÂpni, melynek hullaÂmhossza, ill.
a hullaÂmhosszaÂnak n egeÂsz szaÂmuÂ toÈbbszoÈroÈse megegyezik a dielektrikum d vastagsaÂgaÂval.
A toÈbbi hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂnysugaÂr a maÂsodik feÂmreÂtegroÍl visszaveroÍdik, eÂs mivel elteÂroÍ
faÂzisban vannak, a keÂt feÂmreÂteg koÈzoÈtt addig reflektaÂloÂdnak oda-vissza, amõÂg gyengõÂtik eÂs
kioltjaÂk egymaÂst.
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Ez pl. azt jelenti, hogy egy 500 nm-es interferenciaszuÍroÍben a dielektrikum vastagsaÂga 0,5 mm.
Az interferenciaszuÍroÍk feÂleÂrteÂkszeÂlesseÂge 8-10 nm, ezeÂrt tuÂl koÈzeli szõÂnkeÂpvonalak elvaÂlasztaÂsaÂra tehaÂt ezek sem alkalmasak. FeÂnyaÂtereszteÂsi %-uk viszont eleÂg joÂ, az eredeti intenzitaÂs 50-60%-a.

3.4.2.3.2. FeÂnyfelbontaÂs prizmaÂval

A prizma aÂtlaÂtszoÂ anyagboÂl (uÈveg, kvarc, muÍanyag) keÂszuÈlt, haÂromszoÈg alapuÂ feÂnytani
hasaÂb, melynek optikai suÍruÍseÂge elteÂr a koÈrnyezet (levegoÍ) optikai suÍruÍseÂgeÂtoÍl, eÂs emiatt
benne a feÂny terjedeÂsi sebesseÂge megvaÂltozik, ami feÂnytoÈreÂst eredmeÂnyez.
A prizmaÂk toÈbbfeÂle funkcioÂval hasznaÂlhatoÂk:
· A feÂnyfelbontoÂ vagy diszperzioÂs prizmaÂk hullaÂmhosszakra bontjaÂk az oÈsszetett feÂnyt.
· A feÂnyfordõÂtoÂ/keÂpfordõÂtoÂ vagy reflexioÂs prizmaÂk a feÂnysugaÂr iraÂnyaÂt vaÂltoztatjaÂk meg.
· A polarizaÂcioÂs prizmaÂk polarizaÂlt feÂny eloÍaÂllõÂtaÂsaÂra alkalmasak.
A feÂnyfelbontoÂ prizmaÂkban aÂltalaÂban keÂtszer toÈrik meg a feÂny: eloÍszoÈr, amikor a prizmaÂba
beleÂp, maÂsodszor pedig, amikor abboÂl kileÂp. MindkeÂtszer a prizma baÂzislapja feleÂ toÈrik.
(A feÂnytoÈreÂs toÈrveÂnyeit reÂszletesen laÂsd a Refraktometria c. fejezetben.)

A feÂnysugaÂr elteÂruÈleÂseÂnek meÂrteÂke, azaz a r elteÂrõÂteÂsi szoÈg fuÈgg a prizma anyagaÂtoÂl ± amit
a koÈrnyezettel valoÂ kapcsolataÂban a toÈreÂsmutatoÂ (n) jellemez ±, a feÂny beeseÂsi szoÈgeÂtoÍl (a)
eÂs a prizma toÈroÍszoÈgeÂtoÍl (u).
PrizmaÂs feÂnyfelbontaÂs soraÂn a feÂnytoÈreÂs(ek) koÈvetkezteÂben vaÂlik szeÂt az oÈsszetett feÂny
kuÈloÈnboÈzoÍ szõÂnekre, illetve hullaÂmhosszakra. A jelenseÂg oka a toÈreÂsmutatoÂ hullaÂmhosszfuÈggeÂse, azaz a diszperzioÂ (reÂszletesen laÂsd: Refraktometria c. fejezet), melynek eredmeÂnyekeÂppen a nagyobb hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ sugarak (voÈroÈs, narancsszõÂnuÍ) a prizmaÂn valoÂ
aÂthaladaÂskor keveÂsbeÂ toÈrnek meg, mint a kisebb hullaÂmhosszuÂak (keÂk eÂs ibolyaszõÂnuÍ).
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Vannak olyan prizmaÂk is, melyek toÈbb darabboÂl aÂllnak. Ilyen pl. az Amici-prizma.
Az uÂn. egyeneslaÂtaÂsuÂ Amici-prizma 3 vagy 5 kuÈloÈnboÈzoÍ toÈreÂsmutatoÂjuÂ egyszeruÍ
prizmaÂboÂl van oÈsszeragasztva: az A reÂszek koronauÈvegboÍl, a B reÂszek flintuÈvegboÍl
keÂszuÈltek. Az Amici-prizma a rajta keresztuÈl haladoÂ feÂnyt uÂgy bontja szõÂneire, hogy
a feÂny a koÈzeÂpsoÍ B darabon iraÂnyvaÂltozaÂs neÂlkuÈl jut aÂt.

A feÂnyfordõÂtoÂ prizmaÂkban a feÂny teljes visszaveroÍdeÂst (totaÂlis reflexioÂt) szenved. (A jelenseÂget reÂszletesen laÂsd a Refraktometria c. fejezetben.) Az ilyen prizmaÂkat a feÂny tereleÂseÂre,
a feÂnysugaÂr iraÂnyaÂnak megvaÂltoztataÂsaÂra eÂs keÂpfordõÂtaÂsra hasznaÂljaÂk a kuÈloÈnboÈzoÍ tudomaÂnyos-technikai eÂs heÂtkoÈznapi eszkoÈzoÈkben.
A 90Ê-os toÈroÍszoÈguÍ Porro-prizmaÂban (Ignazio Porro olasz feltalaÂloÂroÂl kapta a neveÂt) a feÂny keÂtszeri totaÂlis reflexioÂval az
eredeti iraÂnnyal ellenteÂtes iraÂnyba fordulva az eredeti keÂp tuÈkoÈrkeÂpeÂt aÂllõÂtja eloÍ (fordõÂtott keÂpaÂllaÂs).
KettoÍs Porro-prizmaÂk terelik a feÂnyt pl. a taÂvcsoÍben.

A Heinrich W. Dove aÂltal keÂszõÂtett csonka Dove-prizma a feÂnysugaÂr eredeti iraÂnyaÂban aÂllõÂt
eloÍ fordõÂtott aÂllaÂsuÂ keÂpet.
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Az oÈsszetett Abbe-Ko
nig-prizma (Ernst Abbe eÂs Albert Ko
nig alakõÂtotta ki) az eredeti
iraÂnyban hoz leÂtre fordõÂtott aÂllaÂsuÂ tuÈkoÈrkeÂpet.

W

W

W

A pentaprizmaÂk (pentagonaÂlis prizmaÂk) 90Ê-kal fordõÂtjaÂk el a keÂpet, a keÂpfordõÂtoÂ Amiciprizma pedig
90Ê-kal elfordõÂtja eÂs tuÈkroÈzi azt.

A feÂnyfordõÂtoÂ prizmaÂkat gyakran tuÈkroÈk helyett is hasznaÂljaÂk, mert a tuÈkroÈzoÍ feluÈleti
reflexioÂs intenzitaÂscsoÈkkeneÂshez keÂpest a prizmaÂkban a belsoÍ totaÂlis reflexioÂs intenzitaÂsveszteseÂg kisebb, tovaÂbbaÂ nem leÂp fel polarizaÂcioÂs veszteseÂg sem. (FeluÈleti reflexioÂ eseteÂn
ui. a visszaveroÍdoÈtt feÂny egy kis reÂsze polarizaÂloÂdik.)
A feÂnyfordõÂtoÂ prizmaÂk alkalmazaÂsaÂnak haÂtraÂnya, hogy a prizmaÂban a kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂnysugarak a diszperzioÂ miatt esetleg maÂskeÂpp toÈrnek, ami szõÂnhibaÂkat (szõÂneltoloÂdaÂst) okozhat. CeÂlszeruÍ a prizmaÂkat tiszta kvarcboÂl keÂszõÂteni, hogy az uÈveg esetleges
szennyezoÍ komponensei eÂs szerkezeti hibaÂi ne okozzanak probleÂmaÂt.
A polarizaÂcioÂs prizmaÂk reÂszletes taÂrgyalaÂsaÂt laÂsd a 3.3.1. Polarimetria c. fejezetben.
3.4.2.3.3. PrizmaÂs monokromaÂtorok

A monokromaÂtorok egy adott hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ szõÂnkeÂpvonal kivaÂlasztaÂsaÂra szolgaÂloÂ berendezeÂsek, melyek az oÈsszetett feÂnyt felbontaÂsaÂval aÂllõÂtjaÂk eloÍ a kõÂvaÂnt hullaÂmhosszat.
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KeÂt fajtaÂjuk van: a prizmaÂs eÂs az optikai raÂcsos monokromaÂtor, melyekben diszperzioÂs
prizma, illetve optikai raÂcs a feÂnyfelbontoÂ egyseÂg. Ezeket aÂltalaÂban egy feÂnymentes, soÈteÂt
teÂrreÂszben helyezik el, melyben gyakran vaÂkuumot hoznak leÂtre a levegoÍ kizaÂraÂsaÂval.
PrizmaÂs monokromaÂtorokban a feÂnyfelbontoÂ egyseÂg a prizma, ami eloÍtt eÂs utaÂn egy-egy
gyuÍjtoÍlencse aÂll: a kollimaÂtorlencse eÂs a kamaralencse.
A kollimaÂtorlencse foÂkuszpontjaÂban van kialakõÂtva a beleÂpoÍreÂs, melynek szeÂlesseÂge 0,010,001 mm pontossaÂggal szabaÂlyozhatoÂ. Ezen a reÂsen leÂp be a monokromaÂtorba a megvilaÂgõÂtoÂ feÂnyforraÂs aÂltal kibocsaÂtott, felbontandoÂ feÂny. A pontszeruÍ, szuÍk reÂsen beleÂpoÍ
feÂnysugaÂr szeÂttartoÂvaÂ vaÂlik; a szeÂttartoÂ sugarakat a kollimaÂtorlencse paÂrhuzamosõÂtva iraÂnyõÂtja a prizmaÂra. A feÂnynek a prizmaÂban valoÂ haladaÂsa szempontjaÂboÂl legegyszeruÍbb az
az eset, amikor a feÂny a baÂzislappal paÂrhuzamosan halad.
A prizma a feÂnyt hullaÂmhosszakra bontja, majd az azonos hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ sugarakat
a kamaralencse a fokaÂlis sõÂkban egyesõÂti, leÂtrehozva ezzel a feÂnyforraÂs spektrumaÂt.
Ha a fokaÂlis sõÂk moÈgeÂ kileÂpoÍreÂst helyezuÈnk, ezen a kõÂvaÂnt hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ sugaÂrzaÂs
kivezethetoÍ a monokromaÂtorboÂl. A kileÂpoÍreÂsre uÂgy vetõÂthetoÍ a vaÂlasztott hullaÂmhossz,
hogy a prizmaÂt egy, a haÂromszoÈg alapuÂ lapjaÂra meroÍleges, roÈgzõÂtett tengely koÈruÈl kis
meÂrteÂkben elforgatjuk.

Ez a fajta prizmaÂs feÂnyfelbontaÂs muÍkoÈdoÈtt az elsoÍ, Bunsen eÂs Kirchhoff aÂltal oÈsszeaÂllõÂtott
spektroszkoÂpokban is, õÂgy tulajdonkeÂppen ez biztosõÂtotta a spektrometria gyakorlati alapjait.
AttoÂl fuÈggoÍen, hogy a monokromaÂtor fokaÂlis sõÂkja moÈgoÈtti reÂsen kileÂpoÍ feÂnyt hogyan
vizsgaÂltaÂk, kialakultak a spektrometria aÂgai:
å A spektroszkoÂpia a kileÂpoÍreÂs moÈgeÂ helyezett okulaÂr (szemlencse) segõÂtseÂgeÂvel vizuaÂlisan
tanulmaÂnyozza a spektrumot.
å A spektrograÂfia a fokaÂlis sõÂkban elhelyezett feÂnyeÂrzeÂkeny filmen roÈgzõÂtett szõÂnkeÂpekkel
dolgozik. (Ma maÂr keveÂsbeÂ hasznaÂljaÂk ezt a moÂdszert, mivel a szõÂnkeÂpeket eÂs a vonalintenzitaÂsokat elektronikusan roÈgzõÂteni sokkal keÂnyelmesebb.)
å A spektromeÂterek a kileÂpoÍreÂs moÈgoÈtti feÂnymeÂroÍ detektor segõÂtseÂgeÂvel koÈzvetlenuÈl meÂrik
a feÂnyintenzitaÂst.
Ezen beluÈl a spektrofometria a szõÂnkeÂpek egy-egy tartomaÂnyaÂt vagy egeÂszeÂt vizsgaÂlja.
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W

A prizmaÂs monokromaÂtorok leginkaÂbb egyenloÍ oldaluÂ, 60Ê-os prizmaÂkkal dolgoznak.
HasznaÂlatosak azonban a 60Ê-os elteÂrõÂteÂsuÍ Abbe-prizmaÂk eÂs a 90Ê-os Pellin-Broca-prizmaÂk
is.
W

MindkettoÍben belsoÍ totaÂlis reflexioÂ ± a BC
oldalon ± tereli a feÂnyt.
Mindezek mellett a prizmaÂk szaÂmos tovaÂbbi vaÂltozata ismert.
A monokromaÂtorokban az optimaÂlis feÂnyfelbontaÂs eleÂreÂse veÂgett kuÈloÈnboÈzoÍ teÂrbeli oÈszszeaÂllõÂtaÂsokat is kidolgoztak a beleÂpoÍ reÂs, a prizma eÂs spektrum helyeÂnek egymaÂshoz valoÂ
geometriai helyzeteÂre.
A monokromaÂtor egyseÂgeinek teÂrbeli elhelyezkedeÂseÂt montõÂrozaÂsnak (mounted) nevezzuÈk.
A Littrow-feÂle montõÂrozaÂs 30Ê-os toÈroÍszoÈguÍ prizmaÂt alkalmaz, melynek haÂtsoÂ lapja tuÈkroÈzoÍ feluÈlettel van bevonva, ezaÂltal keÂtszer halad aÂt rajta a feÂny. A beleÂpoÍreÂsen keresztuÈl
eÂrkezoÍ feÂnyt egy 90Ê-os elteÂrõÂteÂsuÍ feÂnyfordõÂtoÂ prizma juttatja a kollimaÂtorlencseÂn aÂt
a Littrow-prizmaÂra, melyroÍl a feÂny maÂr komponenseire bontva eÂrkezik vissza ugyanerre
a lencseÂre, mert ez a kollimaÂtor- eÂs kamaralencse szerepeÂt is betoÈlti (autokollimaÂcioÂ).

A Littrow-montõÂrozaÂs joÂ felbontaÂst eÂs nagy feÂnyeroÍt eredmeÂnyez, mivel keveÂs
benne az intenzitaÂsveszteseÂget okozoÂ optikai egyseÂg (tuÈkoÈr, lencse). HaÂtraÂnya,
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hogy az ilyen feleÂpõÂteÂsuÍ monokromaÂtoroknak az egyik dimenzioÂban nagy a kiterjedeÂse, ami a muÍszer elhelyezeÂseÂneÂl esetleg szaÂmõÂt.
3.4.2.3.4. FeÂnyfelbontaÂs optikai raÂccsal

Az optikai raÂcsos feÂnyfelbontoÂ berendezeÂsek a feÂnyelhajlaÂs (diffrakcioÂ) jelenseÂgeÂn alapulnak.
Ha vaÂltoztathatoÂ szeÂlesseÂguÍ veÂkony reÂsen feÂny halad keresztuÈl, eloÍszoÈr csak az
laÂthatoÂ, hogy a reÂs szeÂlesseÂgeÂnek megfeleloÍ szeÂlesseÂguÍ feÂnynyalaÂb jut aÂt rajta.
A reÂs szuÍkõÂteÂseÂvel eleÂrhetoÍ, hogy maÂr oda is jut feÂny a reÂs moÈgoÈtti teÂrben, ahol
koraÂbban aÂrnyeÂk volt: azaz a reÂsen aÂtjutva a feÂny 'elhajlik' az aÂrnyeÂkos teÂrbe.
A reÂs tovaÂbbi szuÍkõÂteÂseÂvel ± amikor a reÂsszeÂlesseÂg maÂr oÈsszemeÂrhetoÍ a feÂny
hullaÂmhosszaÂval ± interferenciakeÂp jelenõÂthetoÍ meg a reÂs moÈgoÈtti falon: a reÂsen
aÂthaladt koherens feÂnysugarak ugyanis eroÍsõÂtik egymaÂst.
Ha toÈbb reÂst helyezuÈnk el egymaÂs melleÂ, az interferenciakeÂp a reÂsek szaÂmaÂnak
noÈvekedeÂseÂvel egyre eÂlesebb lesz. Az egymaÂs mellett suÍruÍn elhelyezett reÂsek ui.
a Huygens-Fresnel-elv eÂrtelmeÂben a raÂjuk esoÍ feÂny hullaÂmfrontjaÂt feldarabolva
uÂgy viselkednek, mint uÂj feÂnyforraÂs; az ezekboÍl kiinduloÂ, azonos faÂzisuÂ koherens
sugarak aztaÂn eroÍsõÂtik egymaÂst, mõÂg az ellenteÂtes faÂzisuÂak gyengõÂtik, ill. kioltjaÂk
egymaÂst.
Sok egymaÂs melletti reÂs alkotja az optikai raÂcsot.
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Az eredeti iraÂnnyal b szoÈget bezaÂroÂ iraÂnyba induloÂ sugarak koÈzoÈtt d uÂthosszkuÈloÈnbseÂg leÂp fel.
Ha a keÂt szomszeÂdos reÂsen aÂthaladoÂ feÂnysugaÂr koÈzti d
uÂthosszkuÈloÈnbseÂg a feÂlhullaÂmhossz (k/2) paÂros egeÂsz szaÂmuÂ toÈbbszoÈroÈse, eroÍsõÂteÂs leÂp fel, ha pedig az uÂthosszkuÈloÈnbseÂg a feÂlhullaÂmhossz paÂratlan egeÂsz szaÂmuÂ toÈbbszoÈroÈse, kioltaÂs jelentkezik.
Mindez a felfogoÂ ernyoÍn feheÂr, ill. fekete saÂvokkeÂnt jelentkezik.
A b  0³-kal elteÂrõÂtett, azaz az eredeti iraÂnyban tovaÂbbhaladoÂ sugarak adjaÂk az interferencia nulladrenduÍ maximumaÂt. Mivel a reÂsekkel szemkoÈzti pontokba esoÍ feÂnysugarak eseteÂben uÂthosszkuÈloÈnbseÂg nincs, ezeÂrt eroÍsõÂteÂs sem
jelenkezik. Az 1, 2, 3, 4 ¼ iraÂnyokban viszont uÂn. elsoÍ-,
maÂsod-, harmadrenduÍ stb. maximumok alakulnak ki.
Valamely k hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ szõÂnkeÂpvonal csak akkor jelentkezik, ha a d raÂcsaÂllandoÂ
nagysaÂga oÈsszemeÂrhetoÍ a hullaÂmhosszeÂval. Az uÂn. raÂcsegyenlet szerint:
d sin a  sin b  nk

ahol d  raÂcsaÂllandoÂ, a eÂs b pedig a beesoÍ feÂnysugaÂrnak, ill. az
elhajlott feÂnysugaÂrnak a raÂcs normaÂlisaÂval (feluÈletre
meroÍleges egyenes) bezaÂrt szoÈge

A feheÂr feÂny kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszuÂ komponenseit az optikai raÂcs elteÂroÍ meÂrteÂkben teÂrõÂti
el, azaz a kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszak elkuÈloÈnuÈlnek: a raÂcs ± akaÂrcsak a prizma ± diszkreÂt
hullaÂmhosszakra bontja az oÈsszetett feheÂr feÂnyt.
Az egyes hullaÂmhosszak maÂs-maÂs iraÂnyba esoÍ eÂles szõÂnkeÂpvonalak formaÂjaÂban jelentkeznek: az elteÂrõÂtetlen sugarak aÂltal eloÍaÂllõÂtott, koÈzeÂpen leÂvoÍ nulladrenduÍ spektrumtoÂl (feheÂr
folt) annak mindkeÂt oldalaÂn egyre taÂvolabb jelennek meg az elsoÍrenduÍ, maÂsodrenduÍ,
harmadrenduÍ stb. diffrakcioÂs szõÂnkeÂpek, mindegyikeÂben az ibolyaÂtoÂl a voÈroÈs feleÂ noÈvekvoÍ
hullaÂmhosszak szerint.

A raÂcsegyenlet alapjaÂn az is kiszaÂmõÂthatoÂ, hogy ugyanazon a helyen jelenik meg az elsoÍrenduÍ szõÂnkeÂp k hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ vonala, a maÂsodrenduÍ szõÂnkeÂp k/2 hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ
vonala, a harmadrenduÍ szõÂnkeÂp k/3 hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ vonala stb., ami aÂtfedeÂseket okozhat.
Ugyancsak aÂtfedeÂsbe keruÈlhet keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ renduÍ, szomszeÂdos szõÂnkeÂp egyikeÂnek na-
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gyobb hullaÂmhosszuÂ tartomaÂnya a maÂsik roÈvidebb hullaÂmhossztartomaÂnyaÂval. Ezeket pl.
szuÍroÍkkel lehet elkuÈloÈnõÂteni.
A szõÂnkeÂpek feÂnyereje a renduÍseÂg noÈvekedeÂseÂvel egyre csoÈkken

Az elsoÍ diffrakcioÂs optikai raÂcsot 1785-ben David Rittenhouse amerikai asztroloÂgus keÂszõÂtette hajszaÂlakboÂl. HasonloÂt keÂszõÂtett 1821-ben Joseph Fraunhofer is.
Az elsoÍ megmunkaÂlt optikai raÂcsok uÂn. transzmisszioÂs raÂcsok voltak.
A transzmisszioÂs raÂcsokat uÈvegboÍl vagy kvarcboÂl keÂszõÂtetteÂk oly moÂdon, hogy azok feluÈleteÂre rovaÂtkaÂkat, vaÂjatokat karcoltak.
Â nyos olyan keÂszuÈleÂket aÂllõÂtott oÈssze, ami maÂr 230A magyar feltalaÂloÂ, Jedlik A
300 vaÂjat/mm felosztaÂst volt keÂpes veÂgezni.
A transzmisszioÂs raÂcs reÂsei a sima csiszolatlan feluÈletreÂszek, amelyeken a feÂny aÂtjuthat, a karcolatok durva belsoÍ feluÈleteÂn viszont elnyeloÍdik.
Ahhoz, hogy a laÂthatoÂ feÂnyt ily moÂdon fel
lehessen bontani, a d raÂcsaÂllandoÂnak eÂs a laÂthatoÂ feÂny hullaÂmhosszaÂnak oÈsszemeÂrhetoÍnek
kell lennie. k  500 nm eseteÂn ± ez a laÂthatoÂ feÂny koÈzeÂpsoÍ tartomaÂnyaÂba esik ± 2000 karcolat/mm rovaÂtkolaÂs szuÈkseÂges. Ez soknak tuÍnik, de a mai technoloÂgiaÂval maÂr 3000-4000 karcolat/mm ¹suÍruÍseÂgº is megvaloÂsõÂthatoÂ.
A transzmisszioÂs raÂcsok azonban eleÂg feÂnyszegeÂnyek, mivel a feÂnynek mindenkeÂppen aÂt kell haladni az uÈveg vagy kvarc anyagaÂn, ami alatt intenzitaÂsaÂboÂl sokat
veszõÂt.
Ma maÂr inkaÂbb fuÍreÂszfogas vagy leÂpcsoÍs feluÈletuÍ reflexioÂs raÂcsokat (echelette-raÂcsok) hasznaÂlnak, melyek feluÈleteÂn szabaÂlyos szoÈgletuÍ, lejtoÍs fogakat, leÂpcsoÍket alakõÂtanak ki. Ezek
szaÂma 3000-4000/mm is lehet. Egy-egy fog szeÂlesseÂge felel meg a d raÂcsaÂllandoÂnak.
A fogak feluÈlete feÂnyvisszaveroÍ reÂteggel van bevonva, ami a feÂnyintenzitaÂs nagy reÂszeÂnek
reflexioÂjaÂt biztosõÂtja. A fogak lejteÂsszoÈge, az uÂn. csillogaÂsi szoÈg (blase) hataÂrozza meg, hogy
a feluÈletre esoÍ feÂnysugaÂr milyen renduÍ szõÂnkeÂpbe veroÍdik vissza, azaz mennyire lesz feÂnyeroÍs a szõÂnkeÂp.
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HangsuÂlyozandoÂ, hogy a raÂcsos feÂnyfelbontaÂsnaÂl a felbontaÂs meÂrteÂke (diszperzioÂ) gyakorlatilag fuÈggetlen a hullaÂmhossztoÂl, szemben a prizmaÂs berendezeÂsekkel, ahol az ultraibolyaÂtoÂl a voÈroÈsig a felbontaÂs folyamatosan csoÈkken.

3.4.2.3.5. Optikai raÂcsos monokromaÂtorok

A raÂcsos monokromaÂtorok feleÂpõÂteÂse hasonloÂ a prizmaÂsokeÂhoz, csak bennuÈk prizma helyett optikai raÂcs a feÂnyfelbontoÂ egyseÂg.
TovaÂbbi kuÈloÈnbseÂg, hogy lencseÂk helyett inkaÂbb tuÈkroÈket hasznaÂlnak a feÂny tereleÂseÂre eÂs
foÍkuszaÂlaÂsaÂra, csoÈkkentendoÍ a lencseÂk anyagaÂn valoÂ aÂthaladaÂsboÂl adoÂdoÂ intenzitaÂsveszteseÂget.
Ezeknek megfeleloÍen jellegzetes Czerny-Turner montõÂrozaÂs:
A B beleÂpoÍreÂsen eÂrkezoÍ szeÂttartoÂ sugarakat a C homoruÂ tuÈkoÈr paÂrhuzamosõÂtva
vetõÂti a reflexioÂs raÂcsra (D), melyroÍl hullaÂmhosszakra bontva jutnak az E homoruÂ
tuÈkoÈrre, ahonnan visszaveroÍdve a tuÈkoÈr
foÂkuszpontjaÂban keÂpezik a spektrumot.
A fokaÂlis sõÂkban elhelyezett G kileÂpoÍ reÂsen a kivaÂlasztott hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂny
taÂvozhat.

Ez fokozhatoÂ azaÂltal, hogy sõÂkraÂcs helyett homoruÂ raÂcsot alkalmaznak, ami a homoruÂ
tuÈkroÈk helyett egyuÂttal a felbontott feÂny foÂkuszaÂlaÂsaÂt is elveÂgzi.
Tipikus peÂlda erre a Rowland-montõÂrozaÂs (Henry Rowland amerikai fizikusroÂl elnevezve), melyben egy R goÈrbuÈleti sugaruÂ konkaÂv (homoruÂ) reflexioÂs raÂcs bontja fel a feÂnyt. Ha
a beleÂpoÍ reÂs a raÂccsal szemben egy r  R/2 sugaruÂ, a homoruÂ raÂcs goÈrbuÈleti õÂveÂt szimmetrikusan eÂrintoÍ kisebb koÈroÈn van elhelyezve, akkor a raÂcs aÂltal leÂtrehozott kuÈloÈnboÈzoÍ renduÍ
spektrumok ugyanezen a kis koÈroÈn jelennek meg.
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3.4.2.4. LaÂngfotometria (Flame Emission Spectrometry, FES)
A laÂngfotometria feÂmes elemek mennyiseÂgi meghataÂrozaÂsaÂra szolgaÂloÂ emisszioÂs spektrokeÂmiai moÂdszer.
Elve, hogy a vizsgaÂlt anyagot gaÂzlaÂngba juttatjuk, ahol az elpaÂrolog, goÍzzeÂ alakul, eÂs a goÍz
aÂllapotuÂ molekulaÂk termikus disszociaÂcioÂja reÂveÂn keletkezoÍ szabad atomok gerjesztoÍdnek,
majd alapaÂllapotba visszateÂrve feÂnyt sugaÂroznak ki. Az emittaÂlt feÂnyt monokromaÂtor segõÂtseÂgeÂvel hullaÂmhosszakra bontjuk, ezekboÍl kivaÂlasztva a meÂrendoÍ elem rezonanciavonalaÂt,
eÂs megmeÂrve annak intenzitaÂsaÂt, kalibraÂcioÂ segõÂtseÂgeÂvel szaÂmõÂthatoÂ az elem koncentraÂcioÂja.
ElsoÍsorban a kis gerjeszteÂsi energiaÂjuÂ alkaÂli- eÂs alkaÂlifoÈldfeÂmek, ill. egyes aÂtmenetifeÂmek
meghataÂrozaÂsaÂra alkalmas (Eg  1,5 ± 4 eV).

Andreas Marggraf neÂmet keÂmikus maÂr 1758-ban a laÂngok elszõÂnezoÍdeÂse alapjaÂn
kuÈloÈnboÈztette meg a naÂtrium- eÂs kaÂliumsoÂkat.
MikoÈzben Fraunhofer az 1815-toÍl kezdoÍdoÍ vizsgaÂlatai soraÂn a Nap spektrumaÂban
szaÂmos szõÂnkeÂpvonalat azonosõÂtott, ehhez kapcsoloÂdoÂan azt is felfedezte, hogy az
alkohol laÂngjaÂba helyezett naÂtrium szõÂnkeÂpeÂben ugyanaz a D-vonal jelenik meg,
ami a Nap szõÂnkeÂpeÂben is megtalaÂlhatoÂ. Ennek alapjaÂn 1822-ben F. William Herschel maÂr azt is megaÂllapõÂtotta, hogy a laÂngokba juttatott kuÈloÈnboÈzoÍ soÂk spektruma elteÂroÍ, ami lehetoÍveÂ teszi azok egyeÂrtelmuÍ azonosõÂtaÂsaÂt.
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Robert Bunsen aÂsvaÂnyvizek elemtartalmaÂnak meghataÂrozaÂsaÂra hasznaÂlta fel a laÂngok elszõÂnezoÍdeÂseÂt. MunkataÂrsa koÈzremuÍkoÈdeÂseÂvel azeÂrt toÈkeÂletesõÂtette a keÂsoÍbb
roÂla elnevezett eÂgoÍt, hogy szõÂntelen gaÂzlaÂngot tudjon eloÍaÂllõÂtani, mert ezzel koÈnynyebb volt a vizsgaÂlatok elveÂgzeÂse.
1859-ben Bunsen eÂs Gustav Kirchhoff uÂj eljaÂraÂst dolgozott ki, mely szerint
platinadroÂtra felvitt feÂmeket eÂs soÂkat tartottak a Bunsen-eÂgoÍ laÂngjaÂba, a kisugaÂrzott feÂnyt pedig az aÂltaluk oÈsszeaÂllõÂtott nagy felbontaÂsuÂ spektroszkoÂppal vizsgaÂltaÂk
(1860).

Bunsen eÂs Kirchhoff munkaÂssaÂga megalapozta azt a kvalitatõÂv szõÂnkeÂpelemzeÂsi
eljaÂraÂst, melynek segõÂtseÂgeÂvel az egyes keÂmiai elemeket a szõÂnkeÂpvonalaik hullaÂmhossza alapjaÂn azonosõÂtani lehetett.
Janssen 1870-ben elsoÍkeÂnt bizonyõÂtotta be, hogy a Bunsen-laÂng feÂnye a benne leÂvoÍ
anyagok mennyiseÂgi meghataÂrozaÂsaÂra is alkalmas.
Champion, Pellet eÂs Grenier platinadroÂton juttatott noÈveÂnyi hamukat a laÂngba, eÂs
az emittaÂlt feÂny szõÂnkeÂpe alapjaÂn vizsgaÂltaÂk a hamuk mennyiseÂgi elemoÈsszeteÂteleÂt.
1928±1934 koÈzoÈtt a noÈveÂnyek fizioloÂgiaÂjaÂval eÂs biokeÂmiaÂjaÂval foglakozoÂ sveÂd Henrik Lundegaûrdh noÈveÂnyek hamujaÂnak oldatait szabaÂlyozott koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt,
porlasztoÂ segõÂtseÂgeÂvel, aeroszol formaÂjaÂban juttatta levegoÍ-acetileÂn laÂngba. Az
emittaÂlt feÂnyt kvarc prizmaÂval felbontotta eÂs szõÂnkeÂplemezre feÂnykeÂpezte, majd
a kivaÂlasztott szõÂnkeÂpvonalak intenzitaÂsaÂt ugyanazon laÂngba juttatott, ismert koncentraÂcioÂjuÂ elemek aÂltal keltett szõÂnkeÂpvonalak intenzitaÂsaÂhoz hasonlõÂtotta (kalibraÂcioÂ), ezaÂltal alkalmassaÂ teÂve a moÂdszert mennyiseÂgi meghataÂrozaÂsra.
Ez az eljaÂraÂs leÂnyegeÂben azonos a ma is hasznaÂlatos laÂngfotomeÂterek muÍkoÈdeÂsi
elveÂvel, ezeÂrt Lundegaûrdh tekinthetoÍ a laÂngfotometria elsoÍ alkalmazoÂjaÂnak.
A laÂngfotometriaÂs moÂdszer elmeÂleteÂvel eÂs a felhasznaÂlt laÂngok vizsgaÂlataÂval a magyar Pungor ErnoÍ is reÂszletesen foglalkozott az 1955±1965 koÈzoÈtti idoÍszakban.
A laÂngok jellemzoÍi

A kuÈloÈnboÈzoÍ gaÂzlaÂngok tulajdonkeÂppen folyamatos termikus robbanaÂsok, melyekneÂl az
eÂghetoÍ eÂs az eÂgeÂst taÂplaÂloÂ gaÂz gyoÈkoÈs eÂgeÂsi laÂncreakcioÂban gaÂz halmazaÂllapotuÂ eÂgeÂstermeÂkeket hoz leÂtre, melyek a keletkezoÍ hoÍvel egyuÈtt a koÈrnyezetbe taÂvoznak.
A laÂngokat toÈbbfeÂlekeÂppen csoportosõÂthatjuk:
· StacionaÂris laÂngok, melyekneÂl a laÂng teÂrbeli helye aÂllandoÂ eÂs az idoÍtoÍl fuÈggetlen.
· TovahaladoÂ laÂngok, melyekneÂl a laÂng helye idoÍben vaÂltozik.
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A laÂngfotometria stacionaÂrius laÂngokat hasznaÂl.
A stacionaÂrius laÂngok lehetnek:
· diffuÂzioÂs laÂngok,
· eloÍkevert laÂngok.
Amikor az eÂgeÂst taÂplaÂloÂ oxigeÂn a laÂng koÈrnyezeteÂben leÂvoÍ levegoÍboÍl diffuÂzioÂval jut be
a laÂngba, diffuÂzioÂs laÂngroÂl van szoÂ; pl. a gyertya laÂngja diffuÂzioÂs laÂng, csakuÂgy, mint a laÂngatomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs moÂdszerneÂl idoÍnkeÂnt hasznaÂlt hidrogeÂn-argon laÂng.
A diffuÂzioÂs laÂngokban nincs kuÈloÈn eÂgeÂsi zoÂna, az eÂgeÂs a laÂng teljes teÂrfogataÂban folyik.
Ha a gaÂzok maÂr az eÂgeÂs megindulaÂsa eloÍtt oÈsszekeverednek (elegyednek), eloÍkevert laÂngokroÂl beszeÂluÈnk; ilyen pl. a Bunsen-eÂgoÍ laÂngja eÂs a spektrometriaÂban hasznaÂlatos laÂngok
toÈbbseÂge, melyekben hidrogeÂn vagy szeÂnhidrogeÂn eÂg levegoÍben/oxigeÂnben.
Ha a laÂngok gaÂzainak utaÂnpoÂtlaÂsi sebesseÂge megfeleloÍ, a laÂng helyben marad eÂs folyamatosan eÂg. Ilyen stacionaÂris, aÂlloÂ laÂng akkor alakul ki, ha az eÂgeÂst leÂtrehozoÂ gaÂzok beaÂramlaÂsi sebesseÂge (vbe ) kb. azonos az eÂgeÂs veÂgeÂs sebesseÂgeÂvel: vbe  veÂgeÂs .
Ha ugyanis a gaÂzok aÂramlaÂsi sebesseÂge nagyobb, mint az eÂgeÂs sebesseÂge (vbe > veÂgeÂs ), a laÂngot a beaÂramloÂ gaÂzok elfuÂjjaÂk, a laÂng ¹elszaÂllº.
A gyertya laÂngjaÂt taÂplaÂloÂ levegoÍ beaÂramlaÂsi sebesseÂgeÂt 'raÂfuÂjaÂssal' megnoÈvelve a laÂng elalszik.
Ha viszont az eÂgeÂs sebesseÂge nagyobb lesz a beaÂramloÂ gaÂzok sebesseÂgeÂneÂl (vbe < veÂgeÂs ), a laÂng ¹visszaeÂgº a beaÂramlaÂsi csoÍbe, eÂs azon viszszafeleÂ haladva esetleg robbanaÂst is okozhat a gaÂztartaÂlyban vagy
palackban.
BiztonsaÂgos eloÍkevert laÂng tehaÂt akkor aÂllõÂthatoÂ eloÍ, ha a beaÂramlaÂsi
sebesseÂg kicsivel meghaladja az eÂgeÂsi sebesseÂget: vbe  veÂgeÂs .
EloÍkevert laÂngoknaÂl az eÂgeÂs a laÂng reakcioÂzoÂnaÂjaÂban eÂs utoÂeÂgeÂsi zoÂnaÂjaÂban megy
veÂgbe (laÂsd alaÂbb).
AttoÂl fuÈggoÍen, hogy milyen a beaÂramloÂ gaÂzok aÂramlaÂsi sebesseÂge, beszeÂlhetuÈnk laminaÂris
eÂs turbulens laÂngokroÂl, melyek a Reynolds-szaÂm (Re) eÂrteÂke alapjaÂn kuÈloÈnõÂthetoÍk el.
A dimenzioÂ neÂlkuÈli Reynolds-szaÂm gaÂzok eÂs folyadeÂkok koÈr keresztmetszetuÍ csoÍben valoÂ
aÂramlaÂsaÂnak tõÂpusaÂroÂl ad informaÂcioÂt:
Re 

2qvr
g

q
v
r
g

a
a
a
a

gaÂz suÍruÍseÂge
gaÂz sebesseÂge
csoÍ sugara
gaÂz viszkozitaÂsa

E

Ha Re < 2300 a gaÂzok aÂramlaÂsa laminaÂris
az ilyen laÂng az uÂn. laminaÂris laÂng.
A laminaÂris laÂngokat a kisebb aÂramlaÂsi sebesseÂg miatt az eÂgeÂs megindulaÂsa eloÍtt
oÈssze lehet keverni (eloÍkevert laÂngok), eÂs ez az eloÍkevert gaÂzelegy jut az eÂgoÍfejbe,
ahol megkezdoÍdik az eÂgeÂs.
Ha Re > 3200 a gaÂzok aÂramlaÂsa turbulens

E

az ilyen laÂng uÂn. turbulens (oÈrveÂnyloÍ) laÂng.

A laÂngfotometriaÂs meÂreÂsekhez mind laminaÂris mind turbulens laÂngok hasznaÂlhatoÂk.
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Az eÂghetoÍ gaÂz aÂltalaÂban hidrogeÂn (H2) vagy valamilyen kis szeÂnatomszaÂmuÂ szeÂnhidrogeÂn,
ill. ez utoÂbbiak elegye: metaÂn, propaÂn, propaÂn/butaÂn, acetileÂn.
MindezekroÍl az alaÂbbi taÂblaÂzat nyuÂjt oÈsszefoglaloÂt.
A spektrometriaÂban hasznaÂlt fontosabb laÂngok oÈsszeteÂtele, jellemzoÍi eÂs alkalmazaÂsi teruÈlete
EÂghetoÍ gaÂz

MaximaÂlis
EÂgeÂst taÂplaÂloÂ gaÂz laÂnghoÍmeÂrseÂklet
[ C]

Max. eÂgeÂsi
sebesseÂg
[cm/s]

LaÂngtõÂpus

AlkalmazaÂsi
teruÈlet

hidrogeÂn

levegoÍ

2000±2100

350±400

turbulens

FES

hidrogeÂn

oxigeÂn

2550±2700

900±1400

turbulens

FES

acetileÂn

oxigeÂn

3050±3150

1100±2450

turbulens

FES

metaÂn

oxigeÂn

2700±2800

370±390

turbulens

FES

metaÂn

levegoÍ

1700±1950

40±55

laminaÂris

FES

propaÂn

levegoÍ

1980

82

laminaÂris

FAAS

propaÂn/butaÂn

levegoÍ

1920

80

laminaÂris

FAAS

acetileÂn

levegoÍ

2400

160±260

laminaÂris

FES/FAAS

acetileÂn

dinitrogeÂn-oxid

2950

285

laminaÂris

FAAS

hidrogeÂn

argon

980

40

diffuÂzioÂs

FLAAS

A taÂblaÂzat adataiboÂl laÂthatoÂ, hogy a tiszta oxigeÂnnel eloÍaÂllõÂtott turbulens laÂngok eÂgeÂsi
sebesseÂge kb. 5-10-szerese a levegoÍvel taÂplaÂlt laminaÂris laÂngokeÂnak. Ezeket a laÂngokat
a nagy eÂgeÂsi sebesseÂg miatt nem lehet eloÍkeverni, mert nagy a visszaeÂgeÂs veszeÂlye, ami
koÈnnyen robbanaÂshoz vezet. (EzeÂrt veszeÂlyes a tiszta oxigeÂn hasznaÂlata baÂrmilyen eÂgeÂshez!) Emiatt a turbulens laÂngokhoz olyan speciaÂlis eÂgoÍfejet hasznaÂlnak, ahol az eÂghetoÍ gaÂz
csak az eÂgoÍfejboÍl kileÂpve talaÂlkozik az oxigeÂnnel.
Turbulens laÂngokat aÂltalaÂban egyes laÂngfotometriaÂs meÂreÂsekhez (FES) meÂg ma is hasznaÂlnak, de a laÂngfotometria gyakorlataÂban a laminaÂris acetileÂn-levegoÍ laÂng a meghataÂrozoÂ.
A szeÂnhidrogeÂnek levegoÍben valoÂ eleÂgeteÂse laminaÂris laÂngot eredmeÂnyez. Mivel ezek a laÂngok biztonsaÂgosak, eÂs a levegoÍ keÂnyelmesen adagolhatoÂ gaÂzpalackboÂl vagy kompresszor
segõÂtseÂgeÂvel, mind a laÂngemisszioÂs (FES), mind a laÂng-atomabszorpcioÂs teruÈlet (FAAS)
hasznaÂlja oÍket.
Az atomabszorpcioÂs alkalmazaÂsok koÈzoÈtt eloÍfordul a hidrogeÂn-argon oÈsszeteÂteluÍ diffuÂzioÂs
laÂng is. Ez is eloÍkevert laÂng, ami azonban az eÂgeÂshez szuÈkseÂges oxigeÂnt a levegoÍboÍl nyeri
annak diffuÂzioÂs bejutaÂsa reÂveÂn.
A hidrogeÂn-argon laÂng kuÈloÈnlegesseÂge, hogy teljesen szõÂntelen, ezaÂltal nincs haÂtteÂrsugaÂrzaÂsa, ami foÍleg a 180±220 nm UV-tartomaÂnyba esoÍ rezonanciavonaluÂ elemek
laÂngatomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs meghataÂrozaÂsa soraÂn eloÍnyoÈs.
A laÂngfotometriaÂs meÂreÂsekhez manapsaÂg leggyakrabban acetileÂn±levegoÍ laÂngot hasznaÂlnak.
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A laÂng reÂszei

Az alaÂbbi aÂbra a szeÂnhidrogeÂn-levegoÍ laÂngok jellemzoÍ reÂszeit (zoÂnaÂit) mutatja a gyakran
hasznaÂlt acetileÂn-levegoÍ laÂng peÂldaÂjaÂn:

A laÂng legfontosabb reÂsz a reakcioÂzoÂna, ahol a szeÂnhidrogeÂn-gaÂzok szeÂn-dioxiddaÂ (CO2) eÂs
võÂzzeÂ (H2O) oxidaÂloÂdnak gyoÈkoÈs tõÂpusuÂ laÂncreakcioÂban, melynek soraÂn szaÂmos gyoÈk jelenik meg: ·H, ·O, ·OH, ·CH, ·CO, ·C, ·C2, ·CN, ·NO, ·NH, melyek maÂr eleve gerjesztett
aÂllapotban keÂpzoÍdnek, vagy gerjesztett aÂllapotba keruÈlnek.
A folyamat ugyanis olyan gyors, hogy a keletkezoÍ gyoÈkoÈk a reakcioÂleÂpeÂsekneÂl sokkal
lassuÂbb diffuÂzioÂval nem tudnak a zoÂnaÂboÂl tovaÂbb keruÈlni az utoÂeÂgeÂsi zoÂnaÂba, ezeÂrt felszaporodnak, eÂs mivel a termeloÍdoÍ reakcioÂhoÍ sem tud eleÂg gyorsan taÂvozni a koÈrnyezetbe,
a felhalmozoÂdoÂ energia a gyoÈkoÈket gerjesztett aÂllapotba hozza. A gyoÈkoÈk aztaÂn alapaÂllapotba visszateÂrve kisugaÂrozzaÂk a gerjesztett
energiaÂt: ettoÍl vilaÂgõÂt
a reakcioÂzoÂna intenzõÂv
vilaÂgoskeÂk szõÂnnel.
A szeÂnhidrogeÂn-laÂngok emisszioÂs spektrumaÂban a fenti gyoÈkoÈk jellegzetes saÂvokat hoznak leÂtre:
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Az OH- eÂs CN-saÂvok a kisebb hullaÂmhosszak (koÈzeli UV) tartomaÂnyaÂban, a CHeÂs a C2-saÂvok pedig nagyobb hullaÂmhosszaknaÂl jelentkeznek, gyakorlatilag a teljes
laÂthatoÂ szõÂnkeÂpet aÂtfedve.
Jellegzetes OH-saÂvok mutatkoznak pl. a 281, 295, 306, 348 eÂs 380 nm
koÈrnyeÂkeÂn.
CN-saÂvok a 358 eÂs 386 nm taÂjeÂkaÂn azonosõÂthatoÂk.
Megjelennek a spektrumban a CO-, CO2- eÂs N2-molekulasaÂvok is, ezek intenzitaÂsa
azonban joÂval kisebb.
Az eloÍzoÍkkel magyaraÂzhatoÂ, hogy a reakcioÂzoÂna eÂs a koÈzvetlenuÈl foÈloÈtte leÂvoÍ reÂsz a laÂng
legmelegebb reÂsze, aÂltalaÂban ezt a megfigyeleÂsi magassaÂgot hasznaÂljuk mind a laÂngemisszioÂs, mind a laÂngatomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs meghataÂrozaÂsokhoz.
Egyes gyoÈkoÈk (pl. ·H, ·CN, ·C2) az atomizaÂcioÂ szempontjaÂboÂl kedvezoÍen hatnak, amenynyiben redukaÂloÂ sajaÂtsaÂguk reÂveÂn csoÈkkentik a laÂngban a termostabil feÂm-oxidok kialakulaÂsaÂt, maÂs gyoÈkoÈk viszont (pl. ·O eÂs ·OH) eÂppen az oxidok eÂs hidroxidok kialakulaÂsaÂt
segõÂtik. Ez abban az esetben eloÍnyoÈs, ha koÈnnyen bomloÂ oxidokroÂl van szoÂ.
Inert gaÂzok jelenleÂte ± mint pl. a levegoÍ nitrogeÂntartalma (N2) ± a laÂng hoÍmeÂrseÂkleteÂt
csoÈkkenti: reÂszben azaÂltal, hogy hõÂgul a gaÂzelegy, reÂszben pedig a gyoÈkoÈs laÂncreakcioÂ egyes
leÂpeÂseire gaÂtloÂ hataÂst fejt ki. Az eÂgeÂst taÂplaÂloÂ gaÂz (levegoÍ) nitrogeÂntartalmaÂboÂl keÂpzoÍdnek
tovaÂbbaÂ a saÂvosan sugaÂrzoÂ nitrogeÂntartalmuÂ gyoÈkoÈk (·CN, ·NO, ·NH, ·N2).
Szerves oldoÂszerek jelentoÍsen moÂdosõÂthatjaÂk a laÂngot. Az eÂghetoÍ szerves oldoÂszerek megnoÈvelik a laÂngban az eÂghetoÍ anyag mennyiseÂgeÂt, ami fokozza a termeloÍdoÍ hoÍt, megnoÈvelve
a laÂng teÂrfogataÂt, eÂs ezen keresztuÈl megvaÂltoztatva annak szerkezeteÂt. HalogeÂnezett szeÂnhidrogeÂneknek kioltoÂ hataÂsuk is lehet.
Mindezekkel egyuÈtt fontos megemlõÂteni, hogy szeÂnhidrogeÂn-laÂngoknaÂl a saÂvos emisszioÂs
szõÂnkeÂp mellett mindig jelentkezik folytonos haÂtteÂrsugaÂrzaÂs is. Ezt reÂszben a laÂngba juttatott mintaoldat eÂs annak alkotoÂi okozzaÂk.
Pl. az alkaÂlifeÂmek eÂs alkaÂlifoÈldfeÂmek laÂngfotometriaÂs meghataÂrozaÂsakor igen gyakori az ·OH-gyoÈk eÂs a goÍz aÂllapotuÂ feÂmatom reakcioÂja, melynek soraÂn feÂm-hidroxid molekula keÂpzoÍdik, a folyamat azonban feÂnykibocsaÂtaÂssal is jaÂr:
M  ·OH $ MOH  hm
Folytonos sugaÂrzaÂst okoznak a laÂngban veÂgbemenoÍ mindazon folyamatok is, melyekneÂl az
energiaaÂtadaÂs nem kvantaÂlt: ilyenek lehetnek pl. az uÈtkoÈzeÂsek vagy a laÂng hidegebb reÂszein
bekoÈvetkezoÍ ion-rekombinaÂcioÂs leÂpeÂsek.
Az eÂgeÂsi folyamat a laÂng utoÂzoÂnaÂjaÂban fejezoÍdik be. Az utoÂzoÂnaÂban sokkal kevesebb
a gyoÈkoÈk szaÂma, ezeÂrt az utoÂzoÂna hoÍmeÂrseÂklete is kisebb.
O2
Jellegzetes utoÂzoÂna-reakcioÂ a CO !
CO2 aÂtalakulaÂs, amely foÍleg a laÂng szeÂleÂn, a levegoÍvel eÂrintkezoÍ reÂtegben megy veÂgbe; ez a reakcioÂ okozza a laÂng kuÈlsoÍ burkaÂnak vilaÂgosabb
keÂk szõÂneÂt.
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A laÂngfotometriaÂs laÂngok eloÍaÂllõÂtaÂsaÂhoz uÂn. MaÈker-eÂgoÍfejet
hasznaÂlnak, melynek sajaÂtossaÂga, hogy a gaÂzok toÈbb (sok)
lyukon keresztuÈl kiaÂramolva hozzaÂk leÂtre a laÂngot. AlkalmazaÂsuk jellemzoÍen a kis sebesseÂggel eÂgoÍ laÂngokhoz ajaÂnlott.
A laÂngok oÈsszeteÂtele

A laÂngba juttatott anyagok/vegyuÈletek atomizaÂcioÂjaÂt a laÂng hoÍmeÂrseÂklete eÂs oÈsszeteÂtele nagy meÂrteÂkben befolyaÂsolja. Az a ceÂl,
hogy a meÂrendoÍ elem mineÂl nagyobb meÂrteÂkben atomizaÂloÂdjon,
a vegyuÈletekboÍl mineÂl nagyobb szaÂmban keletkezzenek szabad
aÂllapotuÂ atomok (atomgoÍzoÈk).
Az atomizaÂcioÂ termeÂszetesen elsoÍsorban a laÂng hoÍmeÂrseÂkleteÂnek
fuÈggveÂnye ± hiszen ez hataÂrozza meg az aÂtadott energia nagysaÂgaÂt ±, a szabad atomok keletkezeÂsi folyamataiban azonban a laÂng oxidatõÂv eÂs reduktõÂv sajaÂtsaÂgai is fontos szerepet jaÂtszanak.
A szeÂnhidrogeÂn-laÂng oxidaÂcioÂs eÂs redukcioÂs tulajdonsaÂgait az eÂghetoÍ gaÂz eÂs az eÂgeÂst taÂplaÂloÂ
gaÂz sztoÈchiometrikus araÂnya szabja meg, amit leginkaÂbb a szeÂn-oxigeÂn araÂny (C : O) jellemez.
AcetileÂn-levegoÍ laÂng eseteÂben:
2 C2 H2  5 O2 $ 4 CO2  2 H2 O

E
E

E

C : O  4 : 10  0,4

Ha laÂngban a C : O < 0,4
az oxigeÂn tuÂlsuÂlya miatt a laÂng oxidaÂloÂ hataÂsuÂ lesz,
ha pedig C : O > 0,4
a laÂng oxigeÂnben szegeÂny eÂs redukaÂloÂ sajaÂtsaÂguÂ lesz.
Az oxidatõÂv vagy reduktõÂv jelleg pl. akkor vaÂlik fontossaÂ, amikor olyan elemek meghataÂrozaÂsaÂra keruÈl sor, amelyek a laÂngban oxidokat keÂpeznek: ilyenkor reduktõÂv laÂngoÈsszeteÂtelt
kell kialakõÂtani az oxidkeÂpzoÍdeÂs csoÈkkenteÂseÂre.
Fizikai eÂs keÂmiai folyamatok a laÂngfotometriaÂs meÂreÂsek soraÂn

A mintaoldatot porlasztaÂssal aeroszol formaÂban juttatjuk a laÂngba, ahol a meghataÂrozaÂs
soraÂn az alaÂbbi blokkseÂma szerinti fontosabb folyamatok mennek veÂgbe, eÂs az alul jelzett
analitikai moÂdszerek alkalmazaÂsaÂt teszik lehetoÍveÂ:
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A mintaoldat laÂngba juttataÂsa; porlasztaÂs

A porlasztaÂs ceÂlja, hogy a mintaoldat aeroszol formaÂban, egyenletes sebesseÂggel jusson
a laÂngba. Az oldatoknak mikromeÂretuÍ cseppekkeÂ valoÂ alakõÂtaÂsaÂra toÈbbfeÂle porlasztaÂsi
eljaÂraÂst is kidolgoztak, de a laÂngfotometriaÂban gyakorlatilag a nagy sebesseÂguÍ gaÂzaÂram
segõÂtseÂgeÂvel megvaloÂsõÂtott pneumatikus porlasztaÂst alkalmazzaÂk. Ez a legreÂgebbi eljaÂraÂs,
toÈbbfeÂle vaÂltozata koÈzuÈl az uÂn. koncentrikus pneumatikus porlasztoÂ a legelterjedtebb.
A porlasztoÂgaÂz (suÍrõÂtett levegoÍ) a porlasztoÂ oldalaÂn leÂp be nagy nyomaÂssal. Mivel ez a nagy sebesseÂggel aÂramloÂ levegoÍ csak a porlasztoÂ veÂgeÂnek
szuÍk nyõÂlaÂsaÂn aÂt tud kijutni, a porlasztoÂ koÈzepeÂn veÂgigfutoÂ kapillaÂrisban
a Bernoulli-toÈrveÂny eÂrtelmeÂben nyomaÂscsoÈkkeneÂst
ideÂz eloÍ, melynek szõÂvoÂ
hataÂsa

szõÂvja fel folyamatosan a mintaoldatot. Amint a mintaoldat kileÂp a kapillaÂrisboÂl, a nagy
nyomaÂsuÂ levegoÍaÂram aproÂ cseppekre szaggatva preÂseli ki a porlasztoÂ veÂgeÂn a koÈdkamraÂba. A cseppecskeÂk itt azonnal nekicsapoÂdnak az uÈtkoÈzoÍgoÈmbnek, ami a meÂretuÈket tovaÂbb
csoÈkkenti. BekeruÈlve a tereloÍlapaÂtok gyorsan forgoÂ lemezei koÈzeÂ, az aÂramlaÂsuk lelassul,
sebesseÂguÈk meÂret szerint rendezoÍdik, eÂs csak a legaproÂbb meÂretuÍ aeroszol jut aÂt a propellerszaÂrnyak koÈzoÈtt; a nagyobb meÂretuÍ cseppek leuÈlepedve kondenzaÂloÂdnak, eÂs kifolynak a
koÈdkamraÂboÂl. A laÂngba iraÂnyõÂtott vizes aeroszol cseppmeÂrete < 5 mm, ami biztosõÂtja, hogy
a minta egyenletesen eloszlatva keruÈljoÈn be a laÂngba, annak teljes teÂrfogataÂba.
Az aeroszol cseppmeÂreteÂt alapvetoÍen a feluÈleti feszuÈltseÂg nagysaÂga hataÂrozza meg; mineÂl
kisebb a feluÈleti feszuÈltseÂg, annaÂl koÈnnyebb a cseppek 'aprõÂtaÂsaÂval' egyre inkaÂbb noÈvelni az
oÈsszfeluÈletet, azaz annaÂl koÈnnyebb egyre kisebb meÂretuÍ cseppeket leÂtrehozni.
A pneumatikus porlasztaÂs hataÂsfoka mindoÈssze 5-10%; azaz a beszõÂvott mintaoldatnak
csupaÂn ilyen kis reÂszeÂt tudjuk 5 mm-neÂl kisebb aÂtmeÂroÍjuÍ cseppekkeÂ alakõÂtani. Igen fontos
viszont, hogy ezen beluÈl idoÍben aÂllandoÂ legyen a porlasztaÂsi hataÂsfok, mert csak ezaÂltal
biztosõÂthatoÂ, hogy minden meÂreÂs soraÂn ugyanannyi mintaoldat jusson a laÂngba.
A porlasztaÂsi sebesseÂg (v) elsoÍsorban a porlasztoÂ kapillaÂris keÂt veÂge koÈzoÈtti nyomaÂskuÈloÈnbseÂgtoÍl (Dp) eÂs az oldat viszkozitaÂsaÂtoÂl (g) fuÈgg. A Hagen±Poiseuille-toÈrveÂny szerint az l hosszuÂsaÂguÂ, r sugaruÂ csoÈvoÈn kiaÂramloÂ gaÂz V teÂrfogata t idoÍ alatt:
v 

V
Dpr4 p Dpr3 p


t
8lg
2lB

Hagen-Poiseuille-egyenlet gaÂzokra

Kis aÂtmeÂroÍjuÍ kapillaÂrisokban a kapillaÂris falaÂn adszorbeaÂloÂdott gaÂzreÂteg leszuÍkõÂti
a keresztmetszetet, ezaÂltal jelentoÍsen noÈvelni kell a nyomaÂskuÈloÈnbseÂget az aÂramoltataÂshoz.
A hataÂst B aÂllandoÂval lehet figyelembe venni.
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Vizes oldatok eseteÂben a porlasztaÂsi sebesseÂg aÂltalaÂban 4-5 cm3 mintaoldat percenkeÂnt.
A võÂzneÂl kisebb viszkozitaÂsuÂ szerves oldoÂszerek (etanol, metil-izobitil-keton) porlasztaÂsi
sebesseÂge enneÂl nagyobb. (Szerves oldoÂszeres mintaoldatokkal foÍleg az extrakcioÂs mintaeloÍkeÂszõÂteÂseket koÈvetoÍen dolgozunk.)
Tekintettel a feluÈleti feszuÈltseÂgnek eÂs viszkozitaÂsnak a porlasztaÂsi jellemzoÍket befolyaÂsoloÂ
hataÂsaÂra, mindig uÈgyelni kell arra, hogy a mintaoldatok eÂs a kalibraÂloÂ oldatok oldoÂszere
azonos legyen, oÈsszeteÂtele pedig hasonloÂ, kikuÈszoÈboÈlendoÍ a porlasztaÂsi parameÂterek vaÂltozaÂsaiboÂl eredoÍ meÂreÂsi hibaÂkat.
SzilaÂrd aeroszol (szilaÂrd permet) keletkezeÂse eÂs paÂrolgaÂsa

A porlasztaÂssal a laÂngba juttatott nedves aeroszolboÂl a szilaÂrd aeroszol keÂpzoÍdeÂse eÂs
paÂrolgaÂsa egyaraÂnt bonyolult folyamat, amit szaÂmos teÂnyezoÍ (oÈsszeteÂtel, koncentraÂcioÂ,
hoÍmeÂrseÂklet, illeÂkonysaÂg, oldhatoÂsaÂg, zaÂrvaÂnykeÂpzoÍdeÂs) befolyaÂsol. ModellezeÂse is neheÂz,
mert az egyes jellemezoÍ sajaÂtsaÂgok esetenkeÂnt ellenteÂtesen hatnak (pl. a nagyobb oldhatoÂsaÂg nem mindig jelent nagyobb illeÂkonysaÂgot), ill. sok esetben az egyedi sajaÂtsaÂgok is
jelentoÍsek valamely vegyuÈlet eseteÂben.
Â ltalaÂnossaÂgban elmondhatoÂ, hogy az aeroszolcseppboÍl legeloÍszoÈr mindig a legrosszabbul
A
oldoÂdoÂ soÂ vaÂlik ki ± eÂs keÂpez mikrokristaÂlyokat ±, majd az oldhatoÂsaÂgi sorban utaÂna
koÈvetkezoÍ eÂs õÂgy tovaÂbb. Azt tehaÂt, hogy a meghataÂrozandoÂ feÂmion soÂkeÂnt kivaÂlaÂsa haÂnyadik a sorban, a mellette jelenleÂvoÍ feÂmionok eÂs anionok egyuÈttesen hataÂrozzaÂk meg
attoÂl fuÈggoÍen, hogy milyen kation-anion kombinaÂcioÂk joÈhetnek szoÂba szilaÂrd soÂkeÂnt, eÂs
azoknak milyen az oldhatoÂsaÂga.
Ha toÈbbfeÂle anion is jelen van az aeroszolcseppben, a feÂmionok mindig azzal az anionnal
keÂpeznek szilaÂrd aeroszolt, melynek illeÂkonysaÂga a legkisebb.
A gyakoribb anionokat tekintve az illeÂkonysaÂg a Cl ! NO3 ! ClO4 ! SO24 ! PO34
sornak felel meg, azaz legkoÈnnyebben a kloridok, legnehezebben pedig a foszfaÂtok paÂrolognak. Savas oldatokboÂl ± mint amilyen a mintaoldat is ± ugyanis eloÍbb mindig a soÂsav
(HCl), majd a saleÂtromsav (HNO3) stb. paÂrolog el, eÂs a feÂmion szaÂmaÂra az aeroszolcseppben legtovaÂbb maradoÂ szulfaÂt- vagy foszfaÂtion jut, amivel szilaÂrd soÂt alkothat.
Ha a mintaoldatban komplexkeÂpzoÍ ligandumok is jelen vannak, melyek egy-egy feÂmionhoz
koÈtoÍdve eÂs azt koÈruÈlveÂve aÂlcaÂzzaÂk az anionok eloÈl ± megakadaÂlyozva a csapadeÂkkeÂpzoÍdeÂst ±,
a feÂmionok mindig a legstabilabb komplexet kialakõÂtoÂ ligandummal keÂpeznek szilaÂrd aeroszolt. Ilyen eÂrtelemben tehaÂt a komplexkeÂpzoÍkkel javõÂthatoÂ az oldhatoÂsaÂg; ceÂlszeruÍ pl.
cianidot (CN±) alkalmazni, ami igen eroÍs komplexkeÂpzoÍnek szaÂmõÂt.
Az atomizaÂcioÂra eÂs az emisszioÂra vezetoÍ leÂpeÂsek

A konkreÂt leÂpeÂsek a naÂtrium-klorid (NaCl) peÂldaÂjaÂn szemleÂltetve:
Az oldoÂszer (võÂz) elpaÂrolgaÂsa: NaCl(aq) ! NaCl  aq
SzilaÂrd permet keletkezeÂse:

NaCl(aq) ! NaCl(sz)

PaÂrolgaÂs:

NaCl(sz) ! NaCl(g)

DisszociaÂcioÂ:

NaCl(g) ! Na(g)  Cl(g)
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hoÍ

GerjesztoÍdeÂs:

Nao(g) ! Na*(g)

EmisszioÂ:

Na*(g) ! Nao(g)  hm

vonalas atomemisszioÂ

A laÂng hoÍmeÂrseÂkleteÂn a gerjeszteÂs mellett mindig jelentkezik ionizaÂcioÂ is:
hoÍ

Nao(g) ! Na
(g)

IonizaÂcioÂ:

Mindezek mellett a molekulaÂk eÂs az ionok is gerjesztoÍdhetnek:
hoÍ

NaClo(g) ! NaCl*(g)
hoÍ

+*
Na+o
(g) ! Na(g)

majd
majd

NaCl*(g) ! NaClo(g)  feÂny

saÂvos emisszioÂ

+o
Na+*
(g) ! Na(g)  hm

vonalas ionemisszioÂ

Az atomizaÂcioÂ hataÂsfoka

A laÂngfotometriaÂs meÂreÂsekneÂl az atomizaÂcioÂ hataÂsfokaÂt a fentebb felsorolt eÂs reÂszletezett
fizikai eÂs keÂmiai folyamatok egyuÈttesen hataÂrozzaÂk meg: a folyamatsor a mintaoldattoÂl
a laÂngban keletkezoÍ szabad atomok keletkezeÂseÂig tart. Az atomok laÂngbeli koncentraÂcioÂjaÂt
a goÍz halmazaÂllapotuÂ reÂszecskeÂk (atomok, molekulaÂk, ionok) koncentraÂcioÂja, a molekulaÂk
disszociaÂcioÂja eÂs az ionizaÂcioÂ hataÂrozza meg. A folyamatsor egyes leÂpeÂseit tekintve aÂltalaÂnossaÂgban elmondhatoÂ, hogy a gyakorlatban csak kis reÂszuÈk megy veÂgbe 100%-os meÂrteÂkben.
Mindezekkel egyuÈtt az atomizaÂcioÂ hataÂsfokaÂnak szaÂmõÂtaÂsakor/megaÂllapõÂtaÂsakor valamennyi
fentebb emlõÂtett folyamatot figyelembe kell venni. EzeÂrt is fontos a meÂreÂsi parameÂterek
stabilitaÂsa eÂs aÂllandoÂ eÂrteÂken tartaÂsa. TermeÂszetesen ezek koÈzoÈtt a kuÈloÈnboÈzoÍ laÂngok oÈszszeteÂtele eÂs hoÍmeÂrseÂklete kiemelt parameÂternek szaÂmõÂt.
È sszesseÂgeÂben elmondhatoÂ, hogy az atomizaÂcioÂ hataÂsfoka a laÂngfotometriaÂs meÂreÂsekneÂl az
O
egyes elemeket tekintve nagyon elteÂroÍ lehet.
A laÂngfotometriaÂsan meÂrhetoÍ fontosabb elemek atomizaÂcioÂs hataÂsfoka 2400³C-hoÍmeÂrseÂkletuÍ acetileÂn-levegoÍ laÂngban:
Li : 12%

Na : 100%
Mg : 100%

K : 9,3%
Ca : 7%
Mn : 60%

Rb : 100%
Sr : 6,8%
Fe : 84%

IonizaÂcioÂ eÂs egyeÂb zavaroÂ hataÂsok

Cs : 70%
Ba : 0,18%
Cu : 100%

LaÂngfotometriaÂs meÂreÂsekneÂl az alkaÂlifeÂmek ionizaÂcioÂja igen jelentoÍs.
SztoÈchiometrikus oÈsszeteÂteluÍ acetileÂn-levegoÍ laÂngban a szokaÂsos koncentraÂcioÂkat alkalmazva kb. az alaÂbbi meÂrteÂkuÍ ionizaÂcioÂfokkal lehet szaÂmolni:
Li : 10%
Na : 20%
K : 60%
Rb : 75%
Cs : 95% annak megfeleloÍen, hogy
ezen elemek ionizaÂcioÂs energiaÂja a feltuÈntetett sorrendnek megfeleloÍen egyre kisebb.
Mivel az ionizaÂloÂdott reÂszecskeÂk a meÂreÂs szaÂmaÂra elvesznek, ezeÂrt toÈrekedni kell
az ionizaÂcioÂ visszaszorõÂtaÂsaÂra:
± Kisebb laÂnghoÍmeÂrseÂklet alkalmazaÂsa; ez azonban ronthatja az atomizaÂcioÂ hataÂsfokaÂt, tovaÂbbaÂ a gerjeszteÂsi energiaÂt is mindenkeÂppen biztosõÂtani kell.
± IonizaÂcioÂs pufferek hasznaÂlata: a meÂrendoÍ elem ionizaÂcioÂs energiaÂjaÂnaÂl
kisebb ionizaÂcioÂs energiaÂjuÂ elem soÂjaÂnak adagolaÂsa a mintaoldathoz
(pl. a naÂtrium meghataÂrozaÂsakor kaÂlium-klorid (KCl) hasznaÂlata).
± IonizaÂcioÂs pufferkeÂnt a legkisebb ionizaÂcioÂs energiaÂjuÂ ceÂzium
alkalmazaÂsa ajaÂnlott aÂltalaÂban (pl. CsCl), aÂm mivel a ceÂziumsoÂk igen draÂgaÂk, gyakran kaÂlium-kloridot (KCl) hasznaÂlnak.
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Az ionizaÂcioÂ mellett tovaÂbbi zavaroÂ hataÂsok is jelentkezhetnek a laÂngban:
å Nagyobb koncentraÂcioÂk meÂreÂsekor gyakran felleÂp az oÈnabszorpcioÂ jelenseÂge, amikor

valamelyik elem gerjesztett atomjai aÂltal kisugaÂrzott feÂnyt ugyanennek az elemnek
a laÂng kuÈlsoÍ reÂszeÂben leÂvoÍ meÂg vagy maÂr
nem gerjesztett aÂllapotban leÂvoÍ atomjai elnyelik, eÂs emiatt az emittaÂlt feÂny intenzitaÂsa
± foÍleg nagyobb koncentraÂcioÂk eseteÂn ± nem
lesz araÂnyos a koncentraÂcioÂval.
· az oÈnabszorpcioÂ koÈvetkezmeÂnyekeÂnt a kalibraÂloÂ goÈrbeÂk nagy koncentraÂcioÂk eseteÂn
± amikor a meÂrendoÍ elemboÍl maÂr nagyon
sok atom van a laÂngban ± nemcsak telõÂteÂsbe mennek aÂt, hanem 'visszahajlanak'.

å Az alkaÂlifeÂmek koÈnnyen oxidaÂloÂdnak ± alkaÂ-

lifeÂm-oxidokat hozva leÂtre ± csoÈkkentve ezaÂltal a vonalas emisszioÂ intenzitaÂsaÂt ± eÂs
noÈvelve a saÂvos intenzitaÂst ±, ezeÂrt a meghataÂrozaÂsuk soraÂn a reduktõÂv jelleguÍ laÂngok
alkalmazaÂsa eloÍnyoÈsebb.
å Az alkaÂlifoÈldfeÂmek egyes soÂi (pl. szulfaÂtok, foszfaÂtok, szilikaÂtok, aluminaÂtok) a levegoÍacetileÂn laÂng hoÍmeÂrseÂkleteÂn nehezen disszociaÂlnak, uÂn. termostabil vegyuÈleteket alkotnak, ami szaÂmottevoÍen ronthatja az atomizaÂcioÂ hataÂsfokaÂt.
± Ha ez a hataÂs az anionok jelenleÂteÂvel van oÈsszefuÈggeÂsben, akkor anionzavaraÂsnak
nevezzuÈk, ha pedig toÈmeÂnyebb savak jelenleÂte okozza ± melyek pl. a feltaÂraÂs soraÂn
keruÈltek a mintaÂba ±, akkor savhataÂskeÂnt emlõÂthetoÍ.
A savhataÂs azaÂltal kuÈszoÈboÈlhetoÍ ki, ha hõÂg soÂsavas vagy saleÂtromsavas oldatokat
hasznaÂlunk, melyekboÍl nem szabadulnak fel termostabil soÂkat keÂpezoÍ anionok.
A termostabil vegyuÈletek keÂpzoÍdeÂseÂnek csoÈkkenteÂse eÂrdekeÂben noÈvelhetjuÈk a laÂnghoÍmeÂrseÂkletet ± ami viszont fokozhatja az ionizaÂcioÂt ±, vagy maÂs oÈsszeteÂteluÍ laÂngot hasznaÂlunk a nagyobb hoÍmeÂrseÂkleten.
HasznaÂlhatunk olyan maÂtrixmoÂdosõÂtoÂ segeÂdanyagokat is, melyek a laÂngba juttatva csoÈkkentik a termostabil vegyuÈletek keÂpzoÍdeÂseÂt.
Ilyenek pl. az uÂn. felszabadõÂtoÂ adaleÂkok (releasing agent), melyek a zavaroÂ
anionnal stabil vegyuÈletet keÂpezve 'felszabadõÂtjaÂk' a meÂrendoÍ elemet az anionhataÂs aloÂl.
A foszfaÂt-ionoknak (PO34 ) Ca2-ionokra gyakorolt zavaroÂ hataÂsa jelentoÍsen csoÈkkenthetoÍ lantaÂn-soÂk (pl. LaCl3) mintaoldathoz valoÂ adagolaÂsaÂval. A keletkezoÍ lantaÂn-foszfaÂt ugyanis termikusan stabilabb, mint
a kalcium-foszfaÂt, ezeÂrt a foszfaÂt-ionok a lantaÂn-soÂban koÈtve maradnak
a kalcium atomizaÂcioÂja soraÂn, õÂgy a kalcium a meÂreÂs szaÂmaÂra felszabadul.
å Bonyolultabb oÈsszeteÂteluÍ mintaÂk aÂtmenetifeÂm-tartalmaÂnak (pl. mangaÂn, vas, reÂz) laÂngfotometriaÂs meghataÂrozaÂsakor ajaÂnlott a veÂdoÍ adaleÂkok (protecting agent) alkalmazaÂsa.
Ezek olyan komplexkeÂpzoÍ anyagok, melyek a meÂrendoÍ ionnal nagyon stabil komplexet
keÂpeznek, eÂs melloÍle minden egyeÂb komplexkeÂpzoÍ eÂs zavaroÂ iont kiszorõÂtanak, õÂgy a vizsgaÂlandoÂ elem egyetlen komplexfeÂleseÂgben lesz jelen, ami egyseÂgesebbeÂ eÂs koÈnnyebbeÂ
teszi az atomizaÂcioÂjaÂt.
Pl. a Fe3- eÂs Mn2-ionok meÂreÂse eloÍtt feleslegben adagolt kaÂlium-cianid a mintaÂk teljes iontartalmaÂt stabil cianid-komplexbe viszi, eÂs mivel az elemek ebboÍl
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a formaÂboÂl fognak egyseÂgesen atomizaÂloÂdni, a toÈbbi jelenleÂvoÍ zavaroÂ komponens/ion hataÂsa keveÂsbeÂ szaÂmõÂt.
VeÂrszeÂrum kalciumtartalmaÂnak meghataÂrozaÂsakor EDTA komplexkeÂpzoÍt adagolnak (megfeleloÍ pH-n), ami a Ca2-ionokkal stabil komplexet keÂpezve mintegy ¹kiemeliº a Ca2-ionokat a toÈbbi, ligandunkeÂnt szoÂba joÈhetoÍ komponens
koÈrnyezeteÂboÍl.
å BioloÂgiai eredetuÍ mintaÂk eseteÂn jelentoÍs lehet a maÂtrixhataÂs is, ezeÂrt nagyon fontos
a megfeleloÍ kalibraÂcioÂs moÂdszer alkalmazaÂsa.
± A kalibraÂloÂ oldatok oÈsszeteÂtele mineÂl jobban koÈzelõÂtse a mintaoldatok oÈsszeteÂteleÂt,
hogy a zavaroÂ hataÂsok oÈsszesseÂge hasonloÂ meÂrteÂkuÍ legyen.
± CeÂlszeruÍ standard addõÂcioÂs moÂdszert hasznaÂlni a kalibraÂcioÂhoz (laÂsd fentebb), mivel
õÂgy a meÂrendoÍ oldat eÂs a mintaoldat maÂtrixa azonos.
A laÂngfotometriaÂs moÂdszer jellemzoÍi, eloÍnyei:
± egyszeruÍ
± gyors: a mintaoldatboÂl valamely elem 10-15 s alatt meghataÂrozhatoÂ
± a meÂreÂs pontos eÂs precõÂz
± a zavaroÂ hataÂsok viszonylag koÈnnyen csoÈkkenthetoÍk eÂs joÂl keÂzben tarthatoÂk
± koÈnnyen automatizaÂlhatoÂ
± koÈltseÂge alacsony
Azokra az elemekre hasznaÂlhatoÂ elsoÍsorban, melyek koÈnnyen gerjeszthetoÍk, pl. alkaÂli- eÂs
alkaÂlifoÈldfeÂmek (Li, Na, K, Mg, Ca, Ba); ezekre neÂzve a kimutataÂsi hataÂr ng/cm3 nagysaÂgrenduÍ, ami jobb, mint a laÂngatomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs meghataÂrozaÂsokeÂ. MeÂrhetoÍk
tovaÂbbaÂ egyes aÂtmenetifeÂmek (Fe, Mn eÂs Cu), ezek kimutataÂsi hataÂra  0,1-1 mg/cm3.
A mennyiseÂgi elemzeÂsek megbõÂzhatoÂsaÂga 1-2%.
A laÂngfotometria vizek, talajok, koÈrnyezeti eÂs bioloÂgiai mintaÂk (pl. vizelet, veÂrszeÂrum,
szervekboÍl keÂszuÈlt kivonatok), eÂlelmiszerek, vegyszerek stb. elemzeÂseÂre alkalmas.
3.4.2.5. InduktõÂv csatolaÂsuÂ plazma atomemisszioÂs spektrometria; ICP AES
(ICP  Inductively Coupled Plasma)
A moÂdszer neve az emisszioÂs sugaÂrforraÂskeÂnt alkalmazott plazmaaÂllapot leÂtrehozaÂsaÂnak moÂdjaÂra utal.
Az ICP spektromeÂter tulajdonkeÂppen keÂt reÂszboÍl aÂll: a plazma
sugaÂrforraÂsboÂl, a muÍkoÈdteteÂseÂhez szuÈkseÂges raÂdiofrekvenciaÂs generaÂtorral eÂs mintabeviteli egyseÂgekkel, valamint a plazma aÂltal
kibocsaÂtott feÂny felbontaÂsaÂra eÂs intenzitaÂsaÂnak meÂreÂseÂre alkalmas
spektromeÂterboÍl.
A plazma sugaÂrforraÂst haÂrom koncentrikus kvarccsoÍben aÂramloÂ
argongaÂz hozza leÂtre. A plazmaeÂgoÍt koÈrbevevoÍ indukcioÂs tekercsbe nagyfrekvenciaÂs aÂramot vezetve, egy, a melleÂkelt aÂbraÂn bejeloÈlt
eroÍvonalakkal jellemzett elektromaÂgneses teÂr joÈn leÂtre. Ennek eloÍjele maÂsodpercenkeÂnt 27,12  106 -szor vaÂltozik, melyet minden toÈlteÂssel bõÂroÂ reÂszecske megproÂbaÂl koÈvetni. Ily moÂdon a nagyfrekvenciaÂs teÂr energiaÂja aÂtadoÂdik a plazmaÂt alkotoÂ elektronoknak eÂs
ionoknak.

116

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 33
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

117 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 33 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

3.4. Optikai spektroszko
Âpia

117

A plazma begyuÂjtaÂsaÂhoz a tekercs aÂltal koÈzrefogott teÂrben elektroncsõÂraÂkat kell leÂtrehozni,
melyet Tesla-kisuÈleÂssel (Tesla-szikra) lehet egyszeruÍen megvaloÂsõÂtani.
A skin-hataÂs miatt kialakuloÂ toroidaÂlis (gyuÍruÍ alakuÂ) plazma lehetoÍveÂ teszi az
aeroszolok joÂ hataÂsfokuÂ beviteleÂt az 5000±7000 K hoÍmeÂrseÂkletuÍ analitikai csatornaÂba, elkeruÈlve az alapaÂllapotuÂ atomok kuÈlsoÍ plazmakoÈpenybe jutaÂsaÂt. Ennek
koÈvetkezteÂben oÈnabszorpcioÂmentes, optikailag aÂtlaÂtszoÂ plazma joÈn leÂtre.
PlazmaaÂllapotban az atomok reÂszben vagy egeÂszben elvesztik elektronjaikat; az uÂn.
forroÂ plazmaÂban ± ami akaÂr toÈbb millioÂ ³C hoÍmeÂrseÂkletuÍ is lehet ± jobbaÂra atommagok vagy atomtoÈrzsek (atommag eÂs a belsoÍ 1-2 elektronheÂj) vannak jelen (pl.
a csillagokban vagy a villaÂmban), mõÂg a hideg plazma ± ilyen az ICP is ± csak
kismeÂrteÂkben ionizaÂlt atomi reÂszecskeÂket tartalmaz.
A ICP-sugaÂrforraÂs 1013 ± 1015 elektron/cm3
elektronkoncentraÂcioÂval jellemezhetoÍ.
A gerjeszteÂsi eÂs ionizaÂcioÂs folyamatok elsoÍdlegesen gyors elektronokkal valoÂ uÈtkoÈzeÂsek reÂveÂn mennek veÂgbe.
A gyakorlatban elsoÍsorban tiszta argonplazmaÂt alkalmazunk, melyben alapaÂllapotuÂ, gerjesztett eÂs ionizaÂlt argonatomok (Ar) egyaraÂnt jelen vannak.
A gerjesztett aÂllapotuÂ argonatomok koÈzuÈl kiemelt szerepet jaÂtszanak a metastabil aÂllapotuÂak, melyek relatõÂv hosszuÂ eÂlettartamuknak
(10 2 s) koÈszoÈnhetoÍen ionizaÂlni eÂs ionizaÂloÂdni
is keÂpesek, ezeÂrt uÂn. puffer szerepet toÈltenek
be.
A plazmaeÂgoÍk meÂreteÂt eÂs alakjaÂt uÂgy alakõÂtjaÂk
ki, hogy a plazmaÂt az aÂramloÂ argon gaÂz folyamatosan az eÂgoÍ tetejeÂre tolja.
A vizes vagy szerves oldoÂszeres mintaoldatot
aÂltalaÂban perisztaltikus pumpa juttatja a porlasztoÂba, ahonnan az aeroszol argon vivoÍgaÂz
koÈzvetõÂteÂseÂvel alulroÂl (axiaÂlis iraÂnyboÂl) keruÈl
a plazmaÂba.
Az ICP moÂdszerneÂl toÈbbfeÂle tõÂpusuÂ porlasztoÂt is alkalmaznak. A laÂngfotometriaÂs moÂdszerneÂl megismert pneumatikus porlasztoÂ kuÈloÈnboÈzoÍ vaÂltozatai mellett elsoÍsorban az ultrahangos porlasztoÂ eloÍfordulaÂsa gyakori.
Az ultrahangos porlasztoÂban egy piezoelektromos kristaÂly nagy frekvenciaÂval
(> 1 MHz) rezeg. RezgeÂseit a rezgeÂsaÂtvivoÍ (transzduktor) koÈzvetõÂti porlasztoÂkamraÂba.
A rezgeÂsaÂtalakõÂtoÂ feluÈleteÂre kis teÂrfogati sebesseÂggel ( 0,2-0,3 cm3/min) juttatott
mintaoldatot a nagyfrekvenciaÂs hullaÂmok mechanikai hataÂsa elporlasztja. Az aeroszolt argongaÂz tovaÂbbõÂtja a plazmaeÂgoÍbe.
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Az ultrahangos porlasztoÂ kb. 10-szeres hateÂkonysaÂguÂ, mint a pneumetikus porlasztoÂk; hataÂsfoka 20-30%-os is lehet, azaz a porlasztoÂba juttatott oldat 20-30%-aÂt
keÂpes 5 mm-neÂl kisebb cseppekkeÂ alakõÂtani.
TuÂlsaÂgosan toÈmeÂny oldatokboÂl keletkezoÍ aeroszol a plazmaÂt kiolthatja, ezeÂrt < 0,5% soÂkoncentraÂcioÂjuÂ oldatok keÂszõÂteÂse ajaÂnlott.
LehetoÍseÂg van szaÂraz aeroszol beviteleÂre is. Ilyen esetben a nedves aeroszolt a plazmaÂba
juttataÂs eloÍtt egy deszolvataÂcioÂs egyseÂgben 120±200³C-ra hevõÂtik az oldoÂszer elpaÂrologtataÂsa ceÂljaÂboÂl, majd az oldoÂszergoÍzoÈket kondenzaÂltatjaÂk egy huÍtoÈtt vezeteÂkben.
Az argon vivoÍgaÂz axiaÂlis iraÂnyboÂl a plazma aljaÂnak koÈzeÂpsoÍ reÂszeÂbe juttatja az aeroszolt,
ami a plazma koÈzepeÂben enyheÂn kuÂposodoÂ profillal aÂramlik felfeleÂ. EzaÂltal a plazma eÂs
a foÈloÈtte leÂvoÍ teÂrreÂsz kuÈlsoÍ feleÂn keveÂs szaÂmuÂ atom eÂs ion talaÂlhatoÂ, õÂgy a plazma belsejeÂboÍl az atomok eÂs ionok aÂltal kibocsaÂtott feÂny nem fog (nem keÂpes) elnyeloÍdni oÈnabszorpcioÂ reÂveÂn a plazma kuÈlsoÍ reÂtegeiben.

A plazma hoÍmeÂrseÂklete vertikaÂlis (fuÈggoÍleges) eÂs horizontaÂlis (võÂzszintes) iraÂnyban is
kuÈloÈnboÈzoÍ, legnagyobb a gyuÍruÍ forma belsejeÂben (10 000 K), legkisebb a plazma koÈzepeÂben (5000±7000 K). A plazmaÂnak ebbe a koÈzeÂpsoÍ reÂszeÂbe ± az uÂn. analitikai csatornaÂba ±
toÈrteÂnik a mintabevitel; a komponensek viszonylag roÈvid idoÍt (1-2 msec) toÈltenek ebben
a teÂrreÂszben, ahol az 5000±7000 K hoÍmeÂrseÂkleten hamar eÂs nagy meÂrteÂkben atomizaÂloÂdnak, gerjesztoÍdnek eÂs reÂszben ionizaÂloÂdnak is.
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Mivel a plazma hoÍmeÂrseÂklete vertikaÂlisan is jelentoÍen vaÂltozik, ez pedig mind az atomizaÂcioÂ, mind az ionizaÂcioÂ meÂrteÂkeÂre hat, igen fontos a plazma sugaÂrforraÂsban az eÂszleleÂsi
magassaÂg meghataÂrozaÂsa; egy-egy adott elemre neÂzve ajaÂnlott eloÍzetes meÂreÂseket veÂgezni,
eÂs/vagy a moÂdszertani uÂtmutatoÂboÂl taÂjeÂkozoÂdni.
EÂszleleÂsi vagy megfigyeleÂsi magassaÂgkeÂnt az indukcioÂs tekercs felsoÍ sõÂkjaÂtoÂl szaÂmõÂtott
2-4 cm magassaÂgban leÂvoÍ plazmateÂrelemet kell kivaÂlasztani, ahol a vizsgaÂlni kõÂvaÂnt elemek
legeÂrzeÂkenyebb szõÂnkeÂpvonalai a legnagyobb intenzitaÂssal meÂrhetoÍk.
Az ICP-sugaÂrforraÂs energiaÂja akkora, hogy a feÂmek mellett neÂhaÂny feÂlfeÂm eÂs nemfeÂmes
elem is (As, Se, P, S) meghataÂrozhatoÂ, mindoÈsszesen a perioÂdusos rendszer elemei koÈzuÈl
kb. 70 szimultaÂn meÂrhetoÍ.
A plazma feÂnyeÂt rendszerint polikromaÂtorba vezetik, ahol az hullaÂmhosszkomponensekre
bomlik, melyek intenzitaÂsa detektorokkal meÂrhetoÍ. Jellegzetes eÂs ¹keÂnyelmesº a feÂnyfelbontaÂs eÂs az intenzitaÂsmeÂreÂs az aÂbraÂn laÂthatoÂ Rowland-montõÂrozaÂsuÂ polikromaÂtorral.
Ma maÂr elterjedt, hogy a plazmaÂt koÈruÈlvevoÍ optikai szaÂlak vezetik a kibocsaÂtott feÂnyt ± õÂgy
kisebb az intenzitaÂsveszteseÂg ±, eÂs egy-egy muÍszer toÈbb polikromaÂtort is tartalmaz, mert
ezaÂltal egyszerre toÈbb elem meÂrhetoÍ.
Egyetlen polikromaÂtor kimenoÍreÂseinek szaÂmaÂt ui. a detektorok mint fizikai eÂs
teÂrbeli testek helyigeÂnye korlaÂtozza. JellemzoÍen 20-25 hullaÂmhossz meÂrhetoÍ szimultaÂn, ha elektronsokszorozoÂkat hasznaÂlnak detektorkeÂnt. DioÂdasoros detektorok alkalmazaÂsa eseteÂn a teljes spektrum is aÂtfoghatoÂ.
Az ICP-emisszioÂs moÂdszerneÂl gyakran gondot okoz a spektraÂlis zavaroÂ hataÂs, ami a szõÂnkeÂpvonalak 'aÂtlapoloÂdaÂsaÂboÂl' ered. Ugyanis a mintaÂban jelenleÂvoÍ valamennyi komponens
szaÂmos hullaÂmhosszon sugaÂroz, ami oÈsszetett minta eseteÂben toÈbb szaÂz, vagy akaÂr toÈbb
ezer, netaÂn tõÂzezer szõÂnkeÂpvonalat jelenthet. A spektromeÂterek felbontoÂkeÂpesseÂgeÂnek noÈveleÂseÂvel a szisztematikus (rendszeres) hibaÂt eredmeÂnyezoÍ spektraÂlis aÂtfedeÂsek szaÂma
csoÈkkenthetoÍ, de kuÈloÈnoÈs figyelmet kell fordõÂtani a zavaraÂsmentes analitikai szõÂnkeÂpvonalak kivaÂlasztaÂsaÂra.
Az esetleges spektraÂlis zavaroÂ hataÂsok felderõÂteÂse ceÂljaÂboÂl eloÍnyoÈs a polikromaÂtorok mellett egy szkenneloÍ monokromaÂtor alkalmazaÂsa, amely lehetoÍveÂ teszi a szõÂnkeÂpvonalak
profiljaÂnak vizsgaÂlataÂt eÂs a spektraÂlis zavaraÂsok feltaÂraÂsaÂt.
ICP-moÂdszerrel egyetlen mintaÂboÂl, egyszeri meÂreÂssel neÂhaÂny maÂsodperc alatt ± eloÍzetes
kalibraÂcioÂt koÈvetoÍen ± akaÂr 60-70 elem kvalitatõÂv eÂs kvantitatõÂv analõÂzise elveÂgezhetoÍ.
Az egyes elemek kimutataÂsi hataÂra kuÈloÈnboÈzoÍ, aÂltalaÂban a 0,1-10 ng/cm3 tartomaÂnyban
mozog.
A kalibraÂloÂ goÈrbeÂk linearitaÂsi tartomaÂnya 4-6 nagysaÂgrend, ami ritka az analitikai moÂdszerek koÈzoÈtt.

3.4.3. AbszorpcioÂs spektrometria
Az abszorpcioÂs spektrometria feÂnyabszorpcioÂ alapjaÂn veÂgez minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi vizsgaÂlatokat. JellemzoÍen mintaoldatokat hasznaÂl.
Az abszorpcioÂs spektrofotometria a feÂnyabszorpcioÂ meÂrteÂkeÂnek spektraÂlis eloszlaÂsaÂval
foglalkozik, eÂs minta adott hullaÂmhosszon valoÂ feÂnyelnyeleÂseÂboÍl von le koÈvetkezteteÂseket
a mintakomponensek mennyiseÂgeÂre vonatkozoÂan.
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Az abszorpcioÂs spektrometria blokkseÂmaÂja:

A megvilaÂgõÂtoÂ feÂnyforraÂs feÂnyeÂboÍl a monokromaÂtor vaÂlasztja ki a szuÈkseÂges k hullaÂmhoszszuÂsaÂguÂ sugarat, amelynek kezdeti I0 intenzitaÂsa ± a mintaÂn aÂthaladva ± I intenzitaÂsuÂra
csoÈkken. A feÂnyelnyeloÍdeÂs meÂrteÂke araÂnyos az elnyeloÍ komponens oldatbeli koncentraÂcioÂjaÂval (Lambert±Beer-toÈrveÂny: laÂsd alaÂbb).
3.4.3.1. A LAMBERT±BEER-toÈrveÂny eÂs a hozzaÂ kapcsoloÂdoÂ fogalmak
A tiszta anyagok feÂnyelnyeleÂseÂre vonatkozoÂan eloÍszoÈr Pierre Bouguer francia fizikus
aÂllõÂtott fel tapasztalati keÂpletet 1729-ben, majd 1760-ban Johann Lambert svaÂjci matematikus fogalmazta meg egzakt formaÂban az abszorpcioÂboÂl eredoÍ feÂnyintenzitaÂs-csoÈkkeneÂs
meÂrteÂkeÂt. A Lambert-feÂle toÈrveÂnyt 1852-ben August Beer oldatok feÂnyelnyeleÂseÂnek vizsgaÂlataÂra alkalmazta, kidolgozva ezzel az abszorpcioÂs fotometria alapjait.
Bouguer arra joÈtt raÂ, hogy a szõÂnes folyadeÂkok feÂnyelnyeleÂseÂnek meÂrteÂke araÂnyos
az elnyeloÍ folyadeÂkreÂteg vastagsaÂgaÂval.
Ha I0 kezdeti intenzitaÂsuÂ feÂnnyel vilaÂgõÂtjuk meg az oldatot, annak elsoÍ, l vastagsaÂguÂ reÂtegeÂn aÂthaladva a feÂnyintenzitaÂs a I1 -re csoÈkken; a csoÈkkeneÂs meÂrteÂke tehaÂt
I1 /I0 .
Ha az I1 intenzitaÂsuÂ feÂnysugaÂr tovaÂbbhaladva az oldatban beleÂp a maÂsodik l
vastagsaÂguÂ reÂtegbe, akkor abban ez a kezdeti intenzitaÂs I1 lesz, eÂs az aÂthaladt feÂny
intenzitaÂsa ismeÂt csoÈkken, ezuÂttal I2 -re: a csoÈkkeneÂs meÂrteÂke ekkor I1 /I0, eÂs azonos
az elsoÍ reÂteg intenzitaÂscsoÈkkeneÂseÂvel. A koÈvetkezoÍ reÂtegekben hasonloÂ a helyzet,
tehaÂt
I1
I2
I2
 , melyboÍl
I2  1 ,
I0
I1
I0

E

azaz a feÂnyintenzitaÂs csoÈkkeneÂseÂnek meÂrteÂke meÂrtani sorral õÂrhatoÂ le.
Lambert ezt a teoÂriaÂt matematikai formaÂba oÈntoÈtte: I  I0 e kl
± ahol l  az elnyeloÍ reÂtegvastagsaÂga, k  araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ
Az abszorpcioÂ mennyiseÂgi toÈrveÂnyszeruÍseÂgeÂnek meghataÂrozaÂsaÂhoz tekintsuÈk az alaÂbbi
egyszeruÍ elrendezeÂst, amelyneÂl a k hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ, I0 kezdeti intenzitaÂsuÂ, paÂrhuzamos
feÂnynyalaÂb meroÍleges beeseÂsi szoÈgben eÂrkezik az l reÂtegvastagsaÂguÂ feÂnyelnyeloÍ anyagra:
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A reÂtegbe beleÂpoÍ eÂs onnan kileÂpoÍ feÂny intenzitaÂsaÂnak DI kuÈloÈnbseÂgeÂt ± hangsuÂlyozandoÂ az
intenzitaÂs csoÈkkeneÂseÂt ± az alaÂbbi keÂplettel szokaÂs felõÂrni:
DI  I

I0

E

DI eloÍjele negatõÂv lesz

Az intenzitaÂs csoÈkkeneÂs araÂnyos a feÂnynyalaÂb kezdeti intezitaÂsaÂval eÂs a feÂnynek a feÂnyelnyeloÍ reÂtegben megtett Dl uÂthosszaÂval:
DI 

a' k I0 Dl

a' k  araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ, ami a
hullaÂmhossztoÂl eÂs az anyagi
minoÍseÂgtoÍl fuÈgg
Egzakt oÈsszefuÈggeÂs az intenzitaÂscsoÈkkeneÂsre akkor õÂrhatoÂ fel, ha a reÂtegvastagsaÂg kicsiny
(dl), eÂs nullaÂhoz tart; ekkor a dI intenzitaÂscsoÈkkeneÂst meghataÂrozoÂ differenciaÂlegyenlet:
dI  a'Idl
± az a' araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ negatõÂv eloÍjele az intenzitaÂscsoÈkkeneÂsre utal
A differenciaÂlegyenlet megoldaÂsaÂhoz a vaÂltozoÂkat szeparaÂljuk:
dI

I

a'dl

Az egyenletet integraÂlva:
dI

I
ln I 

a'dl
a'l  C

C  integraÂlaÂsi konstans

A C integraÂlaÂsi konstans eÂrteÂke meghataÂrozhatoÂ a kezdeti felteÂtelek alapjaÂn:
I  I0
ha l  0, azaz a feÂnyelnyeloÍ reÂtegnek nincs reÂtegvastagsaÂga

E

A kezdeti felteÂtelek eÂrteÂkeit visszahelyettesõÂtve, majd a keÂt egyenletet egymaÂsboÂl kivonva
az integraÂlaÂsi konstans ¹kiesikº:
ln I0 
ln I 
ln I0

a'  0  C
a'l  C

ln I  a'  0  C
I0
 a'l
ln
I

Â tteÂrve 10-es alapuÂ logaritmusra:
A
lg

I0
 al
I

a'l  C

ahol a' eÂs a  abszorpcioÂs koefficiensek eÂs a  0,4343a'

Az abszorpcioÂs koefficiensek az egyseÂgnyi vastagsaÂguÂ reÂteg feÂnyelnyeleÂseÂt mutatjaÂk.
MaÂskeÂppen kifejezve: az 1/a' ill. az 1/a eÂrteÂk az a reÂtegvastagsaÂg, melyen aÂthaladva a feÂny
intenzitaÂsa a kezdetinek e-ed ( 2,71-ed), ill. tized reÂszeÂre csoÈkken.
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I0
keÂplet a feÂnyelnyeleÂs (abszorpcioÂ) meÂrteÂkeÂt jellemzoÍ abszorbancia (A)
I
I0
Az abszorbancia dimenzioÂ neÂlkuÈlg  A
li parameÂter.
I
Az abszorbanciaÂt reÂgebben extinkcioÂnak (E) nevezteÂk {extinkcioÂ  kioltaÂs}

A levezetett oÈsszefuÈggeÂssel kapcsolatban August Beer ismerte fel, hogy oldatokra is
alkalmazhatoÂ, amennyiben az oldott anyag reÂszecskeÂi ± ionok eÂs molekulaÂk ± kis feÂnyelnyeloÍ centrumoknak tekinthetoÍk, õÂgy az abszorpcioÂ meÂrteÂke ezek szaÂmaÂval, azaz az oldat
koncentraÂcioÂjaÂval (c) lesz araÂnyos. (ValoÂdi oldatok eseteÂben.) Az oldoÂszermolekulaÂk okozta abszorpcioÂt azaÂltal lehet kikuÈszoÈboÈlni, hogy az oldat feÂnyelnyeleÂseÂt a tiszta oldoÂszereÂhez
viszonyõÂtjuk.
Mindezek alapjaÂn az abszorpcioÂs koefficiens keÂt tag szorzatakeÂnt foghatoÂ fel:
a  ec

e  molaÂris abszorpcioÂs koefficiens
(molaÂris abszorbancia)
c  koncentraÂcioÂ

Az e molaÂris abszorpcioÂs koefficiens egyseÂgnyi koncentraÂcioÂjuÂ eÂs egyseÂgnyi reÂtegvastagsaÂguÂ oldatok abszorbanciaÂjaÂt mutatja, ha a c koncentraÂcioÂt mol/dm3-ben
fejezzuÈk ki.
I0
lg  A  ecl
Lambert±Beer-toÈrveÂny
I
A Lambert±Beer-toÈrveÂnyt sokszor Bouguer±Lambert±Beer-toÈrveÂnynek is nevezik.
A Lambert±Beer-toÈrveÂny ± ahogy emlõÂtettuÈk ± csak valoÂdi oldatokra eÂrveÂnyes az alaÂbbi
felteÂtelek teljesuÈleÂse eseteÂn:
· Az oldatbeli abszorbeaÂloÂ reÂszecskeÂknek egymaÂstoÂl fuÈggetleneknek kell lenniuÈk, azaz
a toÈrveÂny csak hõÂg oldatok eseteÂn alkalmazhatoÂ, jellemzoÍen c < 10 3 mol/dm3 koncentraÂcioÂtartomaÂnyban.
Ehhez keÂpest nem tuÂlsaÂgosan toÈmeÂny oldat eseteÂn az oldoÂszer eÂs az oldott anyag
koÈzti koÈlcsoÈnhataÂsok eroÍsseÂgeÂnek vaÂltozaÂsa elsoÍsorban az oldat toÈreÂsmutatoÂjaÂt
(n) moÂdosõÂtja, amit a korrigaÂlt molaÂris abszorbancia (e') reÂveÂn lehet figyelembe
venni, eÂs ezaÂltal a fentineÂl nagyobb koncentraÂcioÂk eseteÂn is alkalmazhatoÂ
a Lambert±Beer-toÈrveÂny.
en
e' 
n2  22
· Az abszorbeaÂloÂ reÂszecskeÂk eloszlaÂsaÂnak egyenletesnek kell lennie az oldatban, azaz

homogeÂn oldatok szuÈkseÂgesek.
· Az oldatban nem leÂphet fel feÂnyszoÂroÂdaÂs, azaz az oldat tiszta eÂs szennyezoÍdeÂsmentes
legyen (pl. szilaÂrd faÂzisuÂ vagy kolloid meÂretuÍ reÂszecskeÂket nem tartalmazhat).
· Ne vaÂltozzon az oldoÂszer; oldoÂszercsere eseteÂn ui. az oldoÂszermolekulaÂk eÂs az oldott
anyag koÈzoÈtt hatoÂ koÈlcsoÈnhataÂs(ok) jellegeÂnek eÂs eroÍsseÂgeÂnek vaÂltozaÂsai koÈvetkezteÂben vaÂltozhat az abszorbeaÂloÂ reÂszecskeÂk elektronszerkezete is, ami a feÂnyelnyeleÂsi
viszonyokat is befolyaÂsolhatja.

122

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 35
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

123 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 35 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

3.4. Optikai spektroszko
Âpia

123

· Az oldatban ne menjen veÂgbe olyan fizikai eÂs/vagy keÂmiai reakcioÂ, ami moÂdosõÂthatja az

abszorbeaÂloÂ reÂszecskeÂk szaÂmaÂt (disszociaÂcioÂ, asszociaÂcioÂ, komplexkeÂpzoÍdeÂs, pH-vaÂltozaÂs), mert ezaÂltal vaÂltozik a feÂnyelnyeloÍ reÂszecskeÂk koncentraÂcioÂja.
· Legyen aÂllandoÂ a hoÍmeÂrseÂklet; a hoÍmeÂrseÂkletvaÂltozaÂs hataÂsaÂra az abszorbeaÂloÂ reÂszecskeÂk elektronszerkezete, energiaaÂllapota is vaÂltozik, ami a molaÂris abszorpcioÂs koefficiens eÂrteÂkeÂt is befolyaÂsolja.
± HoÍmeÂrseÂkletvaÂltozaÂs hataÂsaÂra vaÂltozhat tovaÂbbaÂ az oldoÂszermolekulaÂk eÂs az oldott
anyag reÂszecskeÂi koÈzti koÈlcsoÈnhataÂsok eroÍsseÂge is (laÂsd fentebb).
· A beesoÍ feÂnysugaÂr csak egyetlen hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂnyt tartalmazoÂ, monokromatikus
sugarakboÂl aÂlljon.
· A beesoÍ feÂnysugaÂr meroÍleges beeseÂssel eÂrkezoÍ paÂrhuzamos sugarakboÂl aÂlljon, melyek
azonos nagysaÂguÂ utat tesznek meg oldatban.
Az abszorpcioÂs meghataÂrozaÂsok soraÂn az abszorbancia mellett szokaÂs tovaÂbbi parameÂtereket is hasznaÂlni:
A transzmittancia (T) az egyes anyagok vagy oldatok feÂnyaÂteresztoÍ-keÂpesseÂgeÂt jelenti az
aÂthaladt eÂs a kezdeti feÂnyintenzitaÂs haÂnyadosakeÂnt:
T 

I
I0

A transzmittancia eÂrteÂke 0 eÂs 1 koÈzeÂ eshet: 0 < T < 1

A transzmittancia % (T%) az eloÍbbi 100-szorosa: T% 

I
100
I0

Az abszorpcioÂfok (a) ± maÂs neÂven relatõÂv intenzitaÂscsoÈkkeneÂs ± az intezitaÂscsoÈkkeneÂs
(I0 I) eÂs a kezdeti intenzitaÂs haÂnyadosa:
a 

I0

I
I0

A transzmittancia eÂs az abszorpcioÂfok oÈsszege mindig 1, megfeleloÍen annak, hogy a feÂnyintenzitaÂs aÂteresztett haÂnyada eÂs az elnyelt haÂnyad egyuÈttesen a kezdeti intenzitaÂst mint
egyseÂget jelenti.
T a  1
FelõÂrhatoÂ oÈsszefuÈggeÂs a transzmittancia eÂs az abszorbancia koÈzoÈtt is:
T 

I
I0

A  lg
A 

1
I0

I
T

E
I0
I

E

lg T,

A  lg

1
 lg 1
T

melyboÍl T  10

lg T

ecl

Transzmittancia %-ot hasznaÂlva, a fentihez hasonloÂ behelyettesõÂteÂsekkel:
A  lg

123

100
 lg 100
T%

lg T%

E

A  2

lg T%
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Az abszorbancia- eÂs a transzmittancia-eÂrteÂkek ¹kapcsolataÂtº mutatja az alaÂbbi taÂblaÂzat eÂs
az ennek alapjaÂn elkeÂszõÂtett grafikonok:
Abszorbancia
A  lg

Transzmittancia

I0
I

T

I
I0

0

1

0,1

0,79

0,25

0,56

0,5

0,32

0,75

0,18

0,9

0,13

1

0,1

2

0,01

3

0,001

Ha az egyik koordinaÂtatengelyen logaritmusos leÂpteÂket vaÂlasztunk (log 10 T ), a keÂt
parameÂter koÈzti oÈsszefuÈggeÂs lineaÂrissaÂ vaÂlik.

3.4.3.1.1. Az abszorbanciameÂreÂssel valoÂ koncentraÂcioÂmeghataÂrozaÂs hibaÂja

A Lambert±Beer-toÈrveÂny alkalmazaÂsa soraÂn olyan koncentraÂcioÂjuÂ oldatokat ceÂlszeruÍ hasznaÂlni, melyek abszorbanciaÂjaÂnak meÂreÂsekor a lehetoÍ legkisebb hiba jelentkezik a koncentraÂcioÂ meghataÂrozaÂsakor.
Ennek megaÂllapõÂtaÂsaÂhoz tekintsuÈk az alaÂbbi szaÂmolaÂst:
A  ecl

E

c 

A

el

lg T

el

0,4343 ln T
el

DifferenciaÂlisan kis transzmittanciahibaÂnak (dT ) megfeleloÍ koncentraÂcioÂelteÂreÂs (dc):
0,4343 dT
el
T

dc 

melyboÍl a koncentraÂcioÂ relatõÂv hibaÂja (dc /c):
dc

c

0,4343 dT
el
T

124



el
0,4343 ln T




1 dT
ln T T

E

dc 1
1

c dT
T  ln T
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A dT transzmittanciahibaÂnak megfeleloÍ dc /c koncentraÂcioÂhiba akkor a legkisebb,
ha a fuÈggveÂny eÂrteÂke minimaÂlis, azaz az elsoÍ differenciaÂlhaÂnyados (derivaÂlt) eÂrteÂke nulla:


dc 1 '
d
1
1  ln T


c dT
dT T  ln T
T 2 ln T2
A toÈrt eÂrteÂke akkor nulla, ha a szaÂmlaÂloÂja nulla:

E ln T  1 E
A  0,4343 E T  0,368

1  ln T  0

0,4343 ln T  0,4343

E

lg T  0,4343

TehaÂt akkor legkisebb a koncentraÂcioÂszaÂmõÂtaÂs hibaÂja, ha az abszorbancia eÂrteÂke A  0,4343,
a transzmittancia pedig ennek megfeleloÍen T  0,368.
Ha az abszorbancia eÂs/vagy a transzmittancia mint fuÈggetlen vaÂltozoÂ fuÈggveÂnyeÂben aÂbraÂ

1
zoljuk a koncentraÂcioÂ relatõÂv hibaÂjaÂt
mint fuÈggoÍ vaÂltozoÂt, olyan minimumgoÈrT ln T
beÂt kapunk, melynek minimuma koÈrnyezeteÂben a goÈrbe ellaposodik (laÂsd alaÂbbi aÂbra).
Ahhoz, hogy a legkisebb hiba terhelje a
koncentraÂcioÂszaÂmõÂtaÂst, olyan koncentraÂcioÂjuÂ oldatokkal ceÂlszeruÍ dolgozni, melyek abszorbanciaÂja az A  0,4343 eÂrteÂk koÈrnyezeteÂbe esik; ez jellemzoÍen az A  0,2±0,7 tartomaÂnyt jelenti, ahol ± a hibafuÈggveÂny goÈrbeÂje szerint is ± a relatõÂv hiba a minimaÂlis
eÂrteÂkhez keÂpest nem sokkal nagyobb (a
goÈrbe minimuma koÈruÈli, lapos reÂsz). TranszmittanciaÂt tekintve ez a tartomaÂny a
T  0,368 eÂrteÂk koÈruÈli, T  0,2±0,6 eÂrteÂkek koÈzti szakasz.

3.4.3.1.2. KoncentraÂcioÂmeghataÂrozaÂs toÈbb komponensuÍ rendszerekben

Ha ugyanabban az oldatban egymaÂs mellett toÈbbfeÂle feÂnyelnyeloÍ reÂszecske is jelen van, az
oldat feÂnyelnyeleÂseÂnek meÂreÂsekor az ezek aÂltal okozott abszorbanciaeÂrteÂkek oÈsszeadoÂdnak; az abszorbancia tehaÂt additõÂv.
Ak 

n
X
i 1

eki ci l

ToÈbbfeÂle komponens egyenkeÂnti abszorbanciaÂjaÂt akkor lehet meghataÂrozni, ha annyi hullaÂmhosszon lehet abszorbanciameÂreÂst veÂgezni, ahaÂny komponensuÍ a rendszer; lehetoÍseÂg
szerint ceÂlszeruÍ az egyes komponensek abszorpcioÂs maximumaÂnak megfeleloÍ hullaÂmhoszszakon dolgozni.
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Pl. keÂtkomponensuÍ rendszer eseteÂn, ha egyseÂgnyi reÂtegvastagsaÂg (feÂnyuÂt) eseteÂn megmeÂrjuÈk az egyik (I), ill. a maÂsik (II) komponens k1 , ill. k2 hullaÂmhoszaÂn az Ak1 eÂs Ak2
abszorbanciaeÂrteÂkeket, akkor az ekI 1 eÂs ekII1 ,
valamint ekI 2 eÂs ekII2 ismereteÂben felõÂrhatoÂ
mindkeÂt meÂreÂsre a Lambert±Beer-toÈrveÂny:
Ak1  ekI 1 cI  ekII1 cII
Ak2  ekI 2 cI  ekII2 cII
E keÂt egyenletboÍl a cI eÂs cII kiszaÂmõÂthatoÂ:
cI 

Ak1 ekII2
ekI 1 ekII2

Ak2 ekII1
ekII1 ekI 2

eÂs

cII 

Ak2 ekI 1
ekI 1 ekII2

Ak1 ekI 2
ekII1 ekI 2

SzerencseÂsebb az a helyzet, eÂs egyszeruÍbb a szaÂmõÂtaÂs abban az esetben, ha csak egyik
hullaÂmhosszon nyel el mindkeÂt komponens, a maÂsik hullaÂmhosszon pedig csak az egyiknek
van meÂrhetoÍ abszorbanciaÂja.
Ez utoÂbbi hullaÂmhosszon ¹keÂnyelmesenº ki lehet szaÂmõÂtani az egyik komponens koncentraÂcioÂjaÂt, ennek alapjaÂn pedig a maÂsik hullaÂmhosszon okozott abszorbanciaÂt is, amit
az ezen a hullaÂmhosszon meÂrt abszorbanciaÂboÂl levonva maÂr koÈnnyen szaÂmõÂthatoÂ a
maÂsik komponens koncentraÂcioÂja.
Ennek tipikus eÂs a biokeÂmiai gyakorlatban
gyakran alkalmazott peÂldaÂja a WarburgfeÂle optikai teszt, ami a NAD/NADH redoxrendszer koncentraÂcioÂvaÂltozaÂsaÂnak koÈveteÂseÂt teszi lehetoÍveÂ. 260 nm-en ui. mindkeÂt komponens abszorbeaÂl, 340 nm-en
vagy 360 nm-en viszont csak a NADH-nak
van elnyeleÂse.
3.4.3.2. Fotometria eÂs spektrofotometria
A fotometria eÂs a spektrofotometria az ultraibolya (UV), a laÂthatoÂ (VIS) feÂny vagy az
infravoÈroÈs (IR) sugaÂrzaÂs hullaÂmhossztartomaÂnyaÂba esoÍ spektrum, spektrumreÂsz vagy diszkreÂt hullaÂmhossz feÂnyintenzitaÂsaÂnak meÂreÂseÂn alapuloÂ spektrometriai analitikai moÂdszer.
Elve, hogy valamely megvilaÂgõÂtoÂ feÂnyforraÂs feÂnyeÂt a vizsgaÂlandoÂ mintaÂn aÂtvezetve meÂrjuÈk
ezen feÂny intenzitaÂsaÂt a minta eloÍtt eÂs utaÂn, majd a kapott adatokat minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi
meghataÂrozaÂsokhoz hasznaÂljuk fel.
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A fotometria a spektrumboÂl valamilyen feÂnyfelbontoÂ berendezeÂs (monokromaÂtor) segõÂtseÂgeÂvel kivaÂlasztott diszkreÂt k hullaÂmhosszon dolgozik, a spektrofotometria pedig spektrumreÂszeken vagy a teljes spektrumon meÂri a feÂnyintenzitaÂsokat.
Ha adott hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ eÂs ismert I0 kezdeti intenzitaÂsuÂ feÂnyt juttatunk a meÂrendoÍ
mintaÂra, a feÂny egy reÂsze a mintaÂroÂl visszaveroÍdik, maÂsik reÂsze a mintaÂn aÂthalad, harmadik
reÂsze pedig a mintaÂban elnyeloÍdik, azaz rendre reflexioÂ, transzmisszioÂ eÂs abszorpcioÂ megy
veÂgbe. Mindezt intenzitaÂsokkal felõÂrva:
I0  IR  IT  IA

± ahol IR , IT , eÂs IA sorban a reflektaÂloÂdott, transzmittaÂloÂdott eÂs
abszorbeaÂloÂdott feÂny intenzitaÂsa

Ennek megfeleloÍen beszeÂlhetuÈnk reflexioÂs, transzmisszioÂs eÂs abszorpcioÂs fotometriaÂroÂl.
ReflexioÂval valoÂ vizsgaÂlatra jellemzoÍen a feÂnyt aÂt nem eresztoÍ, szilaÂrd mintaÂk eseteÂben van
lehetoÍseÂg. Ezt a fajta eljaÂraÂst azonban maÂra maÂr az egyeÂb szerkezetvizsgaÂloÂ moÂdszerek
gyakorlatilag kiszorõÂtottaÂk, õÂgy a tovaÂbbiakban ezzel nem foglakozunk.
A transzmisszioÂs eÂs abszorpcioÂs eljaÂraÂs tulajdonkeÂppen egymaÂs komplementerei, amenynyiben ± ha a minta reflexioÂja elhanyagolhatoÂ ± az aÂteresztett eÂs az abszorbeaÂlt feÂny
intenzitaÂsaÂnak oÈsszege a kezdeti I0 intenzitaÂssal egyezik meg.
Az ehhez kapcsoloÂdoÂ fogalmakat eÂs oÈsszefuÈggeÂseket (abszorbancia, trnszmittancia, abszorpcioÂfok stb.) laÂsd a 3.4.3.1. fejezetben.
A gyakorlati munkaÂban az intenzitaÂsmeÂreÂsekboÍl inkaÂbb az elnyeloÍdeÂs meÂrteÂkeÂt, azaz az
abszorbanciaÂt szokaÂs kiszaÂmõÂtani, eÂs keveÂsbeÂ az aÂtereszteÂst jellemzoÍ transzmittanciaÂt, ezeÂrt
a fotometriaÂt az abszorpcioÂs moÂdszerek koÈzoÈtt szokaÂs emlõÂteni: az abszorpcioÂs fotometria
a leginkaÂbb elterjedtebb moÂdszer a fotometria teruÈleteÂn.
AbszorpcioÂs fotometriaÂval leginkaÂbb olyan anyagok vizsgaÂlhatoÂk tehaÂt, melyekneÂl a reflexioÂ elhanyagolhatoÂ, azaz amelyeknek nincs egybefuÈggoÍ szilaÂrd feluÈlete: porok, folyadeÂkok,
oldatok, goÍzoÈk eÂs gaÂzok.
AttoÂl fuÈggoÍen, hogy milyen hullaÂmhosszakkal dolgozunk, megkuÈloÈnboÈztethetoÍ az ultraibolya (UV), a laÂthatoÂ (VIS) eÂs az infravoÈroÈs (IR) tartomaÂny.
Az infravoÈroÈs sugaÂrzaÂs (IR) hullaÂmhosszak szerint haÂrom reÂszre oszthatoÂ: a laÂthatoÂ
feÂnyhez koÈzeli reÂsz (near infrared  NIR) 800±14 000 nm (0,8±1,4 mm) terjedelmuÍ,
a koÈzeÂp infravoÈroÈs tartomaÂny (middle infrared  MIR) 1,4±30 mm szeÂlesseÂguÍ, a taÂvoli IR tartomaÂny (far infrared  FIR) 30±1000 mm hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ.
Az IR-sugarak aÂltal hordozott energia jellemzoÍen maÂr nem eleÂg az elektronok
energiaszintjeinek gerjeszteÂseÂre, hanem a molekulaÂk rezgeÂsi eÂs forgaÂsi (vibraÂcioÂs
eÂs rotaÂcioÂs) energiaaÂllapotait gerjesztik. Az ezzel foglakozoÂ tudomaÂnyteruÈlet az
infravoÈroÈs spektroszkoÂpia, ami jellemzoÍen a molekulaÂk oÈsszeteÂteleÂvel eÂs a bennuÈk
leÂvoÍ funkcioÂs csoportok minoÍseÂgi analõÂziseÂvel foglalkozik.
Mivel az infravoÈroÈs spektroszkoÂpia nem elektrongerjeszteÂsi folyamatokat vizsgaÂl,
tovaÂbbi reÂszletezoÍ taÂrgyalaÂsaÂra e jegyzet keretei koÈzoÈtt nem keruÈl sor.
Az 1±380 nm hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ ultraibolya eÂs a 380±760 nm hullaÂmhosszat aÂtfogoÂ laÂthatoÂ
tartomaÂny sugarai az atomok kuÈlsoÍ elektronheÂjain leÂvoÍ elektronokat gerjesztik, illetve
molekulaÂknaÂl meÂg az ezekre telepedoÍ rezgeÂsi eÂs forgaÂsi energiaÂkat megvaÂltoztatoÂ energiaaÂtmenetek gerjeszthetoÍk. Az abszorpcioÂs fotometria jellemzoÍen ezekkel az UV eÂs VIS
hullaÂmhosszakkal dolgozik
UV-VIS fotometria.

E
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Az UV-VIS fotometriaÂval elsoÍsorban oldatokat eÂs folyadeÂkokat vizsgaÂlunk.
Mivel halmazokroÂl van szoÂ, annak elemei (pl. az oldoÂszermolekulaÂk eÂs az oldott anyagok)
kapcsolatban vannak a szomszeÂdos elemekkel, nincsenek jelen egyeduÈlaÂlloÂ atomi eÂs/vagy
molekulaÂris egyseÂgek. Ez egyuÂttal energiakapcsolatot is jelent az alkotoÂreÂszek koÈzoÈtt, ami
a diszkreÂt energiaszintek egymaÂs melletti sokasaÂgaÂban nyilvaÂnul meg oly moÂdon, hogy az
elnyelt energiaÂnak megfeleloÍ hullaÂmhosszak nem elvaÂloÂ szõÂnkeÂpvonalakkal jelentkeznek,
hanem a suÍruÍn egymaÂs melleÂ keruÈlt szõÂnkeÂpvonalak alkotta szeÂles saÂvok regisztraÂlhatoÂk.
Ezek az elnyeleÂsi saÂvok azonban ± szemben
az infravoÈroÈs spektrumok saÂvjaival ± nem,
vagy csak nehezen rendelhetoÍk hozzaÂ a molekulaÂk egyik vagy maÂsik funkcioÂs csoportjaÂhoz, mivel azok koÈzoÈtt is lehet/van energiaaÂtfedeÂs. Ehhez meÂg hozzaÂjaÂrul az oldoÂszer eÂs
az oldott anyag molekulaÂi koÈzoÈtt kialakuloÂ
kapcsolatrendszer, ami szinteÂn befolyaÂsolja
az elektronok energiaaÂllapotait.
Mindezeket figyelembe veÂve elmondhatoÂ,
hogy az oldatok UV-VIS tartomaÂnyuÂ abszorpcioÂs spektruma eÂs az oldott anyag keÂmiai szerkezete koÈzoÈtti megfelelteteÂs nem mindig egyeÂrtelmuÍ, ezeÂrt az UV-VIS fotometriaÂt
a gyakorlatban kvalitatõÂv meghataÂrozaÂsra nem alkalmazzaÂk.
A kuÈloÈnboÈzoÍ molekulaÂk abszorpcioÂs spektruma termeÂszetesen elteÂr egymaÂstoÂl eÂs alkalmas
azok megkuÈloÈnboÈzteteÂseÂre.

A hemoglobin (Hb) eÂs az oxigenaÂlt hemoglobin (HbO2)
abszorpcioÂs spektruma
ForraÂs: www.indiana.edu/~sexlab/ei-vp-uvaprobe.html

A klorofill-a abszorpcioÂs spektruma
ForraÂs: www.ch.ic.ac.uk/local/projects/steer/chloro.htm

KeÂt azonos spektrum azonos vegyuÈleteket is jelent. Egyetlen rendelkezeÂsre aÂlloÂ spektrumroÂl azonban neheÂz vagy lehetetlen megmondani, hogy milyen/melyik vegyuÈletroÍl keÂszuÈlt,
azaz milyen oÈsszeteÂteluÍ molekula tartozik hozzaÂ.
Oldatok ismeretlen komponenseÂnek abszorpcioÂs spektruma tehaÂt minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsra
nem alkalmas.
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Ha azonban spektrofotometriaÂs moÂdszerrel felvesszuÈk a meghataÂrozandoÂ komponens oldataÂnak abszorpcioÂs spektrumaÂt (saÂvos spektrum), az abszorpcioÂs maximum(ok) helyeÂn
vagy annak koÈzeleÂben meÂrt abszorbancia a Lambert±Beer-toÈrveÂny eÂrtelmeÂben araÂnyos a
koncentraÂcioÂval (laÂsd 3.4.3.1. fejezet), õÂgy az a feÂnyelnyeloÍ molekula (kromofor) menynyiseÂgi meghataÂrozaÂsaÂra alkalmazhatoÂ.
IlyenformaÂn tehaÂt oldatok UV-VIS spektrumaÂn az elnyeleÂsi maximumokhoz tartozoÂ hullaÂmhosszak az anyagok minoÍseÂgeÂre jellemzoÍek, az abszorbanciaeÂrteÂkek pedig a menynyiseÂggel, azaz az oldat koncentraÂcioÂjaÂval araÂnyosak.
Fontos azonban, hogy az abszorpcioÂs saÂvnak nem az emelkedoÍ vagy csoÈkkenoÍ szakaszaÂn meÂrjuÈnk, hanem a maximaÂlis elnyeleÂsnek megfeleloÍ hullaÂmhosszon. Ugyanis
itt a legkisebb a hullaÂmhossz pontatlan beaÂllõÂtaÂsaÂboÂl szaÂrmazoÂ rendszeres hiba.
Ha nyomelemzeÂst veÂgzuÈnk, szinteÂn ceÂlszeruÍ a legnagyobb abszorbanciaÂt mutatoÂ hullaÂmhosszon dolgozni, mivel õÂgy eleve nagyobb a meÂreÂs eÂrzeÂkenyseÂge.
SzaÂmos esetben alkalmazhatoÂ a spektrofotometria akkor is, amikor a meÂrendoÍ komponensnek nincs feÂnyelnyeleÂse, vagy az elnyeleÂsi hullaÂmhosszaÂn a jelenleÂvoÍ egyeÂb
anyagok ± esetleg a szennyezoÍk ± is abszorbeaÂlnak.
Ilyenkor keÂmiai reakcioÂ(k) segõÂtseÂgeÂvel az egyes anyagokat olyan formaÂra kell
hozni, amelyek maÂr mutatnak abszorbanciaÂt.
JellemzoÍ peÂldaÂja ennek a mangaÂn eÂs a kroÂm meghataÂrozaÂsa. Vizes oldatban mind a Mn2-ion, mind a Cr3-ion szõÂnes ugyan(gyengeÂn), de elnyeleÂsuÈket az oldatban talaÂlhatoÂ tovaÂbbi ionok (pl. Fe2, Fe3) zavarjaÂk. Ha
viszont oxidaÂcioÂ reÂveÂn aÂtalakulnak Mn2 ! MnO±4 permanganaÂt-ionnaÂ,
vagy Cr3 ! CrO2±
Ât-ionnaÂ, ezek abszorbanciameÂreÂseÂt a toÈbbi ion
4 kroma
nem zavarja.
KomplexkeÂpzoÍk alkalmazaÂsaÂval szaÂmos szervetlen ion fotometriaÂs meÂreÂse
igen eÂrzeÂkennyeÂ eÂs szelektõÂvveÂ tehetoÍ.
Pl. a Ni2-dimetil-glioxim-komplexet apolaÂros szerves oldoÂszerekbe extrahaÂlva eÂs ily moÂdon fotometraÂlva, a Ni2 mennyiseÂge
kvantitatõÂven meghataÂrozhatoÂ.
A Fe2-ion a,a'-dipiridil-komplexeÂnek voÈroÈs szõÂne vizes koÈzegben is kelloÍen eÂrzeÂkeny az abszorbanciameÂreÂshez.
A NO±2-ionok p-amino-benzolszulfonsavval (szulfanilsav) adott
reakcioÂja savas koÈzegben diazoÂnium-vegyuÈletet eredmeÂnyez,
ami a-naftil-aminnal piros szõÂnuÍ azoszõÂnezeÂkkeÂ alakõÂthatoÂ, melynek szõÂnintenzitaÂsa araÂnyos a nitrit-tartalommal, ezeÂrt fotometriaÂsan meÂrhetoÍ.
A PO3±
Ât komplexszel kialakuloÂ saÂrga
4 -ionok a molibdo-vanada
szõÂnuÍ H3+x[PMo12±xVxO40] heteropolisav-komplex formaÂban fotometraÂlhatoÂk.
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3.4.3.2.1. FotometriaÂs titraÂlaÂs

A fotometria keÂmiai reakcioÂk nyomon koÈveteÂseÂre is szolgaÂlhat.
A fotometriaÂs titraÂlaÂs a szõÂnvaÂltozaÂssal jaÂroÂ titraÂlaÂsok veÂgpontjaÂnak pontos megaÂllapõÂtaÂsaÂra
alkalmazhatoÂ eljaÂraÂs. Ilyenkor vagy a meÂrendoÍ komponens eÂs/vagy a keletkezoÍ termeÂk
szõÂnintenzitaÂs-vaÂltozaÂsaÂt koÈvetjuÈk nyomon abszorbanciameÂreÂssel egy adott hullaÂmhosszon,
illetve az indikaÂtorok szõÂnvaÂltozaÂsa koÈvetkezteÂben eloÍaÂlloÂ abszorbanciavaÂltozaÂs is regisztraÂlhatoÂ.
Â ltalaÂban a meÂroÍoldat fogyaÂsaÂnak fuÈggveÂnyeÂben meÂrjuÈk eÂs aÂbraÂzoljuk az abszorbanciavaÂlA
tozaÂst, eÂs a titraÂlaÂsi goÈrbeÂket felveÂve, azok toÈreÂspontja ± azaz az ekvivalenciapont ± sokkal
pontosabban aÂllapõÂthatoÂ meg muÍszeres intenzitaÂsmeÂreÂssel, mint vizuaÂlisan.
Ha nem az indikaÂtor, hanem a reagaÂloÂ anyagok
okozta abszorbanciavaÂltomeghataÂrozandoÂ
keletkezoÍ
vaÂltozat
reagens
komponens
termeÂk
zaÂst meÂrjuÈk, a kuÈloÈnboÈzoÍ
lehetseÂges szõÂnvaÂltozaÂsokA)
szõÂntelen
szõÂntelen
szõÂnes
nak megfeleloÍ titraÂlaÂsi goÈrB)
szõÂntelen
szõÂnes
szõÂntelen
beÂk alakjaÂt az alaÂbbi taÂblaÂC)
szõÂnes
szõÂntelen
szõÂntelen
zat alapjaÂn keÂszuÈlt aÂbrasoD)
szõÂnes
szõÂnes
szõÂntelen
rozat szemleÂlteti.

A titraÂlaÂsi goÈrbeÂk ilyenformaÂn valoÂ felveÂteleÂnek tovaÂbbi lehetseÂges eloÍnye, hogy csak az
UV-tartomaÂnyban elnyeloÍ vegyuÈletek ± melyek vizuaÂlisan nem eÂrzeÂkelhetoÍk, hiszen a laÂthatoÂ tartomaÂnyban szõÂntelenek ± reakcioÂjaÂnak meÂreÂse is megvaloÂsõÂthatoÂ UV-feÂnyre eÂrzeÂkeny detektorral.
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A fotometria a klinikai-keÂmiai diagnosztika alapvetoÍ moÂdszere.
Szinte minden teruÈleteÂn fotometriaÂs meÂreÂsek adjaÂk egy-egy parameÂter meghataÂrozaÂsi moÂdszereÂneÂl a detektaÂlaÂs lehetoÍseÂgeÂt.
Pl.: GluÈkoÂz
Triglicerid
Koleszterin
Karbamid
Kreatinin
HuÂgysav
Hemoglobin
EnzimaktivitaÂs-meÂreÂsek: GOT/GPT, LDH, g-GT, CK
ImmunoloÂgiai meÂreÂsek
FeheÂrjekomponensek meghataÂrozaÂsa
NefelometriaÂs meÂreÂsek
TurbidimetriaÂs meÂreÂsek
FluoreszcenciaÂs analõÂzisek
Enzimassay moÂdszerek
3.4.3.2.2. A fotomeÂterek feleÂpõÂteÂse eÂs foÍbb egyseÂgei

A fotomeÂterek feleÂpõÂteÂseÂt az alaÂbbi aÂbra szemleÂlteti:

A megvilaÂgõÂtoÂ feÂnyforraÂs feÂnyeÂboÍl a monokromaÂtor feÂnyfelbontoÂ egyseÂge vaÂlasztja ki a kõÂvaÂnt k hullaÂmhosszuÂ sugaÂrzaÂst, ami a kileÂpoÍreÂsen keresztuÈl jut a mintaÂra. A fotometria
aÂltalaÂban oldatokkal dolgozik.
Az oldat meÂrendoÍ mintakomponense a kezdeti I0 feÂnyintenzitaÂs egy reÂszeÂt elnyeli, a rajta
aÂthaladt, csoÈkkent intenzitaÂsuÂ feÂny (I) jut a detektorba. Ha megmeÂrjuÈk a kuÈvetta eloÍtt (I0 )
eÂs a kuÈvetta utaÂn (I) a feÂnyintenzitaÂst, a keÂt eÂrteÂk logaritmusaÂnak haÂnyadosakeÂnt szaÂmõÂthatoÂ az abszorbancia, majd a Lambert±Beer-toÈrveÂny A  ecl keÂplete alapjaÂn meghataÂrozhatoÂ az oldat koncentraÂcioÂja.
Az itt feltuÈntetett egyseÂgek mellett a gyakorlatban hasznaÂlt fotomeÂterek egyeÂb optikai
elemeket eÂs elektromos kiegeÂszõÂtoÍket, eroÍsõÂtoÍket is tartalmaznak. Az optikai elemek (tereloÍ eÂs foÂkuszaÂloÂ tuÈkroÈk, foÂkuszaÂloÂ lencseÂk, feÂnyosztoÂk stb.) feladata, hogy a feÂnyt koherens
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sugaÂrba gyuÍjtve iraÂnyõÂtsaÂk a mintaÂra, illetve a detektorba. Az eroÍsõÂtoÍknek elsoÍsorban a jelnoÈveleÂsben eÂs a jel/zaj araÂny javõÂtaÂsaÂban van szerepuÈk.
A fotomeÂterek optikai elrendezeÂsuÈket tekintve lehetnek egyfeÂnyutas (egysugaras) vagy
keÂtfeÂnyutas (keÂtsugaras) keÂszuÈleÂkek.
Az egysugaras muÍkoÈdeÂsi elv szerint a fotomeÂterben egyetlen kuÈvetta szaÂmaÂra van hely.
Ide helyezzuÈk egymaÂst koÈvetoÍen eloÍbb a vizsgaÂlandoÂ komponens neÂlkuÈli, oÈsszehasonlõÂtoÂ
(vak) oldatot, eÂs az ezen aÂthaladt feÂny intenzitaÂsaÂt fogadjuk el I0 intenzitaÂsnak, majd
sorban a vizsgaÂlandoÂ komponenst is tartalmazoÂ meÂrendoÍ mintaÂkat, eÂs a rajtuk aÂthaladt
feÂny intenzitaÂsa lesz egy-egy mintaoldat I eÂrteÂke. Ezek az I eÂrteÂkek keruÈlnek oÈsszeveteÂsre
az I0 eÂrteÂkkel az egyes mintaoldatokra vonatkozoÂ abszorbanciaeÂrteÂkek szaÂmõÂtaÂsakor.

A keÂtsugaras muÍkoÈdeÂsi elv
KeÂtsugaras keÂszuÈleÂkekben keÂt kuÈvetta szaÂmaÂra van hely, melyekhez kuÈloÈn-kuÈloÈn feÂnyuÂt
tartozik.
Az egyik feÂnyuÂtba a vizsgaÂlandoÂ komponens neÂlkuÈli, oÈsszehasonlõÂtoÂ ('vak') oldatot helyezzuÈk (referenciauÂt), a maÂsikba pedig a mintakomponenst tartalmazoÂ mintaoldatokat (meÂroÍuÂt).
Egy feÂnyosztoÂ biztosõÂtja, hogy a megvilaÂgõÂtoÂ feÂnysugaÂr maÂsodpercenkeÂnt toÈbbszoÈr az egyik
vagy a maÂsik feÂnyuÂtra jusson; õÂgy gyakorlatilag azonos idoÍben valoÂsul meg az I0 eÂs I
intenzitaÂsok meÂreÂse. Ezzel kikuÈszoÈboÈlhetoÍ a feÂnyforraÂs vagy elektronikai egyseÂgek ingadozaÂsaiboÂl eredoÍ hiba. (A detektor a feÂnyosztoÂ perioÂdusaira van hangolva.)
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A feÂnyosztoÂ egy toÈbb reÂszre osztott forgoÂ taÂrcsa, melynek egyes reÂszein felvaÂltva
tuÈkroÈzoÍ feluÈletet, illetve nyõÂlaÂsokat alakõÂtottak ki. Amikor a k hullaÂmhosszuÂ feÂnysugaÂr eÂppen a taÂrcsa nyõÂlaÂsaÂra eÂrkezik, akadaÂlytalanul jut a 'vak' oldatba eÂs azon aÂt
a detektorba I0 . Amikor viszont a feÂnysugaÂr eÂppen a taÂrcsa tuÈkoÈrfeluÈleteÂre esik,
onnan visszaveroÍdik, eÂs egy maÂsik tuÈkoÈr segõÂtseÂgeÂvel a mintaoldatra vetuÈl, majd
azon keresztuÈlhaladva eÂrkezik a detektorba (I). EzaÂltal a taÂrcsa forgaÂsi sebesseÂgeÂtoÍl fuÈggoÍen maÂsodpercenkeÂnt toÈbbszoÈr, ill. sokszor keÂpezhetoÍ a keÂt uÂtvonalon
haladt feÂnysugaÂr intenzitaÂsaraÂnya (I /I0 ).
A fotometria/spektrofotometria eloÍnye az egyszeruÍseÂge, gyorsasaÂga, kis mintaigeÂnye eÂs
a viszonylag nagy eÂrzeÂkenyseÂge eÂs pontossaÂga.
HaÂtraÂnya, hogy a meghataÂrozandoÂ komponenst eloÍzetesen azonosõÂtani kell.
3.4.3.2.3. FeÂnyforraÂsok

A fotometriaÂs feÂnyforraÂsoknak jellemzoÍen a laÂthatoÂ eÂs a koÈzeli ultraibolya tartomaÂnyt kell
¹bevilaÂgõÂtaniukº megfeleloÍen nagy feÂnyeroÍvel.
A feÂnyforraÂsokat a feÂnygerjeszteÂsi mechanizmus alapjaÂn 3 csoportba szokaÂs sorolni:
å HoÍmeÂrseÂkleti sugaÂrzoÂk, melyekben nagy hoÍmeÂrseÂkletuÍ, izzoÂ testek (T  2500±3300 K)
sugaÂroznak. FeÂnyuÈk folytonos.
pl. izzoÂlaÂmpa, halogeÂn izzoÂ
å GaÂzkisuÈleÂsi csoÈvek, melyek elektromos kisuÈleÂs reÂveÂn ionizaÂlt gaÂzteÂrben bocsaÂtanak ki
feÂnyt T  2500±3300 K hoÍmeÂrseÂkleten.
A keÂt elektroÂd koÈzoÈtt a keletkezoÍ plazmaÂban nagy sebesseÂggel mozgoÂ elektronok gerjesztik a toÈltoÍgaÂz atomjait, majd amikor azok visszateÂrnek alapaÂllapotba, kisugaÂrozzaÂk
a raÂjuk jellemzoÍ hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ sugarakat. A keletkezoÍ feÂny a csoÈkkent nyomaÂsuÂ
kisuÈleÂsek eseteÂben vonalas szõÂnkeÂpuÍ, mõÂg a nyomaÂs noÈveleÂseÂvel az emittaÂlt sugaÂrzaÂs
folytonossaÂ vaÂlik.
pl. feÂnycsoÍ, kompakt feÂnycsoÍ, kis- eÂs nagynyomaÂsuÂ kisuÈleÂsi laÂmpaÂk)
å Lumineszcens sugaÂrzoÂk: olyan szilaÂrd anyagok, melyek feÂlvezetoÍ dioÂdakeÂnt muÍkoÈdve
szobahoÍmeÂrseÂkleten is keÂpesek feÂnykibocsaÂtaÂsra.
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Pl. a LED ( Light Emitting Diode) olyan np-tõÂpusuÂ feÂlvezetoÍ dioÂda, amely
a megfeleloÍ polaritaÂssal raÂkapcsolt feszuÈltseÂg hataÂsaÂra a benne ellenteÂtes iraÂnyban elmozduloÂ elektronok eÂs elektronhiaÂnyos 'lyukak' semlegesõÂtoÍdeÂsekor felszabaduloÂ energiaÂt fotonok formaÂjaÂban emittaÂlja. Mivel a feÂnyemisszioÂ nem
okoz felmelegedeÂst, a lumineszkaÂloÂ sugaÂrzaÂsok koÈzeÂ tartozik. (A feÂlvezetoÍ dioÂdaÂk muÍkoÈdeÂseÂt reÂszletesen laÂsd a 3.4.3.2.4. FeÂnyintenzitaÂs-meÂroÍ detektorok c.
fejezetben.) A kuÈloÈnboÈzoÍ anyagboÂl keÂszuÈlt dioÂdaÂk kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszak
kibocsaÂtaÂsaÂra alkalmasak.
A LED mellett ismert meÂg a szerves alapuÂ, molekulaÂris kristaÂlyok feÂnykibocsaÂtaÂsa (OLED  Organic LED) eÂs a foszforeszkaÂloÂ LED is (PHOLED).
Mivel a lumineszkaÂloÂ feÂnyforraÂsok feÂnyereje kicsi, spektrokeÂmiai feÂnyforraÂskeÂnt valoÂ
alkalmazaÂsuk nem jellemzoÍ.
A felsoroltak koÈzuÈl csak azokat a tõÂpusokat taÂrgyaljuk reÂszletesen, melyek a fotometria/
spektrofotometria szempontjaÂboÂl fontosak eÂs hasznaÂlatosak.
IzzoÂlaÂmpaÂk: volfraÂm-jodid izzoÂlaÂmpa

Az izzoÂlaÂmpaÂkban a feÂnyt egy volfraÂm izzoÂszaÂl bocsaÂtja ki, melyet aÂramkoÈrbe kapcsolva
2500±3000³C-ra hevõÂtenek. A feÂnyhasznosõÂtaÂsi teÂnyezoÍ eÂs a kisugaÂrzott teljesõÂtmeÂny eÂrdekeÂben mineÂl nagyobb hoÍmeÂrseÂklet szuÈkseÂges, mert az egyseÂgnyi izzoÂ feluÈlet aÂltal kisugaÂrzott teljesõÂtmeÂny (P) az abszoluÂt hoÍmeÂrseÂklet (T) negyedik hatvaÂnyaÂval araÂnyos (Stefan±
Boltzmann-toÈrveÂny):
P  rT 4
r  Stefan±Boltzmann-aÂllandoÂ
 5,67  10 8 W/m2K4
A magas olvadaÂspontuÂ volfraÂm ilyen szempontboÂl kifejezetten alkalmas izzoÂszaÂlkeÂnt valoÂ hasznaÂlatra.
A volfraÂmszaÂl meggyulladaÂsaÂnak eÂs eleÂgeÂseÂnek megakadaÂlyozaÂsaÂra a szaÂl nemesgaÂzzal
(argon, kripton) toÈltoÈtt uÈveg- vagy kvarcburaÂban foglal helyet. A kripton veÂdoÍgaÂz ¹hasznosabbº, mint az argon, mert nagyobb atomtoÈmege miatt a kriptonatomok diffuÂzioÂsebesseÂge kisebb, ezaÂltal pedig a kaÂros hoÍvezeteÂs meÂrteÂke is csoÈkken, õÂgy az izzoÂszaÂl nagyobb
hoÍmeÂrseÂkleten tarthatoÂ, hateÂkonyabb lesz a laÂmpa.
Az izzaÂs magas hoÍmeÂrseÂkleteÂn azonban a volfraÂmszaÂl is paÂrolog, eÂs ennek koÈvetkezteÂben
eloÍbb-utoÂbb ¹elfogyº, elszakad, eÂs a laÂmpa ¹kieÂgº. Hosszabb ideje hasznaÂlt laÂmpaÂk buraÂjaÂnak belsoÍ feluÈleteÂn joÂl laÂthatoÂ az izzoÂszaÂlroÂl szaÂrmazoÂ, fekete, kondenzaÂloÂdott volfraÂmreÂteg.
A volfraÂm paÂrolgaÂsaÂnak csoÈkkenteÂseÂre a buraÂba nyomnyi mennyiseÂguÍ joÂdot juttatnak. Az
elpaÂrolgott (szublimaÂlt) volfraÂmatomok a bura goÍztereÂben reakcioÂba leÂpnek a joÂddal, mely
soraÂn WI2 oÈsszeteÂteluÍ molekulaÂk keletkeznek. Amikor ezek a molekulaÂk a hoÍmozgaÂs
soraÂn a volfraÂmszaÂlhoz eÂrnek, annak nagy hoÍmeÂrseÂkleteÂn elbomlanak, õÂgy a volfraÂm viszszakeruÈl a szaÂlra, csoÈkkentve annak paÂrolgaÂsi veszteseÂgeÂt eÂs elveÂkonyodaÂsaÂt, szaÂmottevoÍen
noÈvelve viszont ezaÂltal a laÂmpa eÂlettartamaÂt.
A spektraÂllaÂmpaÂkhoz pontszeruÍ feÂnyforraÂsra van szuÈkseÂg, ezeÂrt az ilyen ceÂlokra keÂszõÂtett
izzoÂkban a volfraÂmszaÂl igen roÈvid.
Mivel az izzoÂ teljesõÂtmeÂnyeÂt a szaÂl hoÍmeÂrseÂklete igen jelentoÍsen befolyaÂsolja, ez pedig
elsoÍsorban az aÂramkoÈr feszuÈltseÂgeÂnek fuÈggveÂnye, fontos, hogy az izzoÂlaÂmpaÂra esoÍ feszuÈltseÂg aÂllandoÂ legyen; ellenkezoÍ esetben a laÂmpa aÂltal kibocsaÂtott feÂny intenzitaÂsa ingadozik,
ami az oÈsszehasonlõÂtoÂ meÂreÂsekneÂl komoly hibaÂkat okozhat. Ennek kikuÈszoÈboÈleÂseÂre a fe-
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szuÈltseÂget stabilizaÂlni kell oly meÂrteÂkben,
hogy a feszuÈltseÂgingadozaÂs ne haladja meg
a 0,01 V eÂrteÂket.
A volfraÂm-jodid laÂmpaÂk a 350±2500 nm
tartomaÂnyban bocsaÂtanak ki folytonos sugaÂrzaÂst, ezeÂrt a VIS vagy az UV-VIS fotomeÂterek/spektrofotomeÂterek laÂthatoÂ hullaÂmhossztartomaÂnyaÂnak legaÂltalaÂnosabban
hasznaÂlt feÂnyforraÂsai.
SzõÂnkeÂpuÈk eÂs formaÂjuk az alaÂbbi aÂbraÂn/keÂpen laÂthatoÂ:
XenonlaÂmpa

A xenonlaÂmpaÂk xenon nemesgaÂzzal toÈltoÈtt õÂvkisuÈleÂsi csoÈvek.
Az ilyen, a leÂgkoÈri nyomaÂsnaÂl nagyobb nyomaÂsuÂ (0,4-4 MPa) xenonnal toÈltoÈtt, egyenaÂrammal muÍkoÈdoÍ kisuÈleÂsi csoÈvek keÂt elektroÂdja egy kis meÂretuÍ kvarcburaÂba van forrasztva.
Mivel az elektroÂdok igen koÈzel vannak egymaÂshoz, az õÂvkoÈz csupaÂn 1-2 mm, ezeÂrt a feÂnyforraÂs pontszeruÍ, eÂs rendkõÂvuÈl nagy intenzitaÂsuÂ feÂnyt sugaÂroz.

A xenonlaÂmpa folytonos spektruma a koÈzeli UV-tartomaÂnyboÂl indulva (230 nm < k) aÂtfogja csaknem a teljes laÂthatoÂ tartomaÂnyt, ezeÂrt a volfraÂm laÂmpa mellett a maÂsik, gyakran
alkalmazott spektraÂllaÂmpa a laÂthatoÂ hullaÂmhossztartomaÂnyban.
Folytonos szõÂnkeÂpeÂben a 400±500 nm-es tartomaÂnyban kisebb-nagyobb intenzitaÂsuÂ vonalak,
vonalcsoportok eÂs saÂvok emelkednek ki a kontiuumboÂl (laÂsd aÂbra).
A spektrum jellege hasonlõÂt a termeÂszetes
napfeÂny szõÂnkeÂpeÂhez, ezeÂrt alkalmazaÂsakor
nem leÂp fel szõÂnteÂveszteÂs.
A termeÂszetes feÂnyhez hasonloÂ
spektruma miatt a kuÈloÈnboÈzoÍ kivitelezeÂsuÍ eÂs õÂvhosszuÂsaÂguÂ, rendkõÂvuÈl
intenzõÂv feÂnyuÍ xenonlaÂmpaÂkat bioloÂgiai kõÂseÂrletekben a napfeÂny imitaÂlaÂsaÂra, nagy kuÈlsoÍ eÂs belsoÍ terek
bevilaÂgõÂtaÂsaÂra, autoÂk feÂnyszoÂroÂiban vagy eroÍs feÂnyt igeÂnyloÍ egyeÂb
optikai eszkoÈzoÈkben is (pl. vetõÂtoÍgeÂpek, projektorok) hasznaÂljaÂk.
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DeuteÂriumlaÂmpa

A deuteÂriumlaÂmpa eroÍsen csoÈkkentett nyomaÂsuÂ (vaÂkuum) gaÂzkisuÈleÂsi csoÍ.
A kis szaÂmuÂ goÍzteÂrbeli deuteÂriummolekula az elektromos kisuÈleÂs hataÂsaÂra gerjesztett
aÂllapotba keruÈl, melyboÍl az alapaÂllapotba valoÂ visszateÂreÂskor folytonos spektrumuÂ feÂnyt
bocsaÂt ki a 180±380 nm-es hullaÂmhossztartomaÂnyban, mely a koÈzeli UV-reÂgioÂt teljesen
aÂtfogja.

A deuteÂriumlaÂmpa a legelterjedtebb UV-feÂnyforraÂs a spektroszkoÂpiaÂban.
Mivel az uÈveg nem engedi aÂt az UV-feÂnyt, a laÂmpatest kimeneti ablaka, kvarcboÂl
vagy UV-re eÂrzeÂkenyõÂtett uÈvegboÍl keÂszuÈl, tovaÂbbaÂ a meÂreÂsek soraÂn kvarckuÈvettaÂk
hasznaÂlata szuÈkseÂges.
HiganygoÍzlaÂmpa

A toÈbb vaÂltozatban is ismert eÂs hasznaÂlt higanygoÍzlaÂmpa a tõÂpusaÂt tekintve gaÂzkisuÈleÂsi
laÂmpa.
AttoÂl fuÈggoÍen, hogy mekkora toÈltoÍgaÂznyomaÂs mellett megy veÂgbe a kisuÈleÂs, megkuÈloÈnboÈztetuÈnk kis-, koÈzepes eÂs nagy nyomaÂsuÂ higanygoÍzlaÂmpaÂt.
A higanygoÍzlaÂmpaÂban a kisuÈleÂs a laÂmpaburaÂn beluÈl kialakõÂtott kis meÂretuÍ kvarcfiolaÂban
zajlik a beleforrasztott elektroÂdok koÈzoÈtt. A fiola eÂs a kuÈlsoÍ bura koÈzti leÂgritkõÂtott teÂr
a megfeleloÍ hoÍszigeteleÂst biztosõÂtja.

A kuÈloÈnboÈzoÍ nyomaÂsuÂ higanygoÍzlaÂmpaÂknak elteÂroÍ a spektruma, amennyiben a higany
szõÂnkeÂpvonalai koÈzuÈl valamennyit vagy csak neÂhaÂnyat sugaÂroznak.
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A higany spektruma

A higany fontosabb szõÂnkeÂpvonalai
TartomaÂny

HullaÂmhossz

JeloÈleÂs

SzõÂn

UV-C

184,95 nm

UV-C

253,65 nm

UV-B

296,73 nm

UV-B

313,20 nm

UV-A

334,17 nm

UV-A

365,16 nm

I-vonal

laÂthatoÂ

404,66 nm

H-vonal

ibolya

laÂthatoÂ

435,83 nm

G-vonal

keÂk

laÂthatoÂ

491,60 nm

laÂthatoÂ

546,07 nm

laÂthatoÂ

576,96 nm

saÂrga

laÂthatoÂ

579,07 nm

saÂrga

laÂthatoÂ

614,95 nm

narancs

keÂkeszoÈld
E-vonal

zoÈld

A kis nyomaÂsuÂ higanygoÍzlaÂmpa jellemzoÍen az UV-C tartomaÂny keÂt vonalaÂt sugaÂrozza
(184,95 nm eÂs 253,65 nm), koÈzuÈluÈk a 253,65 nm-s vonal sokkal nagyobb intenzitaÂsuÂ. Az
ilyen laÂmpa tehaÂt foÍleg akkor hasznaÂlatos, ha erre a hullaÂmhosszra van szuÈkseÂg: pl. egyes
szerves aromaÂs vegyuÈletek ilyen hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂny hataÂsaÂra fluoreszkaÂlnak.
A higanygoÍzoÈk mennyiseÂgeÂnek noÈveleÂseÂvel tovaÂbbi UV-hullaÂmhosszuÂ Hg-vonalak is 'megjelenõÂthetoÍk'.
A koÈzepes nyomaÂsuÂ eÂs nagy nyomaÂsuÂ (  leÂgkoÈri nyomaÂs) higanygoÍzlaÂmpa spektruma
vonalas; szõÂnkeÂpvonalai a koÈzeli UV-ben eÂs a laÂthatoÂ tartomaÂnyban mutatkoznak joÂl meghataÂrozhatoÂ hullaÂmhosszakkal. Az UV-C 184,95 nm-es eÂs a 253,65 nm-es vonalak sugaÂrzaÂsaÂt az elektroÂdok koÈzti plazma elnyeli, ezeÂrt jellemzoÍen csak a  365,16 nm UV eÂs VIS
vonalak jelennek meg. Ezek viszont kelloÍen intenzõÂvek eÂs stabilak ahhoz, hogy a higanygoÍzlaÂmpaÂt spektrofotomeÂterekben eÂs fotomeÂterekben hullaÂmhosszkalibraÂcioÂra lehessen
alkalmazni.
HullaÂmhosszkalibraÂcioÂra valoÂ alkalmazaÂsuk azeÂrt is praktikus, mert õÂgy egyetlen feÂnyforraÂssal megoldhatoÂ az UV-A eÂs a VIS tartomaÂny kalibraÂlaÂsa.
Az ultranagy nyomaÂsuÂ higanygoÍzlaÂmpa spektruma folytonos.
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NaÂtriumgoÍzlaÂmpa

A naÂtriumlaÂmpa jellegzetes saÂrga feÂnyuÍ (narancssaÂrgaÂs) nagy feÂnyerejuÍ gaÂzkisuÈleÂsi laÂmpa.
A kisnyomaÂsuÂ naÂtriumlaÂmpa kis mennyiseÂguÍ szilaÂrd naÂtrium mellett keveÂs neon- eÂs argongaÂzt is tartalmaz egy uÈveg kapszulaÂban, melybe elektroÂdok vannak eÂpõÂtve.
A kapszulaÂt csoÍszeruÍ kuÈlsoÍ bura veszi koÈruÈl, melyben vaÂkuumot alakõÂtanak ki, hogy a belsoÍ kapszulaÂban termeloÍdoÍ hoÍtoÍl (T < 2000 K) a kuÈlsoÍ laÂmpareÂszt szigeteljeÂk.
A laÂmpa bekapcsolaÂsa utaÂn a kapszulaÂban leÂvoÍ nemesgaÂzatomok ionizaÂcioÂja koÈvetkezteÂben kialakuloÂ
plazma hoÍmeÂrseÂkleteÂn a szilaÂrd naÂtrium elpaÂrolog
(a nyomaÂs kb. szaÂzadezred reÂsze a leÂgkoÈri nyomaÂsnak: p < 1 Pa), majd a naÂtriumatomok a plazma
elektronjaival valoÂ uÈtkoÈzeÂs reÂveÂn gerjesztett aÂllapotba keruÈlnek, amiboÍl alapaÂllapotba visszateÂrve feÂnyt bocsaÂtanak ki. A kisugaÂrzott feÂny
foÍkeÂnt a naÂtrium D-vonalakeÂnt ismert dublett szerkezetuÍ 588,99 nm eÂs 589,55 nm hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ saÂrga szõÂnuÍ vonalpaÂrboÂl aÂll, amelyek mellett a toÈltoÍgaÂz csekeÂly intenzitaÂsuÂ
szõÂnkeÂpvonalai is megjelennek.
A kisnyomaÂsuÂ naÂtriumlaÂmpa spektruma

A nagynyomaÂsuÂ naÂtriumlaÂmpa
feÂnyeÂt higanygoÍzoÈk aÂltal gerjesztetett naÂtriumgoÍz sugaÂrzaÂsa adja.
A gaÂzkisuÈleÂst egy hosszuÂkaÂs, zaÂrt
alumõÂnium-oxid keraÂmiacsoÍben,
kisnyomaÂsuÂ xenon atmoszfeÂraÂban hozzaÂk leÂtre, melyet kuÈlsoÍ, vaÂkuumozott uÈvegbura vesz
koÈruÈl hoÍszigeteleÂs veÂgett. Ebben kuÈlsoÍ buraÂban van a keraÂmiacsoÍ vezeteÂkeleÂse is.

A naÂtrium a keraÂmiahengerben talaÂlhatoÂ folyeÂkony naÂtrium-higany-amalgaÂm formaÂjaÂban.
A keraÂmiatest elektroÂdja koÈzt kialakuloÂ kisuÈleÂs elindulaÂsa utaÂn a felmelegedoÍ amalgaÂm
elbomlik, eÂs eloÍszoÈr a higany, majd a naÂtrium keruÈl atomos goÍzoÈk formaÂjaÂban a kisuÈleÂsi
plazmaÂba, ahol a naÂtriumatomok a higanyatomokkal eÂs az elektronokkal valoÂ uÈtkoÈzeÂsek
soraÂn gerjesztoÍdnek, majd alapaÂllapotba visszateÂrve sugaÂroznak.
JoÂllehet a nyomaÂs ebben az esetben 10-100 kPa (  leÂgkoÈri nyomaÂs), a naÂtrium emittaÂlt
szõÂnkeÂpe vonalas lesz, de a kisnyomaÂsuÂ naÂtriumlaÂmpaÂeÂhoz keÂpest a vonalak sokkal intenzõÂvebbek. A D-vonal pl. jelentoÍsen kiszeÂlesedik, a dublett szerkezet nem eÂrveÂnyesuÈl.

A nagynyomaÂsuÂ naÂtriumlaÂmpa spektruma

A naÂtriumlaÂmpaÂkat leginkaÂbb
standardizaÂlaÂskor hasznaÂljaÂk: pl.
egyes anyagok toÈreÂsmutatoÂjaÂnak
vagy fajlagos forgatoÂkeÂpesseÂgeÂnek pontos megaÂllapõÂtaÂsakor.
nD , aD

E
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3.4.3.2.4. FeÂnyintenzitaÂsmeÂroÍ detektorok

A detektorok feladata, hogy a feÂny intenzitaÂsaÂt meÂrjeÂk az UV eÂs laÂthatoÂ hullaÂmhossztartomaÂnyban, azaz legalaÂbb a 160±800 nm-s saÂvon. Ennek eÂrdekeÂben a feÂny energiaÂjaÂt elektromos energiaÂvaÂ kell alakõÂtani.
A spektrometriaÂban toÈbbfeÂle detektortõÂpus hasznaÂlatos.
Fotoelektron-sokszorozoÂ (photomultiplier tube  PMT )

Az elektronsokszorozoÂ muÍkoÈdeÂseÂnek alapja az uÂn. kuÈlsoÍ feÂnyelektromos hataÂs (fotoeffektus): az Einstein aÂltal 1905-ben eÂrtelmezett jelenseÂg leÂnyege, hogy bizonyos anyagokboÂl
a feÂny fotonjainak hataÂsaÂra elektronok leÂpnek ki. A kileÂpoÍ elektronok energiaÂja a feÂny
frekvenciaÂjaÂval (hullaÂmhosszaÂval), az elektronok szaÂma pedig a feÂny intenzitaÂsaÂval lesz
egyenesen araÂnyos. Nagyobb intenzitaÂsuÂ feÂny tehaÂt toÈbb elektron kileÂpeÂseÂt eredmeÂnyezi.
Az elektronsokszorozoÂ tulajdonkeÂppen egy kvarcboÂl keÂszuÈlt, vaÂkuum alatt leÂvoÍ kisuÈleÂsi
csoÍ, melynek katoÂdja a fotokatoÂd. A fotokatoÂd alapanyaga kis ionizaÂcioÂs energiaÂjuÂ alkaÂlifeÂm, leginkaÂbb ceÂzium, amit antimonnal, galliummal, esetleg arzeÂnnal vagy ezuÈsttel oÈtvoÈznek attoÂl fuÈggoÍen, hogy milyen hullaÂmhossztartomaÂnyba tartozoÂ fotonok detektaÂlaÂsaÂt kõÂvaÂnjaÂk megvaloÂsõÂtani.
A fotokatoÂdboÂl kileÂpoÍ elektronok az anoÂd feleÂ haladva egyre csoÈkkenoÍ feszuÈltseÂgre kapcsolt (1500 V ! 500 V) dinoÂdaÂkba uÈtkoÈznek, eÂs azokboÂl egyre toÈbb elektront generaÂlva
szaÂmuk toÈbb leÂpeÂsben megsokszorozoÂdik. Az anoÂdot eleÂrve maÂr meÂrhetoÍ elektronaÂramot
hoznak leÂtre.

A fotokatoÂd alapanyaga kis ionizaÂcioÂs energiaÂjuÂ alkaÂlifeÂm, leginkaÂbb ceÂzium, amit antimonnal, galliummal, esetleg arzeÂnnal vagy ezuÈsttel oÈtvoÈznek attoÂl fuÈggoÍen, hogy milyen
hullaÂmtartomaÂnyra kõÂvaÂnatos a feÂnyeÂrzeÂkenyseÂg.
A fotokatoÂdboÂl kileÂpoÍ, hm energiaÂjuÂ foton keltette elektront az elsoÍ dinoÂda nagy feszuÈltseÂge jelentoÍsen felgyorsõÂtja, majd amikor abba beleuÈtkoÈzik, kinetikus energiaÂja reÂveÂn onnan
2-5 elektront loÈk ki. Ezek a szekunder elektronok a maÂsodik dinoÂda feleÂ szaÂguldanak,
haladaÂsi sebesseÂguÈket a maÂsodik dinoÂdaÂra kapcsolt feszuÈltseÂg noÈveli. A maÂsodik dinoÂdaÂba
uÈtkoÈzve, onnan a szaÂmukhoz keÂpest megint csak 2-5-szoÈroÈs mennyiseÂguÍ elektront szabadõÂtanak fel. Ezek a harmadik dinoÂdaÂboÂl szinteÂn megsokszorozzaÂk a szaÂmukat eÂs õÂgy tovaÂbb.
Mivel a dinoÂdaÂkra kapcsolt feszuÈltseÂgkuÈloÈnbseÂgek aÂllandoÂ eÂrteÂkek (DU  konstans, ezt
a dinoÂdaÂkra kapcsolt azonos nagysaÂguÂ ellenaÂllaÂsok soraÂval ± az uÂn. osztoÂlaÂnccal ± lehet
eleÂrni), ugyanakkora meÂrteÂkuÍ lesz az elektronok gyorsõÂtaÂsa, ezaÂltal pedig az egy elektron
aÂltal kivaÂltott tovaÂbbi elektronok szaÂma is megegyezik.
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A folyamatsor eredmeÂnyekeÂppen az anoÂdra eÂrkezoÍ elektronok szaÂma a katoÂdboÂl kileÂpoÍ
elektronszaÂmhoz keÂpest 108-1012-szereseÂre noÈvelhetoÍ.
Az anoÂd elektronjait aztaÂn egy nagy ellenaÂllaÂs foÈldeli, aminek koÈvetkezteÂben az aÂramkoÈrben nagy feszuÈlteÂg keletkezik, ami keÂnyelmesen meÂrhetoÍ.
Mivel a katoÂdboÂl kileÂpoÍ elektronok szaÂma a megvilaÂgõÂtoÂ feÂny intenzitaÂsaÂnak fuÈggveÂnye,
a csoÍben meÂrt feszuÈltseÂg a feÂny intenzitaÂsaÂval lesz araÂnyos.
A kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhossztartomaÂnyokra eÂrzeÂkenyõÂtett katoÂdoÈtvoÈzet alkalmazaÂsaÂval az
elektronsokszorozoÂk spektraÂlis eÂrzeÂkenyseÂge, azaz a kuÈloÈnboÈzoÍ hullaÂmhosszakon adott
vaÂlaszjel nagysaÂga megvaÂlaszthatoÂ. AkaÂr a nem tuÂl taÂvoli UV eÂs a teljes laÂthatoÂ tartomaÂnyt
aÂtfedve hasznaÂlhatoÂk detektorkeÂnt fotomeÂterekben, laÂngfotometriaÂs, atomabszorpcioÂs eÂs
ICP keÂszuÈleÂkekben.

SzilaÂrdtest detektorok

A szilaÂrdtest detektorok a belsoÍ feÂnyelektromos hataÂs alapjaÂn muÍkoÈdnek: olyan feÂlvezetoÍ
kristaÂlyok (pl. Si, Ge, Se, CdS, Cu2O), melyek feÂny hataÂsaÂra vezetoÍveÂ vaÂlnak ± ez a feÂnyelektromos vezetoÍkeÂpesseÂg ± oly moÂdon, hogy az elektromos vezeteÂst a kristaÂly belsejeÂben
biztosõÂtoÂ elektronok nem hagyjaÂk el a kristaÂlyraÂcsot.
A szilaÂrdtest detektorok tipikus keÂpviseloÍje a szilõÂcium feÂlvezetoÍ kristaÂly.
A 4 vegyeÂrteÂkuÍ szilõÂcium a neÂgy vegyeÂrteÂkelektronjaÂval neÂgy kovalens koÈteÂs kialakõÂtaÂsaÂra
keÂpes. Ebben a kristaÂlyszerkezetben azonban a termikus mozgaÂs hataÂsaÂra maÂr szobahoÍmeÂrseÂkleten is egy-egy koÈtoÍelektron kileÂphet a koÈteÂsboÍl eÂs szabadon mozoghat a kristaÂlyban a raÂcspontokban roÈgzõÂtett szilõÂciumatomok koÈzoÈtt. A helyeÂn a toÈlteÂs kiegyenlõÂtetlen
marad, azaz egy pozitõÂv lyuk keletkezik a szerkezetben. Ebbe a lyukba beugorhat egy
maÂsik elektron eÂs megszuÈnteti, õÂgy viszont ennek az elektronnak marad uÈresen a helye,
majd ezt is elfoglalhatja egy koÈvetkezoÍ elektron eÂs õÂgy tovaÂbb. Ez azt eredmeÂnyezi, hogy
a lyuk leÂpeÂsenkeÂnt mozogva, folyamatosan vaÂltoztatja a helyeÂt a kristaÂlyraÂcsban, ellenteÂtes
iraÂnyban az elektronok mozgaÂsaÂval. Ez a mechanizmus jelenti a szilõÂcium vezetoÍkeÂpesseÂgeÂt.
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A vezetoÍkeÂpesseÂg noÈvelhetoÍ, ha a szilõÂcium kristaÂlyszerkezeteÂbe szaÂndeÂkosan III. vagy V.
foÍcsoportbeli szennyezoÍ atomo(ka)t eÂpõÂtuÈnk be, pl. galliumot (Ga) vagy arzeÂnt (As).
Ha pl. galliumot eÂpõÂtuÈnk be a szilõÂcium kristaÂlyraÂcsaÂba, mivel neki csak 3 vegyeÂrteÂkelektronja van, koÈruÈloÈtte egy elektron eleve hiaÂnyozni fog, azonnal kialakul a pozitõÂv toÈlteÂsuÍ
lyuk, ami leÂtrehozza az elektromos vezeteÂst az elektronok sorozatos lyukba ugraÂlaÂsaÂval: ez
uÂn. p-tõÂpusuÂ vezeteÂs (a pozitõÂv lyukroÂl mint toÈlteÂshordozoÂroÂl elnevezve).
Az 5 vegyeÂrteÂkuÍ arzeÂnatom beeÂpõÂteÂseÂvel viszont egy elektron azonnal ¹foÈloÈslegesº lesz
a szerkezetben, eÂs mivel nem tud koÈteÂsbe keruÈlni, szabadon elmozoghat, biztosõÂtva az
aÂramvezeteÂst, Az ilyen vezeteÂst n-tõÂpusuÂ vezeteÂsnek nevezzuÈk, utalva a negatõÂv toÈlteÂshordozoÂra.
Egy p- eÂs egy n-tõÂpusuÂ dioÂdaÂt
oÈsszekapcsolva pn-tõÂpusuÂ dioÂdaÂt
{dia  aÂt (goÈroÈg) eÂs odosz  uÂt
(goÈroÈg) } kapunk, ami az egyik
iraÂnyban vezeti az aÂramot, a maÂsik iraÂnyban viszont nem.
A dioÂda p-oldalaÂhoz egy egyenaÂramuÂ aÂramforraÂs pozitõÂv sarkaÂt
kapcsoljuk, az n-oldalaÂhoz pedig
az aÂramforraÂs negatõÂv sarkaÂt. Ez
lesz a dioÂda 'nyitoÂ' iraÂnya, amikor az n-reÂgioÂboÂl az elektronfoÈloÈsleg a p-reÂgioÂ feleÂ,
mõÂg az p-teruÈletroÍl a lyukak az n-teruÈlet feleÂ vaÂndorolnak, mõÂgnem az eÂrintkezeÂsi feluÈletre eÂrve a toÈlteÂsek koÈzoÈmboÈsõÂtik egymaÂst. Azonban az aÂramforraÂs
a negatõÂv poÂlusroÂl poÂtolja az elektronokat az n-teruÈlet iraÂnyaÂba, hol azok fenntartjaÂk a vezeteÂst.
Ugyanakkor a p-teruÈletroÍl az aÂramforraÂs pozitõÂv
sarka elektronokat von el, ezaÂltal uÂj lyukakat hoz
leÂtre, õÂgy a p-zoÂnaÂban is fennmarad a vezeteÂs.
A rendszert fordõÂtott iraÂnyban muÍkoÈdtetve ('zaÂroÂ'
iraÂny) az aÂramforraÂs kivonja a toÈlteÂseket mindkeÂt
reÂgioÂboÂl, õÂgy azok eltaÂvolodnak az eÂrintkezeÂsi feluÈlettoÍl, melynek keÂt oldalaÂn uÈres teruÈlet marad, ahol
toÈlteÂshordozoÂk hiaÂnyaÂban nem vagy csak nagyon
kis meÂrteÂkben lehetseÂges vezeteÂs, ami a vezetoÍ
iraÂnyhoz keÂpest legfeljebb 10±6-10±8-szoros eÂrteÂk.
Ez a fordõÂtott polaritaÂsuÂ dioÂda alkalmazhatoÂ feÂnyintenzitaÂsmeÂroÍ detektorkeÂnt, mert az UV-VIS tartomaÂny fotonjainak energiaÂja elegendoÍ ahhoz, hogy a
dioÂda szerkezeteÂben ismeÂt leÂtrehozzanak az uÈres
zoÂnaÂban elektronokat eÂs lyukakat, aminek koÈvetkezteÂben a dioÂda ismeÂt vezet, eÂs vezetoÍkeÂpesseÂgeÂnek meÂrteÂke araÂnyos a megvilaÂgõÂtoÂ feÂny intenzitaÂsaÂval.
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A feÂlvezetoÍ detektorok meÂreteÂnek csoÈkkeneÂseÂvel, miniatuÈrizaÂlaÂsaÂval lehetoÍveÂ vaÂlt, hogy
a monokromaÂtorok/polikromaÂtorok aÂltal felbontott feÂny teljes spektrumaÂn egyidoÍben meÂrhetoÍ legyen a feÂnyintenzitaÂs.
A miniatuÈrizaÂlt feÂlvezetoÍ dioÂdaÂkat sorban egymaÂs melleÂ helyezve ki lehet alakõÂtani beloÍluÈk
egy olyan sort, ami aÂtfogja a spektrum teljes szeÂlesseÂgeÂt, õÂgy annak minden hullaÂmhosszaÂn
lehetoÍveÂ vaÂlik az intenzitaÂsmeÂreÂs: ilyen elrendezeÂsuÍ a dioÂdasoros detektor.
(photodiode array  PDA)
A dioÂdasoros detektorokban aÂltalaÂban 512 vagy 1024 kis meÂretuÍ dioÂdaÂt helyeznek egymaÂs
melleÂ, õÂgy a spektrum felveÂtele eÂs az intenzitaÂsmeÂreÂs akaÂr 0,5-1 sec (!!) alatt is megtoÈrteÂnhet.
A feÂnyelemek is a belsoÍ feÂnyelektromos hataÂs elveÂn muÍkoÈdnek.
Ezekben egy reÂz vagy vaslemezre terõÂtik a feÂnyeÂrzeÂkeny anyag ± aÂltalaÂban reÂz (I)-oxid
vagy ma maÂr inkaÂbb szeleÂn (Se) ± reÂtegeÂt, amelyre platina vagy ezuÈst, esetleg aranyboÂl
keÂszuÈlt veÂkony feÂmhaÂloÂt nyomnak, ami elektroÂdkeÂnt biztosõÂtja a kontaktust az aÂramkoÈrhoÈz. Mindezek foÈleÂ veÂdoÍuÈveg vagy muÍanyag is keruÈl.

Ha a feÂnyeÂrzeÂkeny reÂteget megvilaÂgõÂtaÂs eÂri, a feÂny energiaÂjaÂnak hataÂsaÂra a szeleÂnkristaÂly
elektronjainak energiaÂja megnoÍ, kiszabadulnak roÈgzõÂtett pozicioÂjukboÂl eÂs a helyuÈkoÈn keÂpzoÍdoÍ lyukakkal ellenteÂtes iraÂnyban elmozdulva aÂtleÂpnek a szeleÂnnel eÂrintkezoÍ feÂm vas
szerkezeteÂbe, elektromos aÂramot hozva leÂtre.
A feÂnyelem aÂrama tehaÂt akkor is jelentkezik, ha nincs kuÈlsoÍ aÂramforraÂs, eleÂg hozzaÂ a szeleÂnt megvilaÂgõÂtani. (Az aÂramot termeloÍ galvaÂnelemek mintaÂjaÂra a 'feÂnyelem' elnevezeÂs is az
aÂramtermeloÍ tulajdonsaÂgot jelzi.)
Ha a vaslemezen eÂs a feÂmhaÂloÂborõÂtaÂson aÂt a szeleÂn feÂlvezetoÍt kis ellenaÂllaÂsuÂ kuÈlsoÍ aÂramkoÈrbe kapcsoljuk, az aÂramkoÈrben folyoÂ aÂram eroÍsseÂge galvanomeÂterrel (G) meÂrhetoÍ: az
aÂrameroÍsseÂg egyenesen araÂnyos a megvilaÂgõÂtoÂ feÂny intenzitaÂsaÂval.
A szeleÂn feÂnyelemek foÍkeÂnt a laÂthatoÂ tartomaÂny feÂnyintenzitaÂsaÂnak meÂreÂseÂre alkalmasak;
hasznaÂljaÂk pl. laÂngfotomeÂterekben.
SpektraÂlis eÂrzeÂkenyseÂguÈket ki lehet szeÂlesõÂteni a szeleÂnnel egyuÈtt alkalmazott egyeÂb feÂnyeÂrzeÂkeny reÂtegekkel az UV-tartomaÂny iraÂnyaÂba.
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3.4.3.3. AtomabszorpcioÂ (AAS)
Az atomabszorpcioÂs moÂdszer olyan analitikai eljaÂraÂs, mely szabad atomok feÂnyelnyeleÂseÂn
alapszik. Elve, hogy a szabad atomok elnyelik azt a hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂnyt, amit oÈnmaguk
is keÂpesek kibocsaÂtani.
Az atomabszorpcioÂs meÂreÂs soraÂn termikus vagy elektrotermikus atomizaÂcioÂval (laÂngban
vagy grafitkuÈvettaÂban magas hoÍmeÂrseÂkleten), illetve keÂmiai moÂdszerekkel eloÍaÂllõÂtott szabad atomok goÍzeÂnek feÂnyelnyeleÂseÂt meÂrjuÈk.
A feÂnyelnyeleÂs meÂrteÂke ± azaz az abszorbancia ± a Lambert±Beer-toÈrveÂnynek
megfeleloÍen araÂnyos a koncentraÂcioÂval.
Ac
Az abszorbancia meÂreÂseÂvel eÂs megfeleloÍ kalibraÂcioÂval a koncentraÂcioÂ kiszaÂmõÂthatoÂ.
Az atomabszorpcioÂ soraÂn tehaÂt tulajdonkeÂppen feÂny segõÂtseÂgeÂvel gerjesztjuÈk a szabad,
alapaÂllapotuÂ atomokat, eÂs az aÂltaluk felvett gerjeszteÂsi energiaÂval araÂnyos abszorbanciaÂt
tudjuk meÂrni.
A moÂdszer alapjait az ausztraÂl Alan Walsh fektette le 1955-ben.

3.4.3.3.1. Az uÈregkatoÂdlaÂmpa feleÂpõÂteÂse eÂs muÍkoÈdeÂse

Mivel az atomabszorpcioÂs moÂdszerneÂl a megvilaÂgõÂtoÂ feÂnyforraÂs gerjesztoÍforraÂskeÂnt is szolgaÂl, igen fontos, hogy pontosan a meÂrendoÍ atomok rezonanciavonalaÂnak megfeleloÍ hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂny jusson az atomizaÂloÂba a gerjeszteÂshez. Ehhez igen szuÍk, 0,01-0,001 nm
szeÂlesseÂguÍ feÂnytartomaÂnyra van szuÈkseÂg, melyet a szokaÂsos volfraÂm- vagy deuteÂriumlaÂmpaÂk feÂnyeÂboÍl az 1-0,5 nm-s felbontoÂkeÂpesseÂguÍ monokromaÂtorok nem tudnak biztosõÂtani.
EzeÂrt az atomabszorpcioÂs vizsgaÂlatokhoz speciaÂlis feÂnyforraÂst, uÈregkatoÂdlaÂmpaÂt hasznaÂlnak
(vaÂjtkatoÂdlaÂmpaÂnak is nevezik). (Hollow Cathode Lamp  HCL)

Az uÈregkatoÂdlaÂmpa csoÈkkentett nyomaÂson muÍkoÈdoÍ gaÂzkisuÈleÂsi csoÍ.
A kvarcablakkal ellaÂtott, hengeres kialakõÂtaÂsuÂ, 4-5 cm aÂtmeÂroÍjuÍ uÈvegcsoÍ 100-500 Pa
nyomaÂsuÂ argongaÂzzal (vagy neonnal) van toÈltve. A gyuÍruÍ alakuÂ anoÂd anyaga
volfraÂm, a hengeres furatuÂ, 3-5 mm belsoÍ aÂtmeÂroÍjuÍ uÈregkatoÂd pedig abboÂl az
anyagboÂl keÂszuÈl vagy azzal van bevonva, aminek a rezonancia-hullaÂmhosszaÂt eloÍ
akarjuk aÂllõÂtani. Ez azt jelenti, hogy az egyes elemek meghataÂrozaÂsaÂhoz maÂs-maÂs
laÂmpaÂra ± eÂrtsd alatta: a megfeleloÍ anyaguÂ katoÂdboÂl keÂszuÈlt laÂmpaÂra ± van szuÈkseÂg.
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Ezen sugaÂrforraÂsok jellemzoÍen 100-300 V feszuÈltseÂgen muÍkoÈdnek, a katoÂd fuÍtoÍaÂrama aÂltalaÂban 5-20 mA.
Ha az uÈregkatoÂdlaÂmpaÂt bekapcsoljuk, eÂs az elektroÂdok aÂram alaÂ keruÈlnek, a katoÂdÂ tjuk
boÂl elektronok leÂpnek ki, melyek nagy sebesseÂggel az anoÂd feleÂ tartanak. U
soraÂn uÈtkoÈznek az argonatomokkal, eÂs ionizaÂljaÂk azokat. A keletkezoÍ argonionok
(Ar) aztaÂn toÈlteÂsuÈk miatt egyre gyorsulva a negatõÂv toÈlteÂsuÍ katoÂd feleÂ vaÂndorolnak. Amikor becsapoÂdnak a katoÂd uÈregeÂnek belsoÍ falaÂba, onnan atomokat uÈtnek
ki eÂs juttatnak a katoÂduÈreg gaÂztereÂbe (katoÂdporlasztaÂs). A katoÂduÈregben kialakuloÂ
plazmaÂban a katoÂd anyagaÂboÂl szaÂrmazoÂ, alapaÂllapotuÂ feÂmatomok (M) gyors elektronokkal eÂs metastabil aÂllapotuÂ nemesgaÂz atomokkal valoÂ uÈtkoÈzeÂsek reÂveÂn gerjesztoÍdnek (M*), majd az alapaÂllapotukba valoÂ visszateÂreÂsuÈk soraÂn a rezonaÂns elektronaÂtmenetnek megfeleloÍ energiaÂjuÂ, ill. hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ fotonokat emittaÂlnak
(DE  hm  hc/k).

Az uÈregkatoÂdlaÂmpa foÍleg a katoÂd elemeÂnek rezonanciavonalaÂt bocsaÂtja ki nagy
feÂnyeroÍvel, de szõÂnkeÂpeÂben az uÈtkoÈzeÂses gerjesztoÍdeÂsek miatt megjelennek egyeÂb,
a katoÂdfeÂm eÂs a toÈltoÍgaÂz nagyobb gerjeszteÂsi energiaÂinak megfeleloÍ hullaÂmhoszszuÂsaÂguÂ szõÂnkeÂpvonalak is.

A katoÂdporlasztaÂs miatt a katoÂd anyaga lassan fogy, ezeÂrt a laÂmpaÂk eÂlettartama
veÂges, aÂltalaÂban 1000-2000 uÈzemoÂra.
KeÂszõÂtenek 'toÈbbelemes' laÂmpaÂkat is: ezekneÂl a katoÂd anyaga feÂmoÈtvoÈzetboÍl keÂszuÈl,
vagy intermetallikus vegyuÈleteket hasznaÂlnak, esetleg a katoÂdot toÈbb feÂm oÈsszepreÂseleÂseÂvel vagy feÂmporok szintereleÂseÂvel aÂllõÂtjaÂk eloÍ. Az ilyen laÂmpaÂk leginkaÂbb
2-6 elem meÂreÂseÂre alkalmasak. Fontos, hogy az egyes elemek paÂrolgaÂsi eÂs gerjesztoÍdeÂsi sajaÂtsaÂgai hasonloÂak legyenek: pl. Ca-Mg laÂmpa, Cu-Fe-Mn-Zn laÂmpa.
Mivel az aktuaÂlisan meÂreÂsre hasznaÂlt elem mellett a toÈbbi elem is jelen van a rendszerben, eÂs befolyaÂsolja a laÂmpa muÍkoÈdeÂseÂt eÂs feÂnykibocsaÂtaÂsaÂt, a toÈbbelemes
laÂmpaÂk keveÂsbeÂ stabilak, roÈvidebb eÂlettartamuÂak az egyelemesekhez keÂpest, illetve
az egyes elemek jelenleÂte zavaroÂ hataÂssal is lehet a toÈbbire.
A kisugaÂrzott rezonanciavonal intenzitaÂsaÂnak fokozaÂsaÂra kifejlesztettek nagyintenzitaÂsuÂ uÈregkatoÂdos laÂmpaÂkat (High-Brightness Lamp  HBL).
A nagyintenzitaÂsuÂ laÂmpaÂkban a katoÂd keÂt oldalaÂn keÂt segeÂdelektroÂd is talaÂlhatoÂ,
melyek koÈzoÈtt a kisuÈleÂs soraÂn elektronok aÂramlanak. Ez az elektronaÂram a katoÂd
belsejeÂnek gaÂztereÂben leÂvoÍ alapaÂllapotuÂ atomok szaÂmaÂra foÍkeÂpp a rezonanciaaÂlla-
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pot tekinteteÂben tovaÂbbi uÈtkoÈzeÂses gerjeszteÂsi lehetoÍseÂget jelent, ami aÂltal noÈvekszik a gerjesztett aÂllapotban leÂvoÍ feÂmatomok szaÂma, ezaÂltal pedig a kisugaÂrzott
rezonanciavonal intenzitaÂsa (nagyobb szaÂmuÂ gerjesztett aÂllapotuÂ atom bocsaÂtja ki
ugyanazt a hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ sugaÂrzaÂst). MaÂsreÂszt, mivel a segeÂdelektroÂdok elektronaÂrama elsoÍsorban a feÂmatomokat gerjeszti eÂs keveÂsbeÂ a toÈltoÍgaÂz atomjait, õÂgy az
argonvonal(ak) intenzitaÂsa csoÈkken, ami szinteÂn kedvezoÍ a meÂreÂs szempontjaÂboÂl.
Bizonyos esetekban szuÈkseÂg van kuÈloÈnoÈsen nagy intenzitaÂsuÂ atomabszorpcioÂs feÂnyforraÂsokra is: ilyenkor elektroÂd neÂlkuÈli kisuÈleÂsi csoÈveket alkalmaznak (Electrodeless Discharge Lamp  EDL).
AzoknaÂl az elemekneÂl, melyek rezonanciavonala a nem tuÂl koÈzeli ultraibolya-tartomaÂnyban vagy eÂppenseÂggel a taÂvoli (vaÂkuum) UV-ben van, az
uÈregkatoÂd laÂmpaÂk aÂltal kibocsaÂtott feÂnyintenzitaÂs nagy reÂszeÂt a laÂmpa eÂs
az atomizaÂloÂ, illetve a laÂmpa eÂs a detektor koÈzoÈtti muÍszerteÂrben a levegoÍ
oxigeÂnmolekulaÂi elnyelik.
Pl. Zn: 213,9 nm
As: 193,7 nm
Sn: 224,6 nm

Cd: 228,8 nm
Se: 196,0 nm
Sb: 206,8 nm

Hg: 253,7 nm
Pb: 283,3 nm

A szuÈkseÂges feÂnyintenzitaÂs eleÂreÂseÂhez elektronikus eroÍsõÂteÂsre van szuÈkseÂg,
ami viszont feleroÍsõÂti a zajszintet is, rontva ezaÂltal a jel/zaj araÂnyt eÂs a meÂreÂs
eÂrzeÂkenyseÂgeÂt.
RaÂadaÂsul ezek az elemek viszonylag koÈnnyen paÂrolognak, ami az uÈregkatoÂdlaÂmpaÂjukat instabilissaÂ eÂs az aÂtlagosnaÂl roÈvidebb eÂlettartamuÂvaÂ teszi.
Ezeknek a kedvezoÍtlen hataÂsoknak a csoÈkkenteÂseÂre/kikuÈszoÈboÈleÂseÂre tervezteÂk a meg az elektroÂd neÂlkuÈli kisuÈleÂsi laÂmpaÂkat.
Az EDL koÈzponti eleme egy nagyfrekvenciaÂs tekercs (27,12 MHz) belsejeÂben
elhelyezkedoÍ 2-3 cm hosszuÂ, ovaÂlis, kvarc fiola, amely a meÂrendoÍ elem valamely
illeÂkony vegyuÈleteÂt ± aÂltalaÂban halogenidjeÂt ± tartalmazza zaÂrt teÂrben, csoÈkkentett
nyomaÂson ( 100 Pa).

A tekercsre nagyfrekvenciaÂs generaÂtor segõÂtseÂgeÂvel aÂramot adva, annak energiaÂja
a tekercs belsejeÂben koncentraÂloÂdva ± hasonloÂan az ICP-tekercshez ± elpaÂrologtatja a halogenid-soÂt, majd disszociaÂcioÂ reÂveÂn szabad atomok goÍze keletkezik beloÍle,
eÂs ezek a szabad atomok gerjesztoÍdnek is. VeÂguÈl a gerjesztett atomok alapaÂllapotba valoÂ visszateÂreÂsekor igen intenzõÂv vonalas szõÂnkeÂp emittaÂloÂdik, melyben a rezo-
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nanciavonal kuÈloÈnoÈsen eroÍs. Az EDL aÂltal kibocsaÂtott feÂny intenzitaÂs kb. 5-10szerese az uÈregkatoÂdlaÂmpaÂeÂnak.
Az EDL nagyfrekvenciaÂs tekercse aÂltal termelt hoÍ miatt a laÂmpa kuÈlsoÍ burka is
felmelegszik kb. 80-100³C-ra, ezeÂrt a vele valoÂ manuaÂlis munkaÂnaÂl, szerelveÂnyezeÂsneÂl oÂvatosan kell eljaÂrni, betartva az eÂrinteÂsveÂdelemi szabaÂlyokat.
3.4.3.3.2. LaÂngatomizaÂcioÂjuÂ AtomabszorpcioÂs Spektrometria (FAAS)

(Flame Atomic Absorption Spectrometry)

Az atomabszorpcioÂs spektrometria egyik aÂga a laÂngatomizaÂcioÂs moÂdszer, amelyneÂl a mintaÂboÂl egy keÂmiai laÂng mint atomizaÂloÂ egyseÂg segõÂtseÂgeÂvel aÂllõÂtunk eloÍ szabad atomokat
(atomgoÍzoÈket).
A laÂngok oÈsszeteÂtele hasonloÂ vagy azonos a laÂngfotometriaÂs moÂdszerneÂl alkalmazottakkal;
hangsuÂlyozni kell azonban, hagy atomabszorpcioÂs eljaÂraÂsnaÂl a laÂngnak csak atomizaÂloÂ szerepe van ± erre a megfeleloÍen magas hoÍmeÂrseÂklet alkalmassaÂ teszi ±, de nem gerjesztoÍforraÂs. A gerjeszteÂst ui. ebben az esetben az uÈregkatoÂdos laÂmpa aÂltal emittaÂlt fotonok veÂgzik.

Az atomabszorpcioÂs moÂdszerneÂl alkalmazott laÂngok eÂs a laÂngban veÂgbemenoÍ folyamatok

LaÂngatomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs eljaÂraÂsok nem alkalmaznak turbulens laÂngokat, hanem
szinte kizaÂroÂlag szeÂnhidrogeÂn-laÂngokat hasznaÂlnak: az eÂghetoÍ gaÂz rendszerint acetileÂn, az
eÂgeÂst taÂplaÂloÂ pedig levegoÍ vagy dinitrogeÂn-oxid (N2O).
A laÂngatomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs moÂdszer tovaÂbbaÂ nem a laÂngfotometriaÂs MaÈker-eÂgoÍfejet hasznaÂlja, hanem reÂses eÂgoÍfejet, ami lapszeruÍ laÂngot aÂllõÂt eloÍ.
(a bordaÂzat a nagyobb hoÍmeÂrseÂklet miatt
keletkezoÍ toÈbb hoÍ gyorsabb leadaÂsaÂt segõÂti)
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A eÂgoÍfejeken kialakõÂtott 0,4±0,6 mm szeÂlesseÂguÍ eÂs 5±10 cm hosszuÂsaÂguÂ reÂsen kiaÂramloÂ gaÂzok stabil laÂngot hoznak leÂtre.
Az a teÂny, hogy laÂngnak 'szeÂlesseÂge' van, noÈveli az AAS meÂreÂs eÂrzeÂkenyseÂgeÂt,
mivel a Lambert±Beer-toÈrveÂny szerint az abszorbancia (A) egyenesen araÂnyos az
elnyeloÍ koÈzeg vastagsaÂgaÂval/szeÂlesseÂgeÂvel (l): A  ecl.

A laÂngatomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs moÂdszerneÂl annak ismerete is fontos, hogy az egyes
elemek atomizaÂcioÂja a laÂng melyik reÂszeÂn, milyen magassaÂgban eÂs milyen oÈsszeteÂteluÍ
laÂngban (redukaÂloÂ vagy oxidaÂloÂ sajaÂtsaÂguÂban) a legnagyobb meÂrteÂkuÍ, hol keletkeznek
a legnagyobb mennyiseÂgben a szabad atomok, milyen eÂszleleÂsi magassaÂgban meÂrhetoÍ a legnagyobb abszorbancia.

A laÂngban veÂgbemenoÍ folyamatok megegyeznek a laÂngfotometriaÂs moÂdszerneÂl taÂrgyaltakkal. Az atomabszorpcioÂs moÂdszerneÂl azonban a gerjesztoÍdeÂsnek nincs szerepe, az atomizaÂcioÂra vezetoÍ leÂpeÂsek ismerete a legfontosabb.
A mintaoldat laÂngba juttataÂsa ± akaÂrcsak a laÂngfotometriaÂs moÂdszerneÂl ± porlasztoÂ
segõÂtseÂgeÂvel biztosõÂthatoÂ. A tovaÂbbi leÂpeÂsek is a laÂngfotomeriaÂnaÂl taÂrgyaltakhoz
hasonloÂan mennek veÂgbe.
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Mivel a laÂng az eÂgoÍfejet kb. 100-120³C-ra felmelegõÂti, a nedves aeroszol deszolvataÂcioÂja maÂr az eÂgoÍfejben megkezdoÍdik, eÂs a kiaÂramlaÂsi reÂs foÈloÈtti eloÍmelegedeÂsi
zoÂnaÂban be is fejezoÍdik. Az e foÈloÈtti laÂngreÂszben a szilaÂrd aeroszol (szilaÂrd permet)
reÂszben megolvad, eÂs reÂszben ± a komponensek mikrokristaÂlyainak sajaÂtsaÂgaitoÂl
fuÈggoÍen ± megkezdoÍdik a paÂrolgaÂsa (szublimaÂcioÂ). A paÂrolgaÂs soraÂn eloÍbb molekulagoÍzoÈk keletkeznek ± ezek bizonyos haÂnyada gerjesztoÍdhet is ±, majd a goÍz
aÂllapotuÂ molekulaÂk termikus disszociaÂcioÂ reÂveÂn szabad atomokra bomlanak.
A laÂngnak ezt a zoÂnaÂjaÂt kell megvilaÂgõÂtani az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnyeÂvel, ebben
a magassaÂgban legnagyobb az atomabszorpcioÂ meÂrteÂke.
TermeÂszetesen a szabad atomok gerjesztoÍdhetnek eÂs ionizaÂloÂdhatnak is, soÍt gerjesztett ionok is leÂtrejoÈhetnek, ezek a reÂszecskeÂk azonban nem keÂpesek abszorbeaÂlni a vaÂjtkatoÂdlaÂmpa rezonanciavonalaÂt, õÂgy a meÂreÂs szaÂmaÂra elvesznek.
Arra kell tehaÂt toÈrekedni, hogy a laÂngban a paÂrolgaÂsi eÂs disszociaÂcioÂs folyamatok
eredmeÂnyekeÂppen mineÂl nagyobb szaÂmban keletkezzenek szabad atomok, eÂs ezek
mineÂl nagyobb meÂrteÂkben maradjanak alapaÂllapotban.
· Az eÂszleleÂsi magassaÂg, azaz az abszorbanciameÂreÂs helye a laÂngban az egyes

elemek eseteÂben kuÈloÈnboÈzoÍ lehet attoÂl fuÈggoÍen, hogy milyen az aeroszol oÈszszeteÂtele, mekkora a laÂnghoÍmeÂrseÂklet, milyen a laÂng oÈsszeteÂtele (C : O araÂny)
eÂs milyen az oxidatõÂv eÂs reduktõÂv gyoÈkoÈk eloszlaÂsa a laÂngban. Mindezeket
egyuÈttesen nagyon neheÂz figyelembe venni, ezeÂrt a meghataÂrozaÂs eloÍtt ajaÂnlott
az optimalizaÂcioÂs meÂreÂsek veÂgzeÂse.
SztoÈchiometrikus oÈsszeteÂteluÍ
laÂngban a kroÂm a laÂng alsoÂ reÂszein, az ezuÈst a laÂng magasabb
reÂszeÂn atomizaÂloÂdik jobban.
A kalcium eÂs magneÂzium atomizaÂcioÂja a laÂng alsoÂ reÂszein
felfeleÂ haladva noÍ, majd a laÂng
magasabb reÂszein a magneÂzium
jele eroÍteljesen csoÈkkeni kezd,
mõÂg a kalciumeÂ egy roÈvid stagnaÂlaÂsi szakasz utaÂn vaÂlt aÂt enyhe csoÈkkeneÂsbe (laÂsd aÂbra).

· A levegoÍ-acetileÂn laÂng oÈsszeteÂtele elsoÍsorban a laÂngban oxidot keÂpezoÍ elemek

atomizaÂcioÂs hataÂsfokaÂt befolyaÂsolja.
Pl. a reÂz (Cu), cink (Zn), mangaÂn (Mn) eÂs ezuÈst (Ag) eseteÂben a laÂng oÈszszeteÂtele gyakorlatilag nem befolyaÂsolja az atomizaÂcioÂ hataÂsfokaÂt, mert oxidjaik eÂs egyeÂb soÂik a laÂng hoÍmeÂrseÂkleteÂn termikus disszociaÂcioÂ reÂveÂn koÈnnyen
bomlanak eÂs csaknem teljes meÂrteÂkuÍ az atomizaÂcioÂjuk.
A vas (Fe), kobalt (Co) eÂs nikkel (Ni) szinteÂn nagyon joÂ atomizaÂcioÂs hataÂsfokkal vizsgaÂlhatoÂ, ha C : O < 0,5. Az oxidatõÂv vagy gyengeÂn reduktõÂv laÂngokban
ezen elemek atomizaÂcioÂjaÂnak meÂrteÂkeÂt a feÂmionok melletti anionok kuÈloÈnboÈzoÍseÂge ± azaz a szilaÂrd aeroszol oÈsszeteÂtele ± sem befolyaÂsolja. C : O  0,6
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eseteÂn az eroÍsebben redukaÂloÂ jelleguÍ laÂngokban azonban jelentoÍsen romlik az
atomizaÂcioÂs hataÂsfok, ami raÂadaÂsul a jelenleÂvoÍ anionoktoÂl is fuÈggoÍveÂ vaÂlik.
A kifejezetten eroÍs oxidkeÂpzoÍ kroÂm (Cr) eseteÂn csak a nagyon reduktõÂv
C : O > 0,9 oÈsszeteÂteluÍ laÂngban tapasztalhatoÂ az atomizaÂcioÂ romlaÂsaÂra visszavezethetoÍ abszorbanciacsoÈkkeneÂs.
Az acetileÂn-levegoÍ laÂng egyes alkaÂlifoÈldfeÂmek (Ca, Mg) eÂs szaÂmos aÂtmenetifeÂm (Mn, Cr,
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) eÂs nemesfeÂmek (Ag, Au) atomabszorpcioÂs meghataÂrozaÂsaÂra
alkalmas.
Bizonyos elemek az acetileÂn-levegoÍ laÂngban nem atomizaÂlhatoÂk. Az alumõÂnium, szilõÂcium,
titaÂn, oÂn meghataÂrozaÂsa soraÂn ui. a laÂngban keletkezoÍ termostabil monooxidjaik (AlO,
SiO, TiO, SnO) a laÂng legnagyobb hoÍmeÂrseÂkleteÂn sem bomlanak, mert disszociaÂcioÂs energiaÂjukat a laÂng energiaÂja nem fedezi.
A termostabil oxidok keÂpzoÍdeÂseÂt acetileÂn-dinitrogeÂn-oxid (C2H2±N2O) oÈsszeteÂteluÍ laÂng
alkalmazaÂsaÂval lehet csoÈkkenteni.
EgyreÂszt az ilyen laÂnggal eleÂrhetoÍ hoÍmeÂrseÂklet akaÂr 2950³C is lehet ± szemben az
acetileÂn-levegoÍ laÂng 2400³C-os maximaÂlis hoÍmeÂrseÂkleteÂvel itt az eÂgeÂst taÂplaÂloÂ gaÂz
oxigeÂntartalmaÂnak koÈteÂsi energiaÂja is felszabadul, eÂs hozzaÂjaÂrul a nagyobb hoÍmeÂrseÂklet kialakõÂtaÂsaÂhoz ±, ezaÂltal toÈbb energiaÂt biztosõÂt a disszociaÂcioÂs folyamatokhoz,
maÂsreÂszt pedig a benne nagy mennyiseÂgben keletkezoÍ CN-gyoÈkoÈk miatt eroÍsen
reduktõÂv sajaÂtsaÂguÂ, eÂs a keletkezoÍ oxidokat elemi feÂmmeÂ ± szabad feÂmatomokkaÂ ±
redukaÂlja:
2 MO  2 CN ! 2 M  2 CO  N2
Mind a magas hoÍmeÂrseÂklet, mind a reduktõÂv jelleg a termostabil oxidok kialakulaÂsaÂnak lehetoÍseÂgeÂt jelentoÍsen csoÈkkenti.
HaÂtraÂnykeÂnt jelentkezhet viszont, hogy az acetileÂn-dinitrogeÂn-oxid laÂngban az
atomok nagy meÂrteÂkben gerjesztoÍdnek eÂs ionizaÂloÂdnak is.
Fentieket figyelembe veÂve az acetileÂn-dinitrogeÂn-oxid laÂng foÍleg a nehezen paÂrolgoÂ vegyuÈleteket alkotoÂ eÂs a nagy disszociaÂcioÂs energiaÂjuÂ molekulaÂkboÂl atomizaÂloÂdoÂ elemek atomabszorpcioÂs meghataÂrozaÂsaÂhoz nyuÂjt kedvezoÍ felteÂteleket, mint pl. az Al, Si, Ti, V, Mo, Ba.
Az acetileÂn-levegoÍ eÂs az acetileÂn-dinitrogeÂn-oxid laÂngban atomabszorpcioÂs moÂdszerrel a perioÂdusos rendszer kb. 70 feÂmes eÂs feÂlfeÂmes karakteruÍ eleme vizsgaÂlhatoÂ.
Nem vizsgaÂlhatoÂk az eroÍsen nemfeÂmes elemek, pl. a H, C, N, O, S, halogeÂnek, nemesgaÂzok, ill. az eroÍsen radioaktõÂv, gyorsan bomloÂ aktinidaÂk az uraÂn kiveÂteleÂvel.
A kimutataÂsi hataÂr az elemektoÍl fuÈggoÍen vaÂltozoÂ, mondhatni szeÂlsoÍseÂges. EroÍsen fuÈgg
a mintaoldat maÂtrixaÂtoÂl, de a keÂszuÈleÂkek optikai parameÂtereitoÍl is.
Az alkaÂli- eÂs alkaÂlifoÈldfeÂmekre, valamint a IV. perioÂdus aÂtmeneti feÂmeire vonatkozoÂan ±
ezek koÈzeÂ tartozik a bioloÂgiailag fontos makro- eÂs mikroelemek toÈbbseÂge: Na, K, Mg, Ca,
Cu, Zn, Fe, Co, Mn, Ni ±, eÂs figyelembe veÂve mindkeÂt laÂngtõÂpust, jellemzoÍen 0,5±10 mg/dm3.
Az Al, As, Hg, Se elemeknek az eloÍbbihez keÂpest 10-100-szoros, a B, Ir, La, W
elemekeÂ pedig >1000-szeres.
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3.4.3.3.3. Elektrotermikus AtomizaÂcioÂjuÂ AtomabszorpcioÂ (ETA AAS)

(maÂs neÂven grafitkuÈvettaÂs (graphite furnace) eljaÂraÂs  GF AAS)

Az elektrotermikus atomizaÂcioÂjuÂ atomabszorpcioÂs moÂdszer laÂng helyett egy kb. 20-25 mm
hosszuÂsaÂguÂ, 5-8 mm belsoÍ aÂtmeÂroÍjuÍ, elektromos aÂramkoÈrbe kapcsolt 2800-3000³C-ra hevõÂthetoÍ grafitcsoÈvet (grafitkuÈvettaÂt) hasznaÂl atomizaÂloÂ forraÂskeÂnt. Ezen halad aÂt az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnye. A mintaoldat vagy a szilaÂrd minta a csoÍ felsoÍ reÂszeÂn kialakõÂtott adagoloÂ
nyõÂlaÂson jut a kuÈvettaÂba. OldatboÂl rendszerint 10-50 ml teÂrfogatot injektaÂlnak mikropipettaÂval vagy automata mintaadagoloÂval.
A jelenleg hasznaÂlt grafitkuÈvettaÂk toÈbbseÂge a Massman aÂltal kifejlesztett tõÂpus.

A grafitcsoÍ anyaga polikristaÂlyos elektrografit, melynek feluÈlete a poroÂzussaÂg csoÈkkenteÂseÂre pirolitikus bevonatuÂ (az ezuÈstoÈs szõÂnuÍ pirolitikus reÂteg joÂl elkuÈloÈnuÈl a fekete szõÂnuÍ
normaÂl grafitfeluÈlettoÍl). Ez megakadaÂlyozza a minta beszõÂvoÂdaÂsaÂt a grafit poÂrusaiba, egyuÂttal csoÈkkenti a grafitfal reakcioÂkeÂszseÂgeÂt, eÂs meÂrseÂkli a termostabil feÂm-karbidok keÂpzoÍdeÂseÂnek lehetoÍseÂgeÂt.
A grafitcsoÍ elektromos aÂramkoÈrbe van koÈtve, ahol az alkalmazott kis feszuÈltseÂguÍ, nagy aÂrameroÍsseÂguÍ aÂrammal
(10 V, 500 A) szemben ellenaÂllaÂstestkeÂnt viselkedik eÂs felmelegszik; hoÍmeÂrseÂklete az aÂrameroÍsseÂg fuÈggveÂnyeÂben szabaÂlyozhatoÂ. Maximum 3000³C hoÍmeÂrseÂkletre fuÍthetoÍ, eÂs
nagy eloÍnye, hogy akaÂr 1500-2000³C/sec fuÍteÂsi sebesseÂg is alkalmazhatoÂ.
A grafitcsoÍ szeÂneÂrintkezoÍkoÈn (szeÂnpofaÂk) keresztuÈl kapcsoloÂdik az aÂramkoÈrbe. Fontos
tovaÂbbaÂ, hogy a kuÈvetta koÈrnyezeteÂben ne legyen levegoÍ (oxigeÂn), mert ennek jelenleÂteÂben a felhevõÂtett grafitcsoÍ nemcsak izzik, hanem el is eÂg. Ennek megakadaÂlyozaÂsaÂra aÂramloÂ
argon veÂdoÍgaÂzzal veszik koÈruÈl a kuÈvettaÂt; a gaÂz folyamatosan aÂramlik a kuÈvetta koÈruÈli
teÂrreÂszben, csak az abszorbanciameÂreÂs neÂhaÂny maÂsodperceÂre aÂll le.
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AzaÂltal, hogy a grafitkuÈvetta csak a veÂgein, neÂhaÂny ponton eÂrintkezik a kontaktust biztosõÂtoÂ szeÂnpofaÂkkal, melyeket a magas hoÍmeÂrseÂklet miatt huÍtenek, a felfuÍteÂs soraÂn a csoÍ
veÂgein kisebb lesz a hoÍmeÂrseÂklete, mint a csoÍ koÈzepeÂn: a kuÈvetta hoÍmeÂrseÂkleti profilja
a csoÍ hossza menteÂn maximumgoÈrbe szerint vaÂltozik. Mivel õÂgy a csoÍ koÈzepeÂnek hoÍmeÂrseÂklete mindig nagyobb a veÂgek hoÍmeÂrseÂkleteÂhez keÂpest, ami viszont egyes meÂreÂsekneÂl
eloÍnytelen lehet, mert pl. a hidegebb reÂszeken az atomgoÍzoÈk lecsapoÂdhatnak. Ennek
kikuÈszoÈboÈleÂseÂre uÂjabban uÂn. keresztfuÍteÂsuÍ csoÈveket is hasznaÂnak. EzekneÂl nem a csoÍ
hossztengelyeÂnek iraÂnyaÂboÂl eÂrkezik a fuÍteÂs, hanem a hossztengelyre meroÍleges kapcsoloÂdaÂs
reÂveÂn, gyakorlatilag csaknem a csoÍ teljes hosszaÂban, ami a grafitkuÈvetta teljes hosszaÂn
egyenletes hoÍmeÂrseÂkletet biztosõÂt.
hoÍmeÂrseÂkleteloszlaÂs
hagyomaÂnyos fuÍteÂsuÍ kuÈvettaÂban

keresztfuÍteÂsuÍ
grafitkuÈvetta

hoÍmeÂrseÂkleteloszlaÂs
keresztfuÍteÂsuÍ kuÈvettaÂban

A grafitkemenceÂt eloÍzetesen meghataÂrozott fuÍteÂsi program szerint hevõÂtik. A fuÍteÂsi program megfeleloÍ megvaÂlasztaÂsa a meÂreÂs szempontjaÂboÂl kritikus, mert ennek segõÂtseÂgeÂvel
nemcsak az atomizaÂcioÂ optimaÂlis hoÍmeÂrseÂkleti koÈruÈlmeÂnyeit lehet beaÂllõÂtani (pl. minimalizaÂlni az ionizaÂcioÂ meÂrteÂkeÂt is), hanem a minta oÈsszeteÂteleÂboÍl adoÂdoÂ zavaroÂ hataÂsok is
csoÈkkenthetoÍk.
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å A fuÍteÂsi program elsoÍ leÂpeÂse a kb. 10-

30 sec-ig tartoÂ szaÂrõÂtaÂs (1.) Vizes oldatok eseteÂben aÂltalaÂban a võÂz forraÂspontja felett, 105-130³C-on veÂgzik, ceÂlja a
minta bepaÂrlaÂsa, az oldoÂszer eltaÂvolõÂtaÂsa olyan szaÂrõÂtaÂsi sebesseÂggel, hogy
szeÂtfroÈccseneÂs ne toÈrteÂnjen.

å A 2. leÂpcsoÍ az eloÍkezeleÂs, hamvasztaÂs

vagy hoÍbontaÂs (reÂgebben pirolõÂzisnek is
nevezteÂk). A minta jellegeÂtoÍl eÂs a meghataÂrozandoÂ elem sajaÂtsaÂgaitoÂl fuÈggoÍen
300-1500³C hoÍmeÂrseÂkleten veÂgzik; idoÍtartama 10-30 sec. CeÂlja, hogy a mintaÂboÂl hevõÂteÂssel eltaÂvolõÂtsuk a kõÂseÂroÍ eÂs zavaroÂ anyagok (maÂtrix) lehetoÍ legnagyobb reÂszeÂt
(pl. bioloÂgiai mintaÂk eseteÂn elbontsuk a szerves anyagokat), eÂs a meÂrendoÍ komponens
atomizaÂcioÂjaÂt a lehetoÍ legjobban eloÍkeÂszõÂtsuÈk.
· A hateÂkonyabb hamvasztaÂs eÂrdekeÂben ilyenkor neÂmi oxigeÂnt vagy levegoÍt is szoktak
keverni az argon veÂdoÍgaÂzhoz.
· Ebben a szakaszban hatnak pl. az eloÍzetes adagolt maÂtrixmoÂdosõÂtoÂ anyagok is, melyek
a kõÂseÂroÍ anyagokat keÂmiai reakcioÂkkal uÂgy moÂdosõÂtjaÂk, hogy az eloÍkezeleÂs soraÂn
taÂvozhassanak a kuÈvettaÂboÂl.
· Ezen szakasz alkalmazaÂsa miatt az elektrotermikus atomizaÂcioÂnaÂl nem szerencseÂs az
illeÂkony halogenidek jelenleÂte ± pl. soÂsavas (HCl) oldatok hasznaÂlata ±, ugyanakkor
a nitraÂtok jelenleÂte kedvezoÍ ± saleÂtromsavas (HNO3) mintaoldatokban ±, mert beloÍluÈk
a keveÂsbeÂ illeÂkony oxidok keletkezhetnek a hoÍbomlaÂs soraÂn.

å Az atomizaÂlaÂsi 3. szakasz ceÂlja az eloÍkezeleÂs utaÂn a kuÈvettaÂban visszamaradt anyag teljes

elpaÂrologtataÂsa, eÂs a molekulagoÍzoÈkboÍl termikus disszociaÂcioÂval szabad atomok eloÍaÂllõÂtaÂsa. Ezt a leÂpcsoÍt igen gyors felfuÍteÂsi sebesseÂggel ( 2000³C/sec) kell eleÂrni, hogy a meÂrendoÍ komponensre neÂzve ne legyen veszteseÂg, azaz az adott elemet tartalmazoÂ vegyuÈletek/molekulaÂk az abszorbanciameÂreÂs eloÍtt ne taÂvozzanak a kuÈvettaÂboÂl aneÂlkuÈl, hogy
atomizaÂloÂdtak volna.
Az atomizaÂlaÂsi szakasz hoÍmeÂrseÂkleteÂt a meÂrendoÍ elem vegyuÈleteinek paÂrolgaÂsi eÂs diszszociaÂcioÂs parameÂtereihez optimalizaÂljaÂk a 1500-2700³C hoÍmeÂrseÂklet-tartomaÂnyban: lehetoÍseÂg szerint teljesen menjen veÂgbe a paÂrolgaÂs eÂs a disszociaÂcioÂ, de mineÂl kisebb
meÂrteÂkuÍ legyen az ionizaÂcioÂ. IdoÍtartama roÈvid, aÂltalaÂban 3-5 sec, hogy mineÂl nagyobb
legyen a kuÈvetta belsejeÂnek goÍztereÂben a meÂrendoÍ atomok koncentraÂcioÂja, mineÂl nagyobb legyen az ezen neÂhaÂny sec alatt meÂrt abszorbancia. Ezt segõÂtendoÍ, atomizaÂcioÂs
szakasz neÂhaÂny maÂsodperceÂre a veÂdoÍgaÂz aÂramaÂt is leaÂllõÂtjaÂk ('gaÂzstop').
A grafitkuÈvettaÂban alapvetoÍen haÂrom lehetoÍseÂg kõÂnaÂlkozik az elemek atomizaÂcioÂjaÂra:
A) Az atomgoÍzoÈk feÂm-oxidok vagy feÂm-halogenidek elpaÂrolgaÂsa eÂs goÍzteÂrbeli disszociaÂcioÂja reÂveÂn keÂpzoÍdnek:
Mx Oy s/l  Mx Oy g ! xM g  yO g
MXn s/l  MXn g ! M g  nO g
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± az s, l, g rendre szilaÂrd, folyadeÂk eÂs gaÂz halmazaÂllapotot jeloÈl
± X  halogenid
Ilyen mechanizmus szerint atomizaÂloÂdnak a koÈvetkezoÍ feÂmek:
Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Cd saleÂtromsavas oldatboÂl
Fe, Zn, Cd soÂsavas oldatboÂl
B) A feÂm redukaÂloÂdik a grafitkuÈvetta falaÂn, eÂs onnan maÂr atomos goÍzkeÂnt paÂrolog el.
Mx Oy s / l  yC s  yCO g  xM s / l ! xM g
IÂgy atomizaÂloÂdik a Cu, Cr, Co, Ni, Mo, V saleÂtromsavas oldatboÂl.
C) A feÂm-oxidokboÂl redukcioÂval koÈzvetlenuÈl is keÂpzoÍdhetnek atomos goÍzoÈk.
MO s / l  C s CO g  M g
A grafikuÈvetta falaÂn termostabil feÂm-karbidok is keÂpzoÍdhetnek, melyeket nagyon
neheÂz onnan mobilizaÂlni eÂs elbontani, ezeÂrt a karbidkeÂpzoÍdeÂs aÂltalaÂban veszteseÂget
jelent a meghataÂrozaÂs soraÂn.
MO s / l  x  1C s

!

MCx s  CO g

A fontosabb karbidkeÂpzoÍ elemek: Ba, B, Cr, Si, Ti, Mo, V, W.
Mindezeket figyelembe veÂve a grafitkuÈvettaÂban az atomizaÂcioÂra vezetoÍ eÂs/vagy atomizaÂcioÂs veszteseÂget
okozoÂ lehetseÂges folyamatokat az
alaÂbbi folyamataÂbra foglalja oÈssze:
A atomizaÂcioÂs szakasz roÈvid ideje
alatt mindenkeÂppen szaÂmolni kell
¹termeÂszetesº paÂrolgaÂsi veszteseÂggel. HiaÂba gyors ugyanis a grafitkuÈvetta felfuÍteÂse az atomizaÂcioÂs perioÂdusra, ahhoz, hogy a meÂrendoÍ
komponens atomizaÂloÂdni tudjon, eloÍbb el kell paÂrolognia, de a paÂrolgaÂs hoÍmeÂrseÂkleteÂn a goÍz halmazaÂllapotuÂ molekulaÂk meÂg nem keÂpesek disszociaÂcioÂra. A bomlaÂs
hoÍmeÂrseÂkleteÂnek eleÂreÂseÂig a keletkezett molekulagoÍzoÈk egy reÂsze bomlaÂs neÂlkuÈl,
disszociaÂlatlanul taÂvozik a kuÈvettaÂboÂl. A ¹taÂvozaÂsi veszteseÂgº meÂrteÂkeÂt lehet csoÈkkenteni a veÂdoÍgaÂz aÂramoltataÂsaÂnak szuÈnetelteteÂseÂvel, de a diffuÂzioÂ ± ami ilyen nagy
hoÍmeÂrseÂkleten maÂr igen jelentoÍs ± biztosan kijuttatja a csoÍboÍl a goÍzoÈk bizonyos
haÂnyadaÂt.
Ez a fajta paÂrolgaÂsi veszteseÂg oly moÂdon csoÈkkenthetoÍ, hogy idoÍben eltolva legyen
jelen egy kisebb eÂs egy nagyobb hoÍmeÂrseÂkletuÍ teÂrreÂsz az atomizaÂcioÂhoz, ill. a paÂrolgaÂshoz. Ez valoÂsul meg a LÕvov aÂltal kifejlesztett platform segõÂtseÂgeÂvel.
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A LÕvov-platform egy pirolitikus grafitboÂl keÂszuÈlt peremes lapka ('csoÂnak'), ami
võÂzszintesen illeszkedik a grafitkuÈvetta alsoÂ reÂszeÂre, csupaÂn szeÂleivel vagy sarkaival
eÂrintve a kemence falaÂt.
A mintaoldatot erre a platformra injektaÂljuk, majd a fentiekben reÂszletezett
moÂdon szaÂrõÂtjuk eÂs hamvasztjuk. Az
atomizaÂcioÂs szakaszhoz vezetoÍ igen
gyors fuÍteÂs miatt azonban a platform hoÍmeÂrseÂklete nem eÂri el a kuÈvetta falaÂnak
hoÍmeÂrseÂkleteÂt, mert a kis feluÈletuÍ eÂleken valoÂ eÂrintkezeÂs miatt rossz a hoÍaÂtadaÂs hateÂkonysaÂga. A platformot ezeÂrt a
goÍzteÂr hevõÂti fel: emiatt viszont az atomizaÂcioÂs szakasz roÈvid idejeÂn a platform
hoÍmeÂrseÂklete a goÍzteÂr hoÍmeÂrseÂklete
alatt marad, ill. csak keÂsve eÂri el azt.
Amikor a minta elpaÂrolog a platformroÂl,
a kuÈvetta goÍztereÂben maÂr nagyobb a hoÍmeÂrseÂklet, õÂgy az oda eÂrkezoÍ molekulagoÍzoÈk
bomlaÂsaÂhoz kedvezoÍbbek a termikus felteÂtelek, eÂs azonnal megindulhat az elpaÂrolgott mintamennyiseÂg teljes egeÂszeÂnek disszociaÂcioÂja. A paÂrolgaÂsi veszteseÂgek ezaÂltal
szaÂmottevoÍen csoÈkkenthetoÍk.
å A grafitkuÈvettaÂs AAS meghataÂrozaÂs befejezoÍ, 4. leÂpeÂse a kiizzõÂtaÂs; ceÂlja a kuÈvetta

kitisztõÂtaÂsa. Az atomizaÂcioÂs szakasz hoÍmeÂrseÂkleteÂneÂl nagyobb hoÍmeÂrseÂkleten az atomizaÂcioÂ utaÂn esetleg visszamaradt anyagot a kuÈvettaÂboÂl maradeÂktalanul el kell taÂvolõÂtani
annak eÂrdekeÂben, hogy a koÈvetkezoÍ meÂreÂst ne zavarja.

A kiizzõÂtaÂsi szakaszt koÈvetoÍen a kuÈvetta eÂs a rendszer visszahuÍl szobahoÍmeÂrseÂkletre, eÂs
kezdoÍdhet a koÈvetkezoÍ meÂreÂs.
A grafitkemenceÂs moÂdszerneÂl keÂzenfekvoÍnek laÂtszik a szilaÂrd mintaÂk koÈzvetlen meghataÂrozaÂsa is elsoÍsorban akkor, ha a mintaÂt neheÂz oldatba vinni, netaÂn nagyon keveÂs a minta
mennyiseÂge, vagy a mintaeloÍkeÂszõÂteÂsi muÍveletek kikeruÈleÂseÂvel csoÈkkenteni kõÂvaÂnjuk
a szennyezoÍdeÂs lehetoÍseÂgeÂt, illetve egyszeruÍen csak roÈvidõÂteni akarjuk az elemzeÂs idejeÂt.
Mindezen kedvezoÍnek tuÍnoÍ szempontok mellett a szilaÂrd mintaÂs elemzeÂs szaÂmos neheÂzseÂget is felvet, amelyekkel eÂrdemes szaÂmolni meÂg
az analõÂzis megkezdeÂse eloÍtt. Ilyen lehet pl. a
minta inhomogenitaÂsaÂboÂl adoÂdoÂ lehetseÂges hiba,
a kuÈvettaÂba juttatott minta toÈmegeÂnek reprodukaÂlaÂsa eÂs a minta helyeÂnek vaÂltozaÂsai a kuÈvettaÂban, a kalibraÂloÂ sorozat eloÍaÂllõÂtaÂsaÂnak neheÂzseÂgei, a jelentoÍsebb meÂrteÂkuÍ haÂtteÂrsugaÂrzaÂs, a sokkal nagyobb eloÍkezeleÂsi eÂs atomizaÂcioÂs hoÍmeÂrseÂklet miatt a grafitkuÈvetta hasznaÂlhatoÂsaÂgaÂnak
drasztikus csoÈkkeneÂse.
A szilaÂrd mintaÂs elemzeÂsekhez a minta elhelyezeÂseÂhez aÂltalaÂban valamilyen beteÂtet hasznaÂlnak
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± ez nemcsak grafitboÂl, hanem inert feÂmboÍl is keÂszuÈlhet ±, melyet a grafitkemence aljaÂn
helyeznek el a platformhoz hasonloÂan; ezzel keÂsleltetik a szilaÂrd anyag paÂrolgaÂsaÂt.
MaÂsik lehetoÍseÂg, hogy a szilaÂrd mintaÂs analõÂzisekhez kuÈloÈn erre a ceÂlra kialakõÂtott kuÈvettaÂt
vesznek igeÂnybe.
A szilaÂrd mintaÂs elemzeÂsek reprodukaÂlhatoÂsaÂga, pontossaÂga eÂs precizitaÂsa sokkal rosszabb,
mint az oldatos meghataÂrozaÂsokeÂ, ezeÂrt nem tuÂl gyakran alkalmazzaÂk. JellemzoÍ felhasznaÂlaÂsi teruÈlete a szilaÂrd anyagok termikus viselkedeÂseÂnek, bomlaÂsaÂnak vizsgaÂlata.
A direkt szilaÂrd mintaÂs vizsgaÂlatok neheÂzseÂgeit eÂs pontatlansaÂgait kikuÈszoÈboÈlendoÍ, kidolgoztaÂk viszont a szilaÂrd anyagok szuszpenzioÂ formaÂban (slurry) valoÂ grafitkemenceÂs meÂreÂsi
moÂdszereÂt. A szuszpenzioÂ eloÍaÂllõÂtaÂsaÂhoz a szilaÂrd mintaÂt eloÍbb el kell porõÂtani, majd megfeleloÍ oldoÂszerben ± nem felteÂtlenuÈl võÂzben ± diszpergaÂlni. A szuszpenzioÂ kezeleÂse eÂs
grafitkemenceÂbe juttataÂsa hasonloÂ, mint az oldatokeÂ: pipettaÂval joÂl reprodukaÂlhatoÂ a bemeÂreÂsi teÂrfogat, automatizaÂlhatoÂ is, csak injektaÂlaÂs eloÍtt mindig gondosan fel kell keverni
a szuszpenzioÂt (pl. ultrahang-keveroÍvel), vagy stabilizaÂloÂszereket (pl. TRITON-X) kell
addicionaÂlni.
A grafitkemenceÂs eljaÂraÂs kimutataÂsi hataÂra 0,005-0,05 mg/dm3, ami nagysaÂgrendekkel jobb,
mint laÂngatomizaÂcioÂ eseteÂn. Ennek foÍbb okai:
· A laÂngba keruÈloÍ mintamennyiseÂg eloszlik a laÂng teljes teÂrfogataÂban, de ennek csak kis
haÂnyadaÂt eÂrinti az abszorbanciameÂreÂs, mert az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnye a laÂngnak csak
kis reÂszeÂt vilaÂgõÂtja aÂt, emiatt a laÂngba jutoÂ eÂs annak viszonylag nagy teÂrfogataÂban
eloszloÂ meÂrendoÍ atomoknak csak kis toÈredeÂke vesz reÂszt az abszorpcioÂs folyamatban.
A grafitkemenceÂnek viszont csaknem teljes keresztmetszete aÂt van vilaÂgõÂtva, ezaÂltal az
atomizaÂcioÂs perioÂdusban keletkezoÍ atomok csaknem teljes mennyiseÂge az abszorbanciameÂreÂs rendelkezeÂseÂre aÂll.
· A laÂng teÂrfogataÂhoz keÂpest a grafitkuÈvetta belsoÍ teÂrfogata sokkal kisebb, ezeÂrt benne
sokkal inkaÂbb koncentraÂloÂdnak az atomgoÍzoÈk, mint a laÂngban, azaz nagyobb a feÂnyuÂtban valoÂ tartoÂzkodaÂsi idoÍ, eÂs ezeÂrt a grafitkemenceÂbe injektaÂlt mintaÂnak csaknem teljes
mennyiseÂge reÂszese az analitikai jel keÂpzeÂseÂnek.
3.4.3.3.4. HideggoÍzoÈs eljaÂraÂs

CV AAS ( Cold Vapor)

A hideggoÍzoÈs eljaÂraÂst a higany atomabszorpcioÂs meghataÂrozaÂsaÂra fejlesztetteÂk ki, mivel a
laÂngatomizaÂcioÂjuÂ eÂs a grafitkemenceÂs eljaÂraÂs a rossz kimutataÂsi hataÂr miatt nem alkalmas
a termeÂszetes mintaÂkban eloÍforduloÂ kis mennyiseÂguÍ higany meghataÂrozaÂsaÂra.
A higany az egyetlen olyan feÂm, ami szobahoÍmeÂrseÂkleten folyadeÂk halmazaÂllapotuÂ, emiatt
maÂr ilyen koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt is jelentoÍs a goÍz nyomaÂsa, raÂadaÂsul atomos formaÂban paÂrolog.
(EgyeÂbiraÂnt meÂg mindig nem szuÈletett egyeÂrtelmuÍ tudomaÂnyos magyaraÂzat a higany cseppfolyoÂs tulajdonsaÂgaÂnak okairoÂl.)
A feÂmhigany szaÂmaÂra tehaÂt nem kell kuÈloÈn atomizaÂloÂ egyseÂget leÂtrehozni ± ami egyszeruÍsõÂti a meghataÂrozaÂsi moÂdszert ±, csupaÂn a kuÈloÈnboÈzoÍ keÂmiai formaÂkboÂl atomos aÂllapotba
kell hozni. Erre leginkaÂbb a Bettendorf-proÂba reakcioÂjaÂt ajaÂnljaÂk, ami a klasszikus minoÍseÂgi elemzeÂsben reÂgoÂta ismert a higany kimutataÂsaÂra.
EroÍsen keÂnsavas koÈzegben a Hg2-ionok oÂn(II)-kloriddal feÂmhigannyaÂ redukaÂlhatoÂk, eÂs
fekete csapadeÂk formaÂjaÂban levaÂlaszhatoÂk:
HgCl2  SnCl2
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Ha azonban higanyvegyuÈlet mennyiseÂge < 10 4 mol/dm3, eÂs az oldaton keresztuÈl argongaÂz
aÂramlik, a higany nem keÂpez folyadeÂkfaÂzist ± azaz a Hg-atomok nem aÂllnak oÈssze folyadeÂkcseppekkeÂ ±, hanem az aÂtaÂramloÂ argonnal atomos higanygoÍzoÈk formaÂjaÂban taÂvoznak
a reakcioÂedeÂnyboÍl. Ezek az atomos Hg-goÍzoÈk egy kvarccsoÈvoÈn keresztuÈl koÈzvetlenuÈl bejuttathatoÂk az atomabszorpcioÂs keÂszuÈleÂk levegoÍ-acetileÂn laÂngjaÂba, melyen egy higany-vaÂjtkatoÂdlaÂmpa feÂnyeÂt aÂtvezetve (kHg ) meÂrhetoÍ az abszorbanciaÂjuk.

EloÍfordulhatnak olyan termeÂszetes eredetuÍ bioloÂgiai mintaÂk, melyben a higany mennyiseÂge
a kimutataÂsi hataÂr alatti. Ekkor lehetoÍseÂg van a higany duÂsõÂtaÂsaÂra oly moÂdon, hogy a reakcioÂedeÂnyboÍl kivezetett higanygoÍzoÈk meÂg a laÂngba jutaÂs eloÍtt egy kis csoÍbe helyezett arany
(Au) vagy platina (Pt) adszorbensen amalgaÂmot keÂpezve roÈgzuÈljenek. KelloÍ mennyiseÂguÍ
Au-Hg vagy Pt-Hg amalgaÂm gyuÍjteÂse utaÂn a kis csoÈvecske koÈruÈli fuÍtoÍszaÂl hevõÂteÂseÂvel az
amalgaÂm elbonthatoÂ, eÂs a beloÍle felszabaduloÂ higany most maÂr duÂsõÂtott mennyiseÂgben jut
a laÂngba, meÂrhetoÍ abszorbanciaÂt okozva.
3.4.3.3.5. HidridkeÂpzeÂsi moÂdszer

HG AAS ( Hydride Generation)

HidridkeÂpzeÂsi atomabszorpcioÂs eljaÂraÂssal a perioÂdusos rendszer IV-V-VI. oszlopaÂban helyet
foglaloÂ, kovalens koÈteÂsuÍ vagy kovalens jelleguÍ hidridet keÂpezoÍ feÂlfeÂmek (B, Ge, As, Sb, Se,
Te) eÂs maÂsodfajuÂ feÂmek (Sn, Pb, Bi) meÂrhetoÍk.
Ezen elemek ionjai ugyanis eroÍsen redukaÂloÂ soÂsavas koÈzegben naszcens hidrogeÂnnel (,H')
szobahoÍmeÂrseÂkleten stabil hidriddeÂ alakõÂthatoÂk. Tipikus peÂldaÂja ennek a reakcioÂnak a kis
mennyiseÂguÍ arzeÂn kimutataÂsaÂra szolgaÂloÂ, a kvalitatõÂv analitikai gyakorlatban reÂgoÂta alkalmazott Marsh-proÂba.
SoÂsav eÂs cink reakcioÂjaÂval a reakcioÂkoÈzegben eloÍaÂllõÂtott atomos aÂllapotuÂ hidrogeÂn
hataÂsaÂra az arzeÂnboÍl AsH3 keletkezik, melyet egy felhevõÂtett veÂkony csoÈvoÈn aÂtvezetve az arzeÂn feÂmarzeÂnneÂ oxidaÂloÂdik, eÂs lerakoÂdik a csoÍ falaÂra (arzeÂntuÈkoÈr).
6, H'  H3 AsO3

! AsH3 "  3H2 O
2AsH3 ! 2As  3H2

A HG AAS moÂdszer naÂtrium-borohidriddel (NaBH4) aÂllõÂtja eloÍ a naszcens hidrogeÂnt
a mintaÂt is tartalmazoÂ eroÍsen soÂsavas koÈzegben. Az atomos hidrogeÂn a vizsgaÂlandoÂ feÂm-
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komponenst illeÂkony hidriddeÂ alakõÂtja, melyet a reakcioÂelegyen aÂtaÂramloÂ inert gaÂz (argon
vagy nitrogeÂn) oÈblõÂt egy nyitott kvarccsoÍbe, mely az atomabszorpcioÂs keÂszuÈleÂk levegoÍacetileÂn laÂngjaÂba torkollik. A laÂng aÂltal felhevõÂtett csoÍben a hidrid atomjaira bomlik, majd
a keletkezoÍ feÂmatomok a laÂngba jutnak, ahol a meÂrendoÍ elem uÈregkatoÂdlaÂmpaÂjaÂnak feÂnyeÂt
elnyelve bekoÈvetkezik az atomabszorpcioÂ.
Az uÂn. szakaszos moÂdszerneÂl a hidridkeÂpzoÍdeÂsi reakcioÂ egy reakcioÂlombikban megy veÂgbe,
eÂs ebboÍl keruÈl aÂt a laÂngba.

A folyamatos moÂdszerneÂl a mintaoldat eÂs a soÂsavoldat aÂramloÂ koÈzegeÂbe adagoloÂdik a naÂtrium-borohidrid. A kialakuloÂ hidridet egy elvaÂlasztoÂ tartaÂlyban kuÈloÈnõÂtik el a folyadeÂkfaÂzistoÂl, majd ezt koÈvetoÍen jut a kvarccsoÈvoÈn aÂt a laÂngba.
A folyamatos moÂdszer munkamenete ± elteÂroÍen a szakaszostoÂl ± automatizaÂlhatoÂ.
A hidridgeneraÂcioÂs moÂdszer kimutataÂsi hataÂra a neÂhaÂny meÂrhetoÍ elemre vonatkozoÂan kb.
azonos a grafitkemenceÂs moÂdszereÂvel.
Nagy eloÍny viszont, hogy a hidridkeÂpzoÍdeÂs mintegy kiemeli a maÂtrixboÂl a meÂrendoÍ elemeket, ezaÂltal az abszorbanciameÂreÂs pontossaÂga javõÂthatoÂ. A grafitkemenceÂboÍl viszont neheÂz
kiuÍzni az oÈsszetett maÂtrix komponenseit az eloÍkezeleÂssel, õÂgy a maradeÂk szennyezoÍ anyagok az atomizaÂcioÂs leÂpeÂsben zavarhatnak.

3.4.3.3.6. HaÂtteÂrkorrekcioÂ

Az atomabszorpcioÂs eljaÂraÂsok soraÂn gyakran leÂp fel olyan zavaroÂ hataÂs, amelynek koÈvetkezteÂben nemcsak a meÂrendoÍ elem goÍzaÂllapotuÂ atomjai nyelik el az uÈregkatoÂdos laÂmpa
feÂnyeÂt, hanem maÂs fizikai folyamatok is csoÈkkentik a detektorba jutoÂ feÂny intenzitaÂsaÂt.
Ezen uÂn. ¹laÂtszoÂlagosº abszorbancia kialakulaÂsaÂeÂrt a disszociaÂlatlan molekulaÂk eÂs gyoÈkoÈk
aÂltali feÂnyelnyeleÂs, valamint az atomizaÂtorban leÂvoÍ szilaÂrd aeroszol reÂszecskeÂken bekoÈvetkezoÍ feÂnyszoÂroÂdaÂs a feleloÍs.
Az emlõÂtett jelenseÂgekkel mind a laÂng-, mind a grafitkemenceÂs atomabszorpcioÂs spektrometriai eljaÂraÂsok alkalmazaÂsaÂnaÂl szaÂmolni kell.
FoÍleg akkor fordul eloÍ, ha a mintaoldat a szokaÂsosnaÂl toÈmeÂnyebb, nagyobb a soÂtartalma vagy a szervesanyag-tartalma. Ilyenkor ugyanis a nagy mennyiseÂguÍ maÂtrix-
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anyagoknak hosszabb idoÍre lenne szuÈkseÂg az elpaÂrolgaÂshoz eÂs a termikus bomlaÂshoz, mivel a meÂreÂs roÈvid ideje alatt (neÂhaÂny sec) nem keÂpesek atomos aÂllapotba
keruÈlni, eÂs egy reÂszuÈk szilaÂrd permet (szaÂraz aeroszol) formaÂban marad. Ezek
a mikrokristaÂlyos reÂszecskeÂk ± az uÂn. 'haÂtteÂr' ± okozzaÂk aztaÂn azt a laÂtszoÂlagos
abszorbanciaÂt, ami a valoÂdi abszorbanciaÂhoz hozzaÂadoÂdva meghamisõÂtja az eredmeÂnyt, eÂs a teÂnylegesneÂl nagyobb abszorbanciaeÂrteÂket meÂruÈnk, illetve az abszorbancia nem lesz araÂnyos a meÂrendoÍ elem mintaoldatbeli koncentraÂcioÂjaÂval.
MegemlõÂtendoÍ meÂg, hogy a feÂnyszoÂroÂdaÂs meÂrteÂke annaÂl nagyobb, mineÂl kisebb a megvilaÂgõÂtoÂ feÂny hullaÂmhossza; ezeÂrt ez a fajta zavaroÂ hataÂs foÍleg az ultraibolya-tartomaÂnyban
jelentkezik.
A laÂtszoÂlagos abszorbancia, azaz a haÂtteÂr okozta zavaraÂs kikuÈszoÈboÈleÂseÂre, ill. csoÈkkenteÂseÂre haÂtteÂrkorrekcioÂs moÂdszereket szokaÂs alkalmazni.
Ezek az alaÂbbiak lehetnek:
a) KeÂt hullaÂmhosszon valoÂ meÂreÂs
b) DeuteÂriumlaÂmpaÂs haÂtteÂrkorrekcioÂ
c) Smith±Hieftje-feÂle moÂdszer
d) Zeeman-effektuson alapuloÂ haÂtteÂrkorrekcioÂ
a) KeÂt hullaÂmhosszon valoÂ meÂreÂs
Ebben az esetben a mintaÂnak keÂt hullaÂmhosszon meÂrjuÈk meg az abszorbanciaÂjaÂt.
Az egyik hullaÂmhossz a minta rezonanciavonala (elemzoÍ hullaÂmhossz), a maÂsik hullaÂmhossz pedig egy, az elemzoÍvonaltoÂl nem tuÂl taÂvol esoÍ olyan maÂsik hullaÂmhossz, ahol
a meÂrendoÍ elem atomjainak nincs feÂnyelnyeleÂse, ezeÂrt itt csak a molekulaÂk eÂs gyoÈkoÈk,
valamint a feÂnyszoÂroÂdaÂs miatt van meÂrhetoÍ abszorbancia.
A rezonanciavonalon meÂrt abszorbancia a meÂrendoÍ elemek atomjai aÂltal meÂrhetoÍ
Â tteÂr
abszorbancia (atomabszorpcioÂs jel  AAAS
Âs a haÂtteÂrabszorbancia (Aha
) oÈsszege.
k1
k1 ) e
haÂtteÂr
A maÂsik vonalon viszont csak a haÂtteÂrabszorbanciaÂt (Ak2 ) meÂrhetjuÈk. A keÂt meÂrt
eÂrteÂk kuÈloÈnbseÂge adja a meÂrendoÍ atomok aÂltal okozott abszorbanciaÂt, ha felteÂtelezzuÈk,
Â tteÂr
Â tteÂr
hogy a keÂt hullaÂmhosszon meÂrt haÂtteÂrabszorbancia koÈzel azonos (Aha
 Aha
).
k1
k2
Â tteÂr
 Aha

A  AAAS
k1
k1

Â tteÂr
Aha
k2

A moÂdszer haÂtraÂnya, hogy minden mintaÂt keÂt hullaÂmhosszon kell lemeÂrni, tovaÂbbaÂ ha
a keÂt hullaÂmhosszon meÂrt haÂtteÂrabszorbancia nem egyezik meg, akkor a zavaroÂ hataÂs
teljesen nem kuÈszoÈboÈlhetoÍ ki, csak csoÈkkenthetoÍ.
b) DeuteÂriumlaÂmpaÂs haÂtteÂrkorrekcioÂ
DeuteÂriumlaÂmpaÂs haÂtteÂrkorrekcioÂ az ultraibolya-tartomaÂnyban alkalmazhatoÂ, mivel
a deuteÂriumlaÂmpa csak az UV-tartomaÂnyban sugaÂroz (laÂsd 3.4.3.2.3. FeÂnyforraÂsok c.
fejezet) folytonos szõÂnkeÂpet.
Az ilyen elven muÍkoÈdoÍ keÂszuÈleÂkekben az uÈregkatoÂdlaÂmpa (Hollow Cathode Lamp 
HCL) mellett egy deuteÂriumlaÂmpa (D2-laÂmpa) is talaÂlhatoÂ, melynek feÂnye az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnyeÂvel vaÂltakozva jut a laÂngba vagy a grafitkemenceÂbe egy feÂnyosztoÂ
segõÂtseÂgeÂvel. Egyik pillanatban az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnye vilaÂgõÂtja meg az atomizaÂtor
goÍztereÂt, a maÂsik pillanatban pedig a deuteÂriumlaÂmpa feÂnye jut ugyanoda.
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Ha az uÈregkatoÂdlaÂmpa rezonanciasugaÂrzaÂsa jut az atomizaÂloÂba, akkor a meÂrt abszorbanciaeÂrteÂk (AHCL ) a meÂrendoÍ atomok aÂltal okozott 'valoÂdi' abszorbancia, (azaz atomabszorpcioÂ  AAAS ) eÂs a ¹laÂtszoÂlagosº, azaz a haÂtteÂrabszorbancia (AhaÂtteÂr) oÈsszege.
Ha viszont a D2-laÂmpa folytonos feÂnye vilaÂgõÂtja meg az atomizaÂloÂ goÍztereÂt, akkor
ezaÂltal szinte csak a haÂtteÂrabszorbancia meÂrhetoÍ (AD2).
A deuteÂriumlaÂmpa ugyanis a kileÂpoÍreÂs aÂltal aÂtfogott hullaÂmhossztartomaÂnyon beluÈl egyenletesen sugaÂroz, õÂgy a rezonanciavonal koÈrnyezeteÂben
valamennyi hullaÂmhosszon van koÈlcsoÈnhataÂs az atomizaÂloÂban jelenleÂvoÍ
molekulaÂkkal, gyoÈkoÈkkel eÂs szilaÂrd aeroszol reÂszecskeÂkkel. Ennek megfeleloÍen a monokromaÂtor kileÂpoÍreÂseÂnek teljes szeÂlesseÂgeÂben jelentkezik a
haÂtteÂrabszorbancia jele. Ehhez keÂpest a meÂrendoÍ atomok okozta atomabszorpcioÂs jel nagysaÂga elhanyagolhatoÂ, szemben az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnyeÂneÂl a rezonanciavonalon meÂrt abszorbanciaeÂrteÂkkel, ahol sokkal szuÍkebb a jel hullaÂmhossz-szeÂlesseÂge, eÂs ezeÂrt joÂval nagyobb a haÂtteÂrjel araÂnya.

A jelfeldolgozoÂ a detektorba egymaÂst koÈvetoÍen eÂrkezoÍ, az uÈregkatoÂdlaÂmpa aÂltali megvilaÂgõÂtaÂs, ill. a D2-laÂmpaÂs megvilaÂgõÂtaÂs soraÂn meÂrhetoÍ abszorbanciaeÂrteÂkeket egymaÂsboÂl kivonja, õÂgy kuÈloÈnbseÂgkeÂnt az atomabszorpcioÂs
jel eÂrteÂke (AAAS) adoÂdik.
Fontos azonban, hogy a deuteÂriumlaÂmpa feÂnyeÂnek intenzitaÂsa pontosan
megegyezzen az uÈregkatoÂdlaÂmpa aÂltal kibocsaÂtott rezonancia-hullaÂmhossz
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intenzitaÂsaÂval, ezeÂrt a deuteÂriumlaÂmpa emisszioÂjaÂnak nagyon pontos szabaÂlyozaÂsaÂra van szuÈkseÂg.
HaÂtraÂnykeÂnt jelentkezhet tovaÂbbaÂ, hogy csupaÂn az ¹aÂltalaÂnosº nagysaÂguÂ
haÂtteÂr meÂreÂseÂre alkalmas, mivel nem az elemzoÍ vonalon meÂri a haÂtteret.
Nem alkalmas a laÂthatoÂ tartomaÂnyban jelentkezoÍ haÂtteÂr-abszorbancia meghataÂrozaÂsaÂra sem, mivel laÂthatoÂ feÂnyt a D2-laÂmpa nem emittaÂl. Ilyenkor
helyette volfraÂmlaÂmpaÂt alkalmaznak haÂtteÂrkorrekcioÂra, aminek a laÂthatoÂ
tartomaÂnyban van folytonos spektruma.
c) Smith±Hieftje-feÂle haÂtteÂrkorrekcioÂ
A moÂdszer alapja az oÈnabszorpcioÂ jelenseÂge (laÂsd 3.4.2.4. fejezet, zavaroÂ hataÂsok). Az
atomspektroszkoÂpiaÂban akkor beszeÂluÈnk oÈnabszorpcioÂroÂl, ha valamely elem magas
hoÍmeÂrseÂkletuÍ atomos goÍzeinek belsoÍ teÂrreÂszeÂben talaÂlhatoÂ, gerjesztett aÂllapotuÂ atomok
aÂltal kibocsaÂtott feÂnyt a kuÈlsoÍ, hidegebb zoÂnaÂban ugyanazon elem alapaÂllapotuÂ atomjai
reÂszben vagy egeÂszben elnyelik.
È nabszorpcioÂ okozza a Nap szõÂnkeÂpeÂben megjelenoÍ Fraunhofer-feÂle soÈteÂt
O
vonalakat is: a Nap belsejeÂboÍl eÂrkezoÍ, a kuÈloÈnboÈzoÍ elemek aÂltal emittaÂlt sugaÂrzaÂst a Nap koronaÂjaÂnak kuÈlsoÍ reÂszeÂben talaÂlhatoÂ 'sajaÂt' atomok elnyelik.
Ugyanez tapasztalhatoÂ a laÂngfotometriaÂs meÂreÂs fent emlõÂtett zavaroÂ hataÂsai
koÈzoÈtt taÂrgyalt oÈnabszorpcioÂnaÂl is.
Az uÈregkatoÂdlaÂmpa katoÂdjaÂnak uÈregeÂben az oÈnabszorpcioÂ szinteÂn jelentkezik, ha a laÂmpaaÂramot noÈveljuÈk: ilyenkor ui. megnoÍ a katoÂdporlasztaÂs meÂrteÂke, ezaÂltal a katoÂd
feluÈleteÂroÍl nagy szaÂmuÂ atom keruÈl a katoÂd uÈregeÂnek goÍztereÂbe, eÂs az uÈreg haÂtsoÂ
reÂszeÂben keletkezoÍ sugaÂrzaÂst az uÈreg elejeÂn, ill. az uÈreg eloÍtti teÂrreÂszben leÂvoÍ atomok
elnyelik.
A laÂmpaaÂram fokozatos noÈveleÂseÂvel kezdetben a rezonanciavonal egyre nagyobb
intenzitaÂsuÂ eÂs egyre 'szeÂlesebb' lesz, annak megfeleloÍen, hogy egyre toÈbb atom ¹porlasztoÂdikº a goÍzteÂrbe, eÂs õÂgy egyre noÍ a feÂnyt emittaÂloÂ atomok szaÂma is.

TovaÂbb noÈvelve a laÂmpaaÂramot, a vonal intenzitaÂsa maÂr nem noÍ tovaÂbb, hanem
csoÈkkenni kezd, eÂs ¹oÈnmagaÂba fordul visszaº ± ez a 'vonal-visszafordulaÂs' jelenseÂge ±,
melynek oka az oÈnabszorpcioÂ.
Az eroÍsen megnoÈvelt laÂmpaaÂram hataÂsaÂra a goÍzteÂrbe jutoÂ igen nagy szaÂmuÂ
atom a katoÂduÈreg belsejeÂboÍl induloÂ, k hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ rezonanciasugaÂrzaÂs
egyre nagyobb reÂszeÂt nyeli el az uÈreg elejeÂn.
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ExtreÂm nagy laÂmpaaÂram eseteÂn a vonal-visszafordulaÂs olyan nagy meÂrteÂkuÍ, hogy
a rezonanciavonal hullaÂmhosszaÂn egyaÂltalaÂn nem jelentkezik emisszioÂs intenzitaÂs: a rezonanciavonal helye uÈresen marad, eÂs csak annak keÂt oldalaÂn mutatkozik egy-egy
kuÈloÈnaÂlloÂnak laÂtszoÂ vonal; ezek azonban nem ¹uÂjº szõÂnkeÂpvonalak, hanem csupaÂn a
kiszeÂlesedett rezonanciavonal keÂt szeÂle, melyeket az oÈnabszorpcioÂ ¹nem enged koÈzelebb egymaÂshozº.
A Smith±Hieftje haÂtteÂrkorrekcioÂs moÂdszer alkalmazaÂsaÂnaÂl a laÂmpaaÂramot pillanatonkeÂnt vaÂltoztatva az egyik pillanatban normaÂl (kis) laÂmpaaÂrammal uÈzemeltetik az uÈregkatoÂdlaÂmpaÂt ± ekkor normaÂl spektraÂlis eoszlaÂst mutat a rezonanciavonal ±, a koÈvetkezoÍ pillanatban pedig extreÂm nagy aÂrameroÍsseÂget kapcsolnak raÂ, ekkor az oÈnabszorpcioÂ
miatt a rezonanciavonal eltuÍnik.
A normaÂl laÂmpaaÂram pillanataÂban meÂrt abszorbancia az atomabszorpcioÂs jel eÂs a
szoÂroÂdaÂs miatti haÂtteÂrjel oÈsszegeÂboÍl adoÂdik (AAAS  AhaÂtteÂr ), az extreÂm nagy laÂmpaaÂram alatti uÈzemmoÂdban pedig csak a szoÂroÂdaÂs okozta abszorbancia meÂrhetoÍ (AhaÂtteÂr),
mivel a rezonanciavonal helyeÂn ekkor nem eÂrzeÂkelhetoÍ uÈregkatoÂdlaÂmpa-emisszioÂ, melyet a meÂrendoÍ atomok abszorbeaÂlni tudnaÂnak (AAAS
krez  0).
A kis laÂmpaaÂramnaÂl meÂrt abszorbanciaeÂrteÂkboÍl kivonva a nagy laÂmpaaÂram alatt meÂrt
abszorbanciaeÂrteÂket a haÂtteÂrabszorbancia eÂrteÂke kiesik.

Mivel a Smith±Hieftje-moÂdszer a rezonanciavonal koÈzvetlen koÈrnyezeteÂben levoÍ hullaÂmhosszon meÂri a haÂtteret, a koraÂbbi moÂdszerekhez keÂpest pontosabb abszorbanciameÂreÂst tesz lehetoÍveÂ.
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A nagy gerjeszteÂsi energiaÂjuÂ elemek meÂreÂsekor azonban keveÂsbeÂ alkalmazhatoÂ, mert
ezekneÂl az oÈnabszorpcioÂ sokkal kisebb meÂrteÂkuÍ, eÂs õÂgy nagy laÂmpaaÂramok mellett sem
valoÂsul meg a teljes vonal-visszafordulaÂs, a rezonanciavonalon is lesz meÂrhetoÍ abszorbancia (AAAS
krez 6 0).
HaÂtraÂnykeÂnt emlõÂthetoÍ tovaÂbbaÂ, hogy az extreÂm nagy aÂrameroÍsseÂguÍ laÂmpa muÍkoÈdteteÂse eroÍsen ¹fogyasztjaº a katoÂd anyagaÂt, ami jelentoÍsen csoÈkkenti az uÈregkatoÂdlaÂmpa
eÂlettartamaÂt, ezeÂrt a 'kis aÂram' $ 'nagy aÂram' pulzaÂltataÂst csak a teÂnyleges abszorbanciameÂreÂs neÂhaÂny maÂsodperces idoÍtartamaÂra alkalmazzaÂk.
d) Zeeman-effektuson alapuloÂ haÂtteÂrkorrekcioÂ
A Zeeman-effektuson alapuloÂ haÂtteÂrkorrekcioÂ alapja a Pieter Zeeman aÂltal 1896-ban
felfedezett jelenseÂg, mely szerint eroÍs maÂgneses teÂrben a feÂnyt kibocsaÂtoÂ vagy elnyeloÍ
atomok szõÂnkeÂpvonalai toÈbb komponensre hasadnak fel, melyek intenzitaÂsa eÂs polarizaÂcioÂja elteÂroÍ.
Az atomabszorpcioÂs moÂdszer eseteÂn tehaÂt vagy az uÈregkatoÂdlaÂmpa mint feÂnyt kibocsaÂtoÂ egyseÂg, vagy a grafitkemence goÍztere mint abszorbeaÂloÂ teÂrreÂsz keruÈl maÂgneses teÂrbe.
Az uÂn. anomaÂlis Zeeman-effektus a szõÂnkeÂpvonalat aÂltalaÂban 2, 4 vagy 6 szõÂnkeÂpvonalra bontja, mõÂg a normaÂlis Zeeman-felhasadaÂs soraÂn a szõÂnkeÂpvonal a maÂgneses teÂreroÍ
iraÂnyaÂtoÂl fuÈggoÍen (laÂsd alaÂbb) 3 vagy 2 komponensre hasad.
A Zeeman-haÂtteÂrkorrekcioÂs moÂdszer gyakorlataÂban a normaÂlis Zeeman-felhasadaÂst hasznaÂljaÂk ki oly moÂdon, hogy az atomizaÂloÂ egyseÂget ± a grafitkuÈvettaÂt ±
helyezik eroÍs maÂgneses teÂrbe egy elektromaÂgnes poÂlusai koÈzeÂ. A 120 kHz vaÂltoÂaÂramuÂ frekvenciaÂval leÂtrehozott, H  10 000 G ( Gauss) teÂreroÍsseÂguÍ maÂgneses teÂr iraÂnya az uÈregkatoÂdos laÂmpa feÂnysugaraÂnak iraÂnyaÂhoz, az uÂn. optikai
tengelyhez keÂpest lehet transzverzaÂlis (arra meroÍleges) vagy longitudinaÂlis (azzal
paÂrhuzamos).

TranszverzaÂlis Zeeman-felhasadaÂs eseteÂn a maÂgneses teÂrben 3 komponens jelentkezik:
A p-komponens hullaÂmhossza azonos az eredetivel, intenzitaÂsa az eredeti intenzitaÂs 50%-a. A p-komponens keÂt oldalaÂn, hozzaÂ keÂpest szimmet-
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rikusan, k  Dk hullaÂmhosszeÂrteÂkekneÂl keÂt r-komponens jelenik meg
(r eÂs r) az eredeti intenzitaÂs 25-25%-aÂval. E haÂrom vonal intenzitaÂsaÂnak oÈsszege megegyezik az eredeti, fel nem hasadt rezonanciavonal
intenzitaÂsaÂval.
MindhaÂrom komponens sõÂkban polarizaÂlt: a p-komponens polaritaÂsa a H
maÂgneses teÂreroÍ iraÂnyaÂval paÂrhuzamos, mõÂg a r-komponensek polaritaÂsa
a maÂgneses teÂreroÍ iraÂnyaÂra meroÍleges.
A keÂszuÈleÂkbe egy polarizaÂtor is be van eÂpõÂtve, ami az uÈregkatoÂdos laÂmpa
feÂnyeÂt a maÂgneses teÂreroÍ iraÂnyaÂra meroÍlegesen polarizaÂlja.
Amikor a vaÂltoÂaÂrammal vezeÂrelt elektromaÂgnes eÂppen nincs bekapcsolt aÂllapotban, azaz a teÂreroÍ nulla, az elemzoÍvonal (rezonanciavonal) hullaÂmhosszaÂn az
atomabszorpcioÂs jel eÂs a feÂnyszoÂroÂdaÂs okozta haÂtteÂrjel oÈsszege meÂrhetoÍ.
Ha viszont a maÂgnes be van kapcsolva, eÂs a kuÈvetta koÈruÈl maÂgneses teÂreroÍ
jelentkezik, csak a haÂtteÂrjel meÂrhetoÍ.
A maÂgneses teÂrben a 3 komponensre hasadt abszorpcioÂs elemzoÍvonal
koÈzuÈl a r-komponensek azeÂrt nem keÂpesek atomabszorpcioÂra, mert
hullaÂmhosszuk az elemzoÍvonal hullaÂmhosszaÂhoz keÂpest Dk eÂrteÂkkel el
van toloÂdva az elemzoÍvonal keÂt oldalaÂn, a p-komponens pedig azeÂrt nem
tud abszorbeaÂloÂdni, mert polaritaÂsa meroÍleges az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnyeÂnek polarizaÂcioÂs sõÂkjaÂra. (Az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnyeÂt ui. a beeÂpõÂtett polarizaÂtor a maÂgneses teÂreroÍ iraÂnyaÂhoz keÂpest arra meroÍlegesen polarizaÂlja
± az aÂbraÂn ez fuÈggoÍleges helyzetuÍ ±,
a p-komponens polarizaÂcioÂs sõÂkja viszont erre az iraÂnyra meroÍleges ± az
aÂbraÂn ez a võÂzszintes helyzet ±, õÂgy a
hullaÂmvektoraiknak nincs ¹talaÂlkozaÂsi pontjaº.)
Az atomizaÂloÂban tehaÂt sem a r-komponensek nem nyeloÍdnek el ± mivel
nem megfeleloÍ a hullaÂmhosszuk ±,
sem pedig a p-komponens, mivel
nem megfeleloÍ a polarizaÂcioÂs sõÂkjaÂnak iraÂnyultsaÂga. EzeÂrt atomabszorpcioÂs jel nem, csak haÂtteÂrjel meÂrhetoÍ,
mert a veÂgtelenuÈl sok haÂtteÂrkomponens koÈzoÈtt szaÂmos olyan van, melynek vagy a hullaÂmhossza, vagy a polarizaÂcioÂ sõÂkja ± netaÂn mindkettoÍ ±
megegyezik a felhasadt abszorpcioÂs vonalak jellemzoÍivel.
MaÂgnes kikapcsolva: AAAS  AhaÂtteÂr 
MaÂgnes bekapcsolva:
AhaÂtteÂr )
AAS
A  A
 AhaÂtteÂr 

AhaÂtteÂr

A Zeeman-haÂtteÂrkorrekcioÂ azeÂrt eloÍnyoÈs, mert a haÂtteret az atomabszorpcioÂs jel
mindkeÂt oldalaÂn, annak koÈzvetlen koÈrnyezeteÂben meÂri, ezaÂltal kikuÈszoÈboÈli azt
a pontatlansaÂgot, amit a haÂtteÂrhullaÂmhosszak szerinti elteÂreÂse okozhat, hiszen
mind a r-komponens, mind a r-komponens hullaÂmhosszaÂn lehetseÂges a korrekcioÂ. Mindez uÂgy valoÂsul meg, hogy nincs szuÈkseÂg kuÈloÈn feÂnyforraÂsra, ami
noÈveli a pontossaÂgot.
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Mindezekkel egyuÈtt a Zeeman-elven muÍkoÈdoÍ haÂtteÂrkorrekcioÂs moÂdszerrel az
atomabszorpcioÂs jelhez keÂpest 100-szoros haÂtteÂrjel is korrigaÂlhatoÂ, ami igen kis
koncentraÂcioÂk meÂreÂseÂt teszi lehetoÍveÂ oÈsszetett maÂtrixuÂ mintaÂkban is.
A Zeeman-felhasadaÂs elveÂn muÍkoÈdoÍ haÂtteÂrkorrekcioÂra nemcsak a transzverzaÂlis
Zeeman-felhasadaÂs, hanem a longitudinaÂlis felhasadaÂs is alkalmazhatoÂ (ma maÂr
szaÂmos keÂszuÈleÂk ezen az elven muÍkoÈdik).
A longitudinaÂlis Zemman-felhasadaÂsban haÂrom helyett csak keÂt vonal jelentkezik
a maÂgneses teÂrben.

A longitudinaÂlis felhasadaÂskor keletkezoÍ keÂt r-komponens helye az eredeti hullaÂmhosszhoz keÂpest szimmetrikusan, Dk eÂrteÂkkel elcsuÂszik.
MindkeÂt r-komponens cirkulaÂrisan polarizaÂlt.
Mivel az elemzoÍvonal eredeti hullaÂmhosszaÂn nem jelenik meg uÂjabb szõÂnkeÂpvonal, a haÂtteÂrkorrekcioÂs elv a transzverzaÂlis felhasadaÂshoz hasonloÂan eÂrveÂnyesõÂthetoÍ azzal a koÈnnyõÂteÂssel, hogy nincs szuÈkseÂg beeÂpõÂtett polarizaÂtorra az uÈregkatoÂdlaÂmpa feÂnyeÂnek moÂdosõÂtaÂsaÂhoz; ez egyuÂttal azt is jelenti, hogy a feÂnyforraÂs
feÂnyeÂnek intenzitaÂsaÂt az atomizaÂloÂig semmi sem csoÈkkenti.
MegemlõÂtendoÍ tovaÂbbaÂ, hogy mind a transzverzaÂlis, mind a longitudinaÂlis Zeeman-korrekcioÂs eljaÂraÂs oÂriaÂsi eloÍnye, hogy a maÂgneses teÂreroÍ vaÂltoztataÂsaÂval a
felhasadaÂs meÂrteÂkeÂt eÂs ezen keresztuÈl a haÂtteÂrmeÂreÂs hullaÂmhosszaÂt egyszeruÍen
lehet moÂdosõÂtani.
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4. ELEKTROANALITIKAI MOÂDSZEREK

Az elektroanalitikai moÂdszerek koÈzeÂ olyan eljaÂraÂsok tartoznak, melyekben az analitikai
jelet az elektrolitokban valoÂ aÂramvezeteÂs, illetve az elektrolitok eÂs a beleÂjuÈk meruÈloÍ elektÂ ltalaÂban maga az
roÂdok faÂzishataÂraÂn lejaÂtszoÂdoÂ toÈlteÂsaÂtmeneti jelenseÂgek szolgaÂltatjaÂk. A
elektrolit a meÂrendoÍ minta, ebboÍl koÈvetkezoÍen az elektroanalitikai moÂdszerek jellemzoÍen
folyadeÂkmintaÂkat vizsgaÂlnak.
Az analitikai jel lehet feszuÈltseÂg, aÂrameroÍsseÂg, ellenaÂllaÂs, toÈlteÂs, illetve ezeknek teÂrbeli vagy
idoÍbeli vaÂltozaÂsa, eloszlaÂsa.
MegkuÈloÈnboÈztetik tovaÂbbaÂ az egyes moÂdszereket az alkalmazott elektroÂdok tõÂpusai, fajtaÂi
eÂs az oÈsszeaÂllõÂtaÂsok rendszere szerint is.
Az elektrolitokban elektromos aÂram hataÂsaÂra bekoÈvetkezoÍ toÈlteÂselmozdulaÂsok (ionvaÂndorlaÂs) meÂreÂseÂvel az oldat vezetoÍkeÂpesseÂge hataÂrozhatoÂ meg. Ezzel foglalkozik a konduktometria.
A dielektrometria az elektromos eroÍteÂr hataÂsaÂra a molekulaÂkon beluÈli pozitõÂv eÂs negatõÂv
toÈlteÂsek suÂlypontjainak elmozdulaÂsaÂt meÂri.
A faÂzishataÂr-aÂtmeneteket eÂrintoÍ moÂdszerek koÈzuÈl a potenciometria alapja az elektrolitelektroÂd faÂzishataÂron aÂtleÂpoÍ toÈlteÂsek (elektronok eÂs/vagy ionok) okozta potenciaÂlvaÂltozaÂs.
A voltametria az elektrolizaÂloÂ cellaÂn aÂtfolyoÂ aÂram eroÍsseÂgeÂnek vaÂltozaÂsaÂt meÂri az alkalmazott feszuÈltseÂg fuÈggveÂnyeÂben.
Az elektrolõÂzis soraÂn az elektroÂdokon aÂthaladt toÈlteÂsmennyiseÂg meÂreÂse a coulombmetria
taÂrgykoÈreÂbe tartozik.
Az elektrogravimetria az elektrolõÂzis soraÂn kivaÂlt anyag toÈmegeÂnek meÂreÂseÂn alapul, az
elektrogazometria (elektromos gaÂzanalõÂzis) pedig az elektrolõÂzis aÂltal fejlesztett gaÂzok teÂrfogatmeÂreÂseÂt veÂgzi.
A fentiek koÈzuÈl gyakorlati jelentoÍseÂge miatt elsoÍsorban a potenciometriaÂval eÂs a hozzaÂ
kapcsoloÂdoÂ fogalomrendszerrel foglalkozunk reÂszletesebben.
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4.1. Potenciometria
A potenciometria heterogeÂn elektrokeÂmiai rendszerekben muÍkoÈdoÍ elektroÂdokon kialakuloÂ
elektroÂdpotenciaÂl-vaÂltozaÂsok meÂreÂseÂvel foglalkozik.

4.1.1. ElektroÂdok eÂs elektroÂdfolyamatok
Az elektroÂd olyan elektrokeÂmiai rendszer, amelyben legalaÂbb keÂt egymaÂssal eÂrintkezoÍ faÂzis
koÈzuÈl az egyik feÂmes vezetoÍ (elektronvezetoÍ) vagy feÂlvezetoÍ, a maÂsik pedig ionvezetoÍ
(elektrolit).
A faÂzisok talaÂlkozaÂsaÂnaÂl hataÂrfeluÈlet alakul ki, melyen a toÈlteÂsek aÂtleÂphetnek egyik faÂzisboÂl
a maÂsikba.
Az elektroÂdokon a toÈlteÂsek aÂtrendezoÍdeÂseÂt rendszerint elektronok eÂs/vagy ionok faÂzishataÂron aÂt valoÂ elmozdulaÂsa okozza, melynek eredmeÂnyekeÂppen elektromos kettoÍs reÂteg
alakul ki.
Bizonyos esetekben akaÂr 2-3 elektromos kettoÍs reÂteg is leÂtrejoÈhet egymaÂs foÈloÈtt.
Az elektroÂd elektroÂdfolyamatok reÂveÂn ¹muÍkoÈdikº.
Az elektroÂdfolyamat mindazon fizikai eÂs keÂmiai vaÂltozaÂsok oÈsszesseÂge, amely az elektroÂd
feluÈleteÂn eÂs annak koÈrnyezeteÂben a toÈlteÂsek aÂthaladaÂsa eloÍtt eÂs utaÂn veÂgbemegy.
Az elektroÂdfolyamat magaÂban foglalja a reÂszecskeÂk elektroÂdhoz valoÂ eÂrkezeÂseÂt eÂs
taÂvozaÂsaÂt (anyagtranszport), az adszorpcioÂs eÂs deszorpcioÂs leÂpeÂseket, valamint a toÈlteÂsek teÂnyleges faÂzisaÂtleÂpeÂseÂt is.
ElektroÂdfolyamat lehet:
· Kationok keletkezeÂse vagy toÈlteÂsveszteÂse
Zn  Zn2  2e
· Anionok keletkezeÂse vagy toÈlteÂsveszteÂse
4 OH  O2  2 H2 O  4 e
· Ionok toÈlteÂsszaÂmaÂnak vaÂltozaÂsa
Fe2  Fe3  e
· Komplex ionok keletkezeÂse
Zn  4 CN  Zn CN4 2  2 e
Az elektroÂdfolyamatnak azokat a leÂpeÂseit, melyek a hataÂrfeluÈleten jaÂtszoÂdnak le, elektroÂdreakcioÂnak nevezzuÈk. Ezek leggyakrabban fizikai eÂs/vagy keÂmiai reakcioÂk.
A toÈlteÂsek teÂnyleges aÂtleÂpeÂse egyik faÂzisboÂl a maÂsikba az uÂn. elektrokeÂmiai reakcioÂ vagy
maÂs neÂven toÈlteÂsaÂtleÂpeÂsi reakcioÂ.
Ha az elektroÂdon csak egyetlen elektroÂdreakcioÂ zajlik, egyszeruÍ elektroÂdroÂl beszeÂluÈnk, ha
viszont az elektroÂdon toÈbb elektroÂdreakcioÂ is veÂgbemegy, kevereÂkelektroÂdroÂl van szoÂ.
Mn
Í elektroÂd elektroÂdreakcioÂja
1  ne  M1  egyszeru
n
M1  ne  M1
kevereÂkelektroÂd elektroÂdreakcioÂi
Mm
2  me  M2
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ReverzõÂbilis az elektroÂd muÍkoÈdeÂse akkor, ha a hataÂrfeluÈleten veÂgbemenoÍ elektrokeÂmiai
vaÂltozaÂsok megfordõÂthatoÂk.
2e

pl. Zn feÂm  Zn2 elektrolit
2 e

IrreverzõÂbilis muÍkoÈdeÂsuÍ az olyan elektroÂd, melynek elektroÂdreakcioÂi csak egy iraÂnyban
mennek veÂgbe.
Az anoÂd az az elektroÂd, melyen oxidaÂcioÂ (elektronleadaÂs) jaÂtszoÂdik le, a katoÂd pedig az,
amelyiken redukcioÂ (elektronfelveÂtel) megy veÂgbe.
Az elektrokeÂmiai cellaÂk olyan rendszerek, amelyekben keÂmiai folyamat (vagy koncentraÂcioÂkuÈloÈnbseÂg kiegyenlõÂtoÍdeÂse) elektromos aÂramot termel (galvaÂncella), vagy kuÈlsoÍ aÂramforraÂsboÂl aÂramot aÂtbocsaÂtva rajtuk, bennuÈk keÂmiai folyamat megy veÂgbe (elektrolizaÂloÂ cella).
A galvaÂncellaÂban az anoÂd negatõÂv, a katoÂd pedig pozitõÂv toÈlteÂsuÍ elektroÂd, mõÂg
elektolõÂziskor az anoÂd a pozitõÂv, a katoÂd a negatõÂv toÈlteÂsuÍ elektroÂd.
A legtoÈbb elektrokeÂmiai cella keÂt elektroÂdboÂl aÂll (feÂlcellaÂk), melyek elektrolitoldatai koÈzoÈsek vagy eÂrintkeznek.
Mind a galvaÂncellaÂban, mind az elektrolizaÂloÂ cellaÂban a katoÂd eÂs az anoÂd elektroÂdreakcioÂi
(feÂlcella-reakcioÂk) teÂrben elkuÈloÈnuÈlnek.
Az elektrokeÂmiai cellaÂk, ill. az ott lejaÂtszoÂdoÂ elektroÂdreakcioÂk szokaÂsos
>
>
>
>
>
>
>
anoÂd (red. alak) >
>
> elektrolit katoÂd (ox. forma)
> anoÂd (ox. forma) elektrolit >

jeloÈleÂse:
>
>
>
> katoÂd

(red. alak)

Mindig az anoÂddal kezdjuÈk a felõÂraÂst balroÂl indulva a reÂsztvevoÍ anyagok vegyjeleÂvel vagy keÂmiai keÂpleteÂvel. A faÂzishataÂrt fuÈggoÍleges vonal mutatja, a feÂlcellaÂkat
pedig kettoÍs fuÈggoÍleges vonal vagy kettoÍs szaggatott fuÈggoÍleges vonal vaÂlasztja el
egymaÂstoÂl.
Az ilyen oÈsszeaÂllõÂtaÂs-rendszernek tipikus peÂldaÂja a galvaÂncellakeÂnt muÍkoÈdoÍ Daniell-elem.
A John Daniell angol fizikus aÂltal 1836-ban leÂtrehozott Daniell-elem egyik elektroÂdja
reÂzlemez, ami reÂz(II)-szulfaÂt-oldatba (CuSO4) meruÈl, maÂsik elektroÂdja pedig cinklemez,
ami cink-szulfaÂt-oldatba (ZnSO4) meruÈl, mikoÈzben a keÂt feÂmet elektromos vezetoÍ koÈti
oÈssze, a keÂt elektrolit pedig kaÂlium-klorid (KCl) soÂhõÂdon keresztuÈl eÂrintkezik.
A soÂhõÂd egy fordõÂtott U-alakuÂ csoÍbe toÈltoÈtt, toÈmeÂny soÂoldattartalmuÂ kocsonya
(pl. kaÂlium-kloriddal impregnaÂlt agaragar geÂl).
SoÂhõÂd helyett uÂn. poÂrusos diafragmaÂt is hasznaÂlnak. A diafragma tulajdonkeÂppen agyagboÂl eÂgetett, maÂzatlan csereÂp,
amelynek poÂrusain aÂt ionok keÂpesek vaÂndorolni aneÂlkuÈl, hogy
a diafragma aÂltal elvaÂlasztott
oldatok keveredneÂnek.
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A Daniell-elem aÂramtermeleÂsre keÂpes: muÍkoÈdeÂse alatt a cinklemez atomjai cinkionokkeÂnt oldatba mennek, mikoÈzben keÂt elektront a feÂmben haÂtrahagynak (elektronleadaÂs  oxidaÂcioÂ). Ezek a cinklemezen visszamaradt elektronok az oÈsszekoÈtoÍ kuÈlsoÍ
vezeteÂken a reÂzlemezre aÂramlanak, eÂs annak feluÈleteÂn az oldatbeli reÂzionokat semlegesõÂtik (elektronfelveÂtel  redukcioÂ). A kuÈlsoÍ vezetoÍben ezaÂltal elektronaÂram folyik, azaz
elektromos aÂram meÂrhetoÍ, amit az ampermeÂroÍ jelez, eÂs amit pl. elektromos fogyasztoÂk
ellaÂtaÂsaÂra lehet felhasznaÂlni.
EkoÈzben azonban a cinklemez az elektrolitban lassan feloldoÂdva elfogy, a reÂzlemez
pedig a raÂ kivaÂlt reÂz miatt egyre nagyobb toÈmeguÍre hõÂzik.
A Daniell-elem cellaszeruÍ jeloÈleÂse:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Zn >
> ZnSO4-oldat >
>
> CuSO4-oldat >
> Cu
ill. egyszeruÍbben:

>
>
>
>
>
>
>
> 2
>
Zn (s) >
>
> Cu2 (aq) >
> Cu (s)
> Zn (aq) >

A potenciometriaÂs elektroÂdok a Daniell-elemhez hasonloÂan muÍkoÈdnek.

4.1.2. Elektromotoros eroÍ eÂs kapocsfeszuÈltseÂg
A galvaÂncellaÂkban az elektromos aÂram termeloÍdeÂseÂnek felteÂtele, hogy a rendszer taÂvol
legyen az egyensuÂlyi aÂllapottoÂl. Az aÂram termeloÍdeÂse annaÂl nagyobb, mineÂl nagyobb a keÂt
elektroÂd koÈzti potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg.
A katoÂd eÂs az anoÂd elektromos potenciaÂljaÂnak kuÈloÈnbseÂge a kapocsfeszuÈltseÂg (Ek ) vagy
maÂs neÂven cellapotenciaÂl, melynek meÂrteÂkegyseÂge a volt [V].
Ek 

Rk
 Eeme
Rk  Rb

± ahol Rk  az aÂramkoÈr kuÈlsoÍ ellenaÂllaÂsa, Rb  az aÂramkoÈr belsoÍ ellenaÂllaÂsa,
Eeme  az uÂn. elektromotoros eroÍ, amely a terheletlen, nem muÍkoÈdoÍ aÂramforraÂs
elektroÂdjai koÈzoÈtt meÂrt potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg.
Ha a galvaÂnelemben a keÂt elektroÂd egyensuÂlyban van koÈrnyezeteÂvel, elektronaÂram nem
alakul ki, tehaÂt a galvaÂnelem nem termel aÂramot: ebben az esetben a kapocsfeszuÈltseÂg az
elektromotoros eroÍvel (Eeme ) egyezik meg; ilyenkor az elektroÂdok egyensuÂlyban vannak
koÈrnyezetuÈkkel, reverzõÂbilis folyamatok zajlanak.

4.1.3. Elektromos kettoÍsreÂteg az elektroÂdokon; elektroÂdpotenciaÂl
Minden olyan helyen, ahol faÂzisok eÂrintkeznek, eÂs ezeken a faÂzishataÂrokon elektromos
toÈlteÂshordozoÂk (ionok vagy elektronok) leÂpnek aÂt, ezek diffuÂzioÂja elektromos kettoÍsreÂteget
alakõÂt ki a hataÂrfeluÈleten.
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A galvaÂnelemek eseteÂben a faÂzisok eÂrintkezeÂsekor haÂromfeÂle hataÂrfeluÈleten joÈhet leÂtre
elektromos kettoÍsreÂteg:
a) FEÂM±FEÂMION(oldat) hataÂrfeluÈlet
b) ION(oldat)±ION(oldat) hataÂrfeluÈlet
c) FEÂM±FEÂM hataÂrfeluÈlet
Elektromos kettoÍsreÂteg FEÂM±FEÂMION(oldat) hataÂrfeluÈleten

A galvaÂncellaÂk elektroÂdjain aÂrammentes aÂllapotban egyensuÂly alakul ki az elektroÂdfeÂm eÂs az oldat koÈzoÈtt. Ha az oldatban a feÂmionok keÂmiai potenciaÂlja kisebb, mint a feÂmraÂcsban (pl.
lZn2 < lZn2 ), akkor elektronjaikat haÂtrahagyva feÂmionok keruÈlaq

raÂcs

nek az oldatba. EzaÂltal az oldat feÂmmel hataÂros reÂsze pozitõÂv
toÈlteÂsuÍ lesz, a feÂm pedig negatõÂv toÈlteÂsuÍveÂ vaÂlik.
Az oldatba keruÈlt feÂmionok eÂs a feÂmben maradt elektronok azonban elektrosztatikus
vonzoÂeroÍkeÂnt hatnak, melyek nem engedik sem az ionokat, sem az elektronokat tuÂlsaÂgosan eltaÂvolodni a faÂzisok eÂrintkezeÂsi feluÈleteÂtoÍl, ezeÂrt a faÂzishataÂron ionokboÂl eÂs elektronokboÂl aÂlloÂ elektromos kettoÍsreÂteg alakul ki, ami aztaÂn maÂr akadaÂlyozza a feÂmionok eÂs az
elektronok tovaÂbbi mozgaÂsaÂt.
Ha az elektroÂdfeÂm olyan oldatba meruÈl, melyben az ionok keÂmiai potenciaÂlja nagyobb,
mint a feÂmraÂcs ionjaieÂ (pl. lCu2 < lCu2 ), akkor a pozitõÂv feÂmionok vaÂlnak ki az oldatboÂl
aq

raÂcs

a feÂm feluÈleteÂre, eÂs hoznak leÂtre ott pozitõÂv toÈlteÂsfelesleget, mikoÈzben a feluÈlettel eÂrintkezoÍ
oldatreÂteg a haÂtrahagyott elektronok miatt negatõÂv toÈlteÂsuÍ lesz.
A kialakult elektromos kettoÍsreÂteg miatt mindkeÂt esetben potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg joÈn leÂtre
a feÂm eÂs az oldat koÈzoÈtt. Ez a potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg annaÂl nagyobb, mineÂl nagyobb az
elektroÂdfeÂm ionjainak keÂmiai potenciaÂlja eÂs az oldatbeli ionjainak keÂmiai potenciaÂlja koÈzti
kuÈloÈnbseÂg. Ennek a potenciaÂlkuÈloÈnbseÂgnek az eÂrteÂke koÈzvetlenuÈl nem meÂrhetoÍ, mert a feÂmet eÂs az oldatot vezetoÍvel kellene oÈsszekapcsolni, ami tovaÂbbi kettoÍsreÂteg(ek) leÂtrejoÈtteÂt
okoznaÂ.
VeÂgeredmeÂnyben tehaÂt a feÂmfeluÈlet eÂs a vele eÂrintkezoÍ oldatreÂszben kialakult elektromos
kettoÍs reÂteg aÂltal leÂtrehozott potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg hataÂrozza meg az uÂn. elektroÂdpotenciaÂlt
(E).
Az elektroÂdpotenciaÂl a feÂmnek az oldattal szemben kialakult potenciaÂlja.
Az elektroÂdpotenciaÂl mindkeÂt elektroÂdnaÂl felleÂp.
Elektromos kettoÍsreÂteg ion(oldat)±ion(oldat) hataÂrfeluÈleten

Ha keÂt, egymaÂssal ionaÂteresztoÍ reÂtegen aÂt eÂrintkezoÍ oldatban az
azonos ionok koncentraÂcioÂja kuÈloÈnboÈzoÍ, eÂs ezaÂltal az oldatok keÂmiai potenciaÂlja is elteÂroÍ, a koncentraÂcioÂ kiegyenlõÂteÂseÂre diffuÂzioÂ
indul meg a nagyobb keÂmiai potenciaÂluÂ helyroÍl a kisebb keÂmiai
potenciaÂluÂ hely feleÂ, azaz a nagyobb koncentraÂcioÂjuÂ helyroÍl a kisebb koncentraÂcioÂjuÂ hely iraÂnyaÂba.
Mivel a kationok eÂs az anionok vaÂndorlaÂsi sebesseÂge kuÈloÈnboÈzoÍ, a
kisebb meÂretuÍ eÂs ezaÂltal nagyobb sebesseÂggel mozgoÂ kationok gyorsabban eÂrik el a kisebb
koncentraÂcioÂjuÂ faÂzist, ahol toÈlteÂsfelesleget okoznak. Az ellenteÂtes toÈlteÂsuÍ, nagyobb meÂretuÍ,
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lassuÂbb anionok viszont ekkor meÂg a toÈmeÂnyebb oldatban vaÂndorolnak, õÂgy a faÂzishataÂr
keÂt oldalaÂn kettoÍsreÂteg alakul ki.
A kationok eÂs anionok ellenteÂtes toÈlteÂseÂboÍl adoÂdoÂ vonzaÂs lassõÂtja a gyorsabb ionok mozgaÂsaÂt, õÂgy a kationok eÂs az anionok nem tudnak jelentoÍsen eltaÂvolodni egymaÂstoÂl, de a
koÈztuÈk fennaÂlloÂ sebesseÂgkuÈloÈnbseÂg mindig meguÂjõÂtja a kettoÍsreÂteget.
Az ellenteÂtes toÈlteÂsuÍ, mozgoÂ ionokat paÂrosaÂval szemleÂlve a paÂr egyik tagja mindig
gyorsabb, eÂs ezaÂltal nagyobb taÂvolsaÂgot tesz meg, mint a paÂrja; ezaÂltal eloÍbb eÂri el
a hõÂgabb oldatot, ahol viszont a toÈlteÂse nincs kiegyenlõÂtve, hiszen a lassabban
mozgoÂ paÂrja meÂg csak a toÈmeÂnyebb oldatban van a kompenzaÂlatlan toÈlteÂseÂvel.
A kettoÍsreÂteg miatt a keÂt oldat koÈzoÈtt potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg alakul ki, melyet a leÂtrehozoÂ
folyamatroÂl diffuÂzioÂs potenciaÂlnak (Ediff ) neveznek.
A diffuÂzioÂs potenciaÂl eÂrteÂke az alaÂbbi keÂplet szerint hataÂrozhatoÂ meg:
Ediff 

urel
urel
RT
c1
a
k

 ln
rel
rel
c2
uk  ua F

± ahol urel
Âs urel
ÂkonysaÂga,
a a kation, ill. anion relatõÂv mozge
k e
T  abszoluÂt hoÍmeÂrseÂklet, F  Faraday-szaÂm ( 96 500 C/mol)
c1 eÂs c2 ionkoncentraÂcioÂk az eÂrintkezoÍ oldatokban.
A keÂplet alapjaÂn laÂthatoÂ, hogy a diffuÂzioÂs potenciaÂl annaÂl nagyobb, mineÂl nagyobb
a kationok eÂs az anionok mozgeÂkonysaÂgaÂnak kuÈloÈnbseÂge, eÂs mineÂl nagyobb a koncentraÂcioÂkuÈloÈnbseÂg. Ha a kation eÂs az anion mozgeÂkonysaÂga azonos, diffuÂzioÂs potenciaÂl nem leÂp
fel. EloÍjeleÂt szinteÂn a mozgeÂkonysaÂgkuÈloÈnbseÂg szabja meg: a hõÂgabb oldat toÈlteÂse a mozgeÂkonyabb ion toÈlteÂseÂvel lesz azonos. A H-ion eÂs OH±-ion rendkõÂvuÈl nagy mozgeÂkonysaÂga
miatt ezeÂrt savas oldatokban mindig a hõÂgabb oldat lesz pozitõÂv toÈlteÂsuÍ, mõÂg luÂgos oldatban
a hõÂgabb oldat mindig negatõÂv toÈlteÂsuÍveÂ vaÂlik a membraÂnnal eÂrintkezoÍ reÂtegben.
DiffuÂzioÂs potenciaÂl abban az esetben is kialakul, ha azonos koncentraÂcioÂjuÂ, de kuÈloÈnboÈzoÍ ionokat tartalmazoÂ oldatok eÂrintkeznek
egymaÂssal; a kuÈloÈnboÈzoÍ ionok mozgeÂkonysaÂga ui. elteÂroÍ.
KuÈloÈnboÈzoÍ ionnak szaÂmõÂtanak tovaÂbbaÂ valamely adott feÂm kuÈloÈnboÈzoÍ toÈlteÂsuÍ ionjai (pl. Fe3 eÂs Fe2 ) meÂg akkor is, ha azonos
koncentraÂcioÂban vannak jelen, mert a mozgeÂkonysaÂguk viszont
nem azonos.
A diffuÂzioÂs potenciaÂl az elektroÂdpotenciaÂllal ellenteÂtben nem
egyensuÂlyi potenciaÂl. EgyensuÂly ugyanis mindaddig nem alakulhat ki, amõÂg fennaÂll a koncentraÂcioÂkuÈloÈnbseÂg, mert a diffuÂzioÂ folyamatosan ez ellen hat, eÂs a faÂzishataÂrra iraÂnyuloÂ
irreverzõÂbilis iontranszport fenntartaÂsaÂval folyamatosan meguÂjõÂtja a kettoÍsreÂteget.
A diffuÂzioÂs potenciaÂl az elektrolitoldatok eÂrintkezeÂsi helyeÂn mindig jelentkezik, eÂs teljesen
sohasem kuÈszoÈboÈlhetoÍ ki.
Ha azonban a keÂt elektrolitkoncentraÂcioÂ koÈzel azonos, nagysaÂga aÂltalaÂban elhanyagolhatoÂ az elektroÂdpotenciaÂlhoz keÂpest.
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CeÂlszeruÍ tovaÂbbaÂ soÂhõÂd alkalmazaÂsa, mert egyreÂszt jelentoÍsen kisebb lesz az eÂrintkezeÂsi feluÈlet, maÂsreÂszt a geÂlben koÈtoÈtt kationok eÂs anionok azonos toÈlteÂse eÂs
hasonloÂ mozgeÂkonysaÂga miatt keveÂsbeÂ alakul ki a kettoÍsreÂteg (a keÂplet elsoÍ tagjaÂnak szaÂmlaÂloÂja koÈzel nulla).
Fentiek miatt a diffuÂzioÂs potenciaÂlt az elektromotoros eroÍ szaÂmõÂtaÂsaÂnaÂl aÂltalaÂban nem
szoktaÂk figyelembe venni.
Elektromos kettoÍsreÂteg FEÂM±FEÂM hataÂrfeluÈleten

KeÂt feÂm eÂrintkezeÂseÂnek hataÂrfeluÈleteÂn elektronok leÂpnek aÂt a nagyobb keÂmiai potenciaÂluÂ feÂmboÍl a kisebb keÂmiai potenciaÂluÂ feÂmbe.
Az elektront leadoÂ feÂm a raÂcspontokban visszamaradoÂ, toÈlteÂseit
tekintve kompenzaÂlatlan feÂmionok miatt pozitõÂv toÈlteÂsuÍ lesz, az
elektronokat fogadoÂ feÂm pedig negatõÂv toÈlteÂsuÍ. (Pl. reÂz-cink eÂrintkezeÂs eseteÂn e keÂt feÂm keÂmiai potenciaÂljaÂnak nagysaÂga aÂltal meghataÂrozottaknak megfeleloÍen cinkboÍl diffundaÂlnak elektronok a
reÂzbe.)
A hataÂrfeluÈleten emiatt igen veÂkony (0,1 mm) elektromos kettoÍsreÂteg alakul ki, amely uÂn.
kontaktpotenciaÂlt, maÂs neÂven eÂrintkezeÂsi feszuÈltseÂget hoz leÂtre. (Ez az uÂn. Volta-potenciaÂl,
melyet 1793-ben fedezett fel Alessandro Volta.)
A kontaktpotenciaÂl nagysaÂga ± aÂltalaÂban 1-2 V ± az anyagi minoÍseÂgtoÍl fuÈgg.
EÂrteÂkeÂt jellemzoÍen az elektronok uÂn. kileÂpeÂsi munkaÂja szabja meg, amely annak az
energiaÂnak a nagysaÂga, amellyel az elektronok keÂpesek elhagyni a feÂmraÂcsot.
Ennek megfeleloÍen a ¹leglazaÂbbanº koÈtoÈtt elektronokat tartalmazoÂ alkaÂlifeÂmek
(legkisebb ionizaÂcioÂs energiaÂjuÂ elemek) jelenleÂteÂben legkisebb a kontaktpotenciaÂl.
A feÂmeket maÂr Volta sorba rendezte aszerint, hogy egymaÂssal eÂrintkezve
melyik vaÂlik pozitõÂv eÂs melyik negatõÂv toÈlteÂsuÍveÂ. Ezt a Volta-feÂle feszuÈltseÂgi sort maÂig is hasznaÂljuk ± a feÂmek feszuÈltseÂgi sorakeÂnt emlõÂtjuÈk (laÂsd
alaÂbb) ± a feÂmes jelleg eroÍsseÂgeÂnek eÂs a redox tulajdonsaÂgok jellemzeÂseÂre.
A kontaktpotenciaÂl nagysaÂga az eÂrintkezoÍ feluÈletek aÂllapotaÂtoÂl (tisztasaÂg, simasaÂg)
eÂs a hoÍmeÂrseÂklettoÍl is fuÈgg. ElteÂroÍ hoÍmeÂrseÂkletuÍ feÂmek eÂrintkezeÂsekor ugyanis
termoelektromos feszuÈltseÂg is felleÂp.

4.1.4. Az elektromotoros eroÍ eÂs szaÂmõÂtaÂsa
A galvaÂnelem elektromotoros erejeÂt (EME) a cella keÂt elektroÂdja koÈzoÈtt kialakuloÂ potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg hataÂrozza meg, ha a diffuÂzioÂs potenciaÂltoÂl eÂs a kontaktpotenciaÂloktoÂl eltekintuÈnk.
A galvaÂncellaÂban ugyanis elvileg minden faÂzishataÂron szaÂmolni kell potenciaÂlkuÈloÈnbseÂggel
az elektromos kettoÍsreÂtegek kialakulaÂsa koÈvetkezteÂben. Ennek megfeleloÍen baÂrmely galvaÂnelemben potenciaÂlkuÈloÈnbseÂgek jelentkeznek:
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Az elektromotoros eroÍ a potenciaÂlkuÈloÈnbseÂgek eloÍjeles oÈsszege. Ha a fentiek miatt a kontaktpotenciaÂlokkal nem szaÂmolunk:
EME  EkatoÂd  EanoÂd  Ediff
Mivel az anoÂd potenciaÂlja mindig negatõÂvabb, eÂs a diffuÂzioÂs potenciaÂl aÂltalaÂban elhanyagolhatoÂ:
EME  EkatoÂd  EanoÂd  E1 E2
Az elektromotoros eroÍ nagysaÂgaÂt tehaÂt a keÂt elektroÂd elektroÂdpotenciaÂljaÂnak kuÈloÈnbseÂgekeÂnt szaÂmõÂthatjuk ki.
MegaÂllapodaÂs szerint mindig a katoÂd elektroÂdpotenciaÂljaÂboÂl vonjuk ki az anoÂd
elektroÂdpotenciaÂljaÂt: mindig a pozitõÂvabb elektroÂdpotenciaÂl-eÂrteÂkboÍl vonjuk ki a negatõÂvabb elektroÂdpotenciaÂl-eÂrteÂket.
MaÂskeÂppen felõÂrva:
DE  Eeme  E1

E2  EME

(Az elektromotoros eroÍt gyakran EME roÈvidõÂteÂssel is jeloÈlik.)
Az elektromotoros eroÍ tehaÂt tulajdonkeÂppen a katoÂdnak az anoÂdra vonatkoztatott elektroÂdpotenciaÂlja.

4.1.5. Az elektroÂdpotenciaÂl NERNST-keÂplete
Hermann Nernst neÂmet fizikus dolgozta ki a galvaÂnelemek muÍkoÈdeÂseÂre vonatkozoÂ elmeÂletet, eÂs vezette le 1889-ben a roÂla elnevezett matematikai oÈsszefuÈggeÂst az
elektroÂdpotenciaÂlok elmeÂleti eÂrteÂkeÂre.
A galvaÂncella elektroÂdjainak elektroÂdpotenciaÂlja elsoÍfajuÂ elektroÂdok alkalmazaÂsa eseteÂn
(feÂmlemez meruÈl sajaÂt, joÂl oldoÂdoÂ soÂjaÂnak oldataÂba mint elektrolitba) az elektroÂdfeÂm eÂs
a vele eÂrintkezoÍ elektrolit (FEÂM±FEÂMION(oldat)) hataÂrfeluÈleteÂn kialakuloÂ elektromos kettoÍsreÂteg okozta potenciaÂlkuÈloÈnbseÂgboÍl adoÂdik.
Ha az elektroÂdfeÂm eÂs az elektrolit termodinamikai egyensuÂlyban van ± azaz koÈzoÈttuÈk reverzõÂbilis folyamatkeÂnt mind oxidaÂcioÂ, mind redukcioÂ veÂgbemehet (feÂmionok
juthatnak oldatba eÂs onnan ki is vaÂlhatnak) ±, az egyensuÂly felteÂtele, hogy a
reverzõÂbilis aÂtmenet maximaÂlis hasznos munkaÂja, azaz a szabadentalpia-vaÂltozaÂs
eÂrteÂke nulla.
Wmax  DG  0
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A munka ebben az esetben is elektromos munka, amely az ionoknak a faÂzishataÂron valoÂ aÂtleÂpeÂseÂhez szuÈkseÂges:
DG 

Wmax 

zFE

F  Faraday-szaÂm  96 485 C/mol
z  az ion toÈlteÂs-szaÂma
A szabadentalpia-vaÂltozaÂs nagysaÂgaÂt (DG) a keÂmiai potenciaÂlok eÂrteÂkei hataÂrozzaÂk meg;
adott feÂm ionjaÂnak oldatbeli keÂmiai potenciaÂljaÂboÂl (l ion ) ki kell vonni ugyanezen ion
feÂmraÂcsbeli keÂmiai potenciaÂljaÂt (l feÂm ):
DG  l ion

l feÂm

0  RT  ln c
Figyelembe veÂve a keÂmiai potenciaÂl definõÂcioÂkeÂpleteÂt: l ion  l ion
ion
W
0  RT  ln c
DG  l ion
ion

l feÂm

0  RT  ln c
zFE  l ion
ion

Â talakõÂtva:
A
kationok eseteÂben E 

0
l ion

l feÂm RT

 ln c ion
zF
zF

|{z}
E  E0 

RT
 ln c ion
zF

standardpotenciaÂl

l feÂm

MegaÂllapodaÂs szerint az elektroÂdpotenciaÂl eloÍjeleÂt az ion toÈlteÂseÂnek eloÍjele hataÂrozza meg: kationok eseteÂben ezeÂrt lesz az elektroÂdpotenciaÂl
pozitõÂv.
Nernst-egyenlet

E0  standard elektroÂdpotenciaÂl, ami az anyagi minoÍseÂgre jellemzoÍ
A Nernst-egyenletboÍl laÂthatoÂ, hogy az elektroÂdpotenciaÂl fuÈgg az anyagi minoÍseÂgtoÍl (E0 ),
a hoÍmeÂrseÂklettoÍl (T), a potenciaÂlt leÂtrehozoÂ ionok toÈlteÂseÂtoÍl (z) eÂs moÂlkoncentraÂcioÂjaÂtoÂl (c).
A E 0 standard elektroÂdpotenciaÂl az egyseÂgnyi koncentraÂcioÂjuÂ oldat elektroÂdpotenciaÂljaÂt jelenti standard aÂllapotban (ha ugyanis cion  1, ! ln 1  0, ezaÂltal
a Nernst-keÂpletben az oÈsszeg maÂsodik tagja nulla eÂrteÂkuÍ lesz ! E  E 0 ).
Az egyes elektroÂdreakcioÂk E0 eÂrteÂkeit a hidrogeÂnelektroÂd megaÂllapodaÂs szerint
nullaÂnak vaÂlasztott standard elektroÂdpotenciaÂljaÂhoz (E0H  0) viszonyõÂtjaÂk (laÂsd
alaÂbb).
Az egeÂszen hõÂg oldatok kiveÂteleÂvel a koncentraÂcioÂ helyett aktivitaÂsokkal (ai) kell szaÂmolni,
amely maÂr figyelembe veszi az elektrolitban az ionok koÈzti koÈlcsoÈnhataÂsokat. Ennek megfeleloÍen a Nernst-egyenlet alakja:
RT
E  E0 
 ln a ion
zF
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Ha a Nernst-egyenletbe behelyettesõÂtjuÈk az aÂllandoÂkat (R  8,314 J/Kmol eÂs
F  96 485 C/mol), standard hoÍmeÂrseÂkletet vaÂlasztunk (T  298,15 K), tovaÂbbaÂ a termeÂszetes alapuÂ logaritmusroÂl a gyakoribb tõÂzes alapuÂ logaritmusra teÂruÈnk aÂt
(ln cion  2,3 lg cion), a koÈvetkezoÍ egyszeruÍbb formaÂjuÂ keÂpletet kapjuk:
E  E0 

0,059
 ln a ion
z

LaÂthatoÂ, hogy hõÂg oldatokban leÂvoÍ egyeÂrteÂkuÍ ionok eseteÂben a koncentraÂcioÂ 10szeres vaÂltozaÂsa az elektroÂdpotenciaÂl eÂrteÂkeÂben 0,059 V ( 59 mV) vaÂltozaÂst okoz.
Az egyes elektroÂdpotenciaÂlok kõÂseÂrleti uÂton kuÈloÈn-kuÈloÈn nem hataÂrozhatoÂk meg, hiszen
nem lehetseÂges a keÂt elektroÂd szeparaÂlaÂsaÂval csak kuÈloÈn oxidaÂcioÂ eÂs kuÈloÈn redukcioÂ; az
elektron(ok) aÂtadaÂs-aÂtveÂtele mindig keÂt feÂl koÈzoÈtt mehet veÂgbe (egyik adja, a maÂsik pedig
fogadja). TehaÂt csak a galvaÂnelemmeÂ kapcsolt elektroÂdok elektroÂdpotenciaÂljainak kuÈloÈnbseÂge, azaz az elektromotoros eroÍ meÂrhetoÍ.
Egyetlen elektroÂd ui. csak valamilyen vezetoÍ anyag (pl. feÂmdroÂt) reÂveÂn keÂpes eÂrintkezni
a meÂroÍmuÍszerrel, eÂs az eÂrintkezeÂsi ponton mindenkeÂppen felleÂp egy maÂsodik elektroÂdpotenciaÂl. EzaÂltal minden esetben csak keÂt elektroÂdpotenciaÂl kuÈloÈnbseÂge meÂrhetoÍ, az
elektroÂdpotenciaÂlok abszoluÂt eÂrteÂke kõÂseÂrletes moÂdon nem aÂllapõÂthatoÂ meg; az elektroÂdpotenciaÂl mindig relatõÂv.
Az elektromotoros eroÍ meÂreÂse lehetoÍseÂget ad a Nernst-egyenletben szereploÍ koncentraÂcioÂ
kiszaÂmõÂtaÂsaÂra.
(E^{0})smrse}; 2; 5;b mklvl; 0 > 4:1:5:1:Astandardelektrdpotencil(E^{0})smrse
A standard elektroÂdpotenciaÂl az egyseÂgnyi koncentraÂcioÂjuÂ elektrolitot tartalmazoÂ elektroÂd
elektroÂdpotenciaÂlja standard koÈruÈlmeÂnyek (T  273,15 K eÂs p  0,1 MPa) koÈzoÈtt.
Igen fontos adatnak szaÂmõÂt a keÂmiaÂban, mert segõÂtseÂgeÂvel eloÍre megaÂllapõÂthatoÂ, hogy egy
adott ion oxidaÂcioÂs eÂs redukcioÂs tulajdonsaÂgait illetoÍen mikeÂnt viselkedik valamely maÂsik
ionnal szemben.
A standard elektroÂdpotenciaÂl is relatõÂv.
VonatkoztataÂsi alapja a standard hidrogeÂnelektroÂd (laÂsd alaÂbb reÂszletesen) reverzõÂbilis muÍkoÈdeÂse soraÂn veÂgbemenoÍ elektroÂdfolyamat standardpotenciaÂlja (EH0  0),
melyet megaÂllapodaÂs szerint 0,00 V eÂrteÂknek fogadunk el.
2 H3 O  2 e ! H2 g  2 H2 O

EH0  0,00 V

Ehhez viszonyõÂtjuk az egyseÂgnyi koncentraÂcioÂjuÂ elektrolittal muÍkoÈdoÍ, tovaÂbbi
a Nernst-keÂpletben szereploÍ logaritmusos szorelektroÂdreakcioÂk potenciaÂljaÂt
zattag az egyseÂgnyi koncentraÂcioÂ miatt nulla eÂrteÂkuÍveÂ vaÂlik (laÂsd fentebb).

E

Valamely keÂmiai elem standard elektroÂdpotenciaÂljaÂnak meghataÂrozaÂsakor tehaÂt
oÈsszeaÂllõÂtunk egy olyan diffuÂzioÂs potenciaÂl neÂlkuÈli galvaÂnelemet, melynek egyik
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elektroÂdja a standard hidrogeÂnelektroÂd, maÂsik elektroÂdja pedig a meghataÂrozni
kõÂvaÂnt standard elektroÂdpotenciaÂluÂ elektroÂd, melynek elektrolitkoncentraÂcioÂja egyseÂgnyi. A kontaktust biztosõÂtoÂ vezetoÍ szinteÂn a meghataÂrozandoÂ anyagboÂl (keÂmiai
elemboÍl) keÂszuÈl.
Pl. cink eseteÂben:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Zn s>
>Pt s>
>H2 g>
>HCl aq>
>
>Zn2 aq>
>Zn s
|{z} |{z}
>
>
>
>
>
>
>
>
kontaktus> hidrogeÂnelektroÂd >
>
> cinkelektroÂd
A keÂt feÂlcella-reakcioÂ:
Zn s ! Zn2 aq  2 e

oxidaÂcioÂ

2 H3 O  2 e ! H2 g  2 H2 O

redukcioÂ

Az egyesõÂtett cella reakcioÂja:
Zn2  H2  2 H2 O ! Zn  2 H3 O
0
EZn  EZn


EH  EH0 

RT
 ln c Zn
2F

RT
 ln c H
F

ahol c Zn  c H  0

RT
0
 ln c Zn  0 ! E Zn  E Zn
2F
RT
eÂs c H  0 !
E H  E0H
 ln c H  0 !
F
EzekboÍl az elektromotoros eroÍ: Eeme  EZn EH  E0Zn E0H

Ha pedig c Zn  0

!

Mivel E0H  0

Eeme  E0Zn 

!

W
megaÂllapodaÂs szerint  0

0,76
(laÂsd standardpotenciaÂl-taÂblaÂzat)

A standard elektroÂdpotenciaÂl eloÍjeleÂnek meghataÂrozaÂskor mindig olyan sorrendben õÂrjuk
fel a celladiagramot, hogy a standard hidrogeÂnelektroÂd keruÈljoÈn a bal oldalra. Ennek
megfeleloÍen (ez esetben is) mindig a jobb oldalon feltuÈntetett cella standard elektroÂdpotenciaÂljaÂboÂl (katoÂd) vonjuk ki a bal oldali cella (anoÂd) standard elektroÂdpotenciaÂljaÂt.
0
E 0  Ekato
Âd

0
Eano
Âd

0
 Ejobb

0
Ebal


Ha ugyanis reÂz- vagy ezuÈstelektroÂdot kapcsolunk szembe a hidrogeÂnelektroÂddal, a cinkhez
keÂpest megvaÂltozik az elektronaÂramlaÂs iraÂnya, eÂs ezekben az esetekben a reÂz- eÂs ezuÈstelektroÂdokon megy veÂgbe redukcioÂ, tehaÂt anoÂdkeÂnt fognak muÍkoÈdni.
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>
>
>
>
Cu s >
>Pt s >
>H2

>

>
>

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>Cu2
g >HCl aq >
aq >Cu s

>
>
>
>
Ag s >
>Pt s>
>H2

>
>
>

>
>
>
>
>
>

>
>
>

>AgCl s >Ag s
g >HCl aq >

ElveÂgezve a potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg meghataÂrozaÂsaÂt:
E0Cu  0,3419 V

ill.

E0Ag  0,7996 V

Ilyen eÂs ehhez hasonloÂ standard elektroÂdpotenciaÂl adatokboÂl keÂszõÂthetoÍ el a feÂmek uÂn.
feszuÈltseÂgi sora. JelentoÍseÂge abban aÂll, hogy aÂltala megtudhatjuk, hogyan viselkedik egyegy adott feÂm valamely maÂsik feÂm ionjaival szemben.
Az vaÂrhatoÂ, hogy a tiszta feÂmek a toÍluÈk pozitõÂvabb standard-potenciaÂluÂ elemek ionjait ±
adott esetben a H-ionokat is ± kiredukaÂljaÂk az oldatboÂl, azaz elemi aÂllapotban felszabadõÂtjaÂk azokat.
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FeÂmek eÂs nemfeÂmek elektroÂdreakcioÂinak standardpotenciaÂlja
E0 [V]

ElektroÂdreakcioÂ
Li  Li  e

ElektroÂdreakcioÂ

3,04

CuI  e

Cs  Cs  e

3,03

AgBr  e

Rb  Rb  e

2,98

W3  3 e





K  K e
2

 2e

Ba  Ba
Sr  Sr

2

2,93
2,91

 2e

Ca  Ca2  2 e


Na  Na  e
3

Ge
Sn

4
2

2,87

AgCl  e
Bi

 W
 Sn

 3e

2

0,2223

2,37

O2  2 H 2 O  4 e

Be  Be2  2 e

1,85

Cu  e

3

1,80

I2  2 e

 2I

1,66

I3  2 e

 3I

1,37

Fe

3

Mn  Mn2  2 e

1,185

Hg2
2  2e

Zn  Zn2  2e

0,76

Ag  e

Mg  Mg
U  U

Al  Al

 3e

3

3

 3e
 3e

Ti  Ti

Cr  Cr

 2e

0,744

Hg

 2e

0,447

Br2 l  2 e

2

3

 2e

 2e

0,40

Ir

Co  Co2  2 e

0,28

Pt2  2 e

Cd  Cd

2

 3e

0,797
0,851

 2 Br

1,066

 Ir

0,257

O2  4 H  4 e

Mo  Mo

0,20

Cl2  2 e

 2e

Pb  Pb2  2 e
Fe  Fe

3

 3e



H2  2 H  2 e

0,1375

Au

0,126

Ce4  e
3

e

0,037

Co

e

0,00

F2  2 e

1,156

 Pt



3

0,7996

 Hg

 2e

Sn  Sn

0,536

 Hg

3

 3e

0,5355
0,771

Ni  Ni

2

0,401
0,521

 Ag

 3e

0,3419

2

 Fe

2

Fe  Fe

 4 OH

 Cu

3

2

0,308

 Cu

e

0,15

 Ag  Cl
 Bi

 2e

0,124
0,153

Cu

2

0,0713

 Cu

2,38

La  La

2



e

0,00
0,10

 Ge

 2e

Cu

3

 Ag  Br

 4e

2,89
2,71

 3e

4

 Cu  I

E 0 [V]

1,18

 2 H2 O

1,229

 2 Cl

1,358

 Au

1,498

 Ce3

1,72

2

1,92

 Co
 2F

2,866

Â ltalaÂnos szabaÂly, hogy a negatõÂvabb standardpotenciaÂluÂ rendszer redukaÂlt alakja redukaÂlA
ja a pozitõÂvabb standardpotenciaÂluÂ rendszer oxidaÂlt alakjaÂt.
Pl. a Zn/Zn2 eÂs Cu/Cu2 rendszer viszonylataÂban a 0,76 V standardpotenciaÂluÂ
rendszer redukaÂlt alakja, azaz a feÂmcink (Zn) fogja redukaÂlni a 0,34 V standardpotenciaÂluÂ Cu/Cu2 rendszer oxidaÂlt alakjait, azaz a Cu2-ionokat.
W

Zn  Cu2
2e

177

!

Zn2  Cu

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 50
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

178 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 50 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

178

1. reÂsz ½ 4. Elektroanalitikai mo
Âdszerek

A pozitõÂvabb standardpotenciaÂluÂ nemfeÂmes elem viszont elemi aÂllapotuÂvaÂ keÂpes
oxidaÂlni a keveÂsbeÂ pozitõÂv standardpotenciaÂluÂ elem anionjaÂt.
W

Cl2  2 Br
2e

!

2 Cl  Br2

A legnegatõÂvabb standardpotenciaÂluÂ alkaÂlifeÂmek ezeÂrt eroÍs redukaÂloÂszerek, a legpozitõÂvabb
standardpotenciaÂluÂ nemfeÂmes elemek pedig oxidaÂloÂszerek.
Ugyancsak eÂrtelmezhetoÍ az adatok alapjaÂn, hogy bizonyos feÂmek a savakboÂl mieÂrt
keÂpesek hidrogeÂngaÂzt felszabadõÂtani, maÂsok viszont mieÂrt nem:
!

ZnCl2  H2

azaz Zn  2 H
2e
W

Pl: Zn  2 HCl

!

Zn2  H2

A feÂmcink soÂsavboÂl azeÂrt keÂpes hidrogeÂngaÂzt fejleszteni, mert a Zn/Zn2
rendszer standard elektroÂdpotenciaÂlja ( 0,76 V) negatõÂvabb a H/H2 rendszer standardpotenciaÂljaÂnaÂl (0,00 V).
A Cu  2 HCl 6! CuCl2  H2 reakcioÂ viszont nem megy veÂgbe, mert a Cu/
Cu2 rendszer standardpotenciaÂlja (0,34 V) pozitõÂvabb a H/H2 rendszer
standardpotenciaÂljaÂnaÂl.
A hidrogeÂnneÂl pozitõÂvabb standardpotenciaÂluÂ feÂmek (Ag, Ir, Pt, Au) 'nemesfeÂm'
elnevezeÂse is arra utal, hogy savakkal nem reagaÂlnak, ill. legalaÂbbis H2-t nem
fejlesztenek.
A feÂmek koÈzti reakcioÂ veÂgbemeneteleÂt a koÈrnyezeti teÂnyezoÍk (pH, komplexkeÂpzoÍk) jelentoÍsen befolyaÂsolhatjaÂk; pl. a feluÈleti toÈmoÈr oxidreÂteg kialakulaÂsaÂval jaÂroÂ passzivaÂloÂdaÂs akaÂr
meg is akadaÂlyozhatja azt. Ezen teÂnyezoÍk hataÂsa az elektroÂdpotenciaÂl vagy redoxipotenciaÂl
eÂrteÂkeÂnek megvaÂltoztataÂsaÂn keresztuÈl eÂrveÂnyesuÈl, amennyiben az aktuaÂlis koÈrnyezeti teÂnyezoÍk jelentoÍsen moÂdosõÂthatjaÂk azt.
GaÂzelektroÂdok

A galvaÂncella elektroÂdjakeÂnt gaÂzok is szerepelhetnek: pl. H2, O2, Cl2.
Mivel azonban ezek a gaÂzok nem vezetik az elektromos aÂramot, a kontaktust eÂs az
aÂramvezeteÂst valamely elsoÍfajuÂ vezetoÍ koÈzbeiktataÂsaÂval kell megoldani. Indifferens feÂmkeÂnt erre leggyakrabban platinaÂt hasznaÂlnak, amely az aÂramvezeteÂs mellett katalizaÂtorkeÂnt
is muÍkoÈdik.
A gaÂzelektroÂdokban a gaÂz egyensuÂlyban van az oldatbeli sajaÂt ionjaival, ami praktikusan eÂs
folyamatosan uÂgy oldhatoÂ meg, hogy a gaÂzionokat tartalmazoÂ oldatba meruÈloÍ inert feÂm
(platina) koÈrnyezeteÂben gaÂzt buboreÂkoltatnak keresztuÈl az oldaton (reÂszletesen laÂsd meÂg
4.1.7.1.5. fejezet).
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4.1.5.2. A hidrogeÂnelektroÂd eÂs a standard hidrogeÂnelektroÂd
A hidrogeÂnelektroÂd a legfontosabb gaÂzelektroÂd.
A hidrogeÂnelektroÂd elektrolitja H-ionokat tartalmazoÂ soÂsavoldat (HCl), melyen hidrogeÂngaÂz (H2) buboreÂkol keresztuÈl uÂgy, hogy a hidrogeÂngaÂz aÂramaÂba nagy feluÈletuÍ platinaelektroÂd (Pt) van elhelyezve.
A platina feluÈlete a molekulaÂris hidrogeÂnt 'szinte' atomos formaÂban koÈti,
PtH2

!

Pt 2 H

aminek alapjaÂn az elektroÂdreakcioÂ:
Pt 2 H



jeloÈleÂse:

2 H  2 e

fH

>
>
Pt s >
>H2

>
> 
g >H aq



H  2 e g

>

± ebben az esetben anoÂdkeÂnt muÍkoÈdik
A standard hidrogeÂnelektroÂd 25³C-on muÍkoÈdik
(T  298 K).
Benne a H-ionok koncentraÂcioÂja (cH ) eÂs a H2 gaÂz
nyomaÂsa (pH2 ) egyseÂgnyi, azaz a HCl-oldat 1 mol/
dm3 koncentraÂcioÂjuÂ, a H2 gaÂz nyomaÂsa pedig
0,1 MPa (1 atm).
A standard hidrogeÂnelektroÂd standardpotenciaÂlja
(E0H ) megaÂllapodaÂs szerint nulla.
A hidrogeÂnelektroÂd elektroÂdpotenciaÂljaÂt az elsoÍfajuÂ elektroÂdokeÂhoz hasonloÂ elvek alapjaÂn
szaÂmõÂthatjuk ki:
A szabadentalpia-vaÂltozaÂs (DG) eÂrteÂke ebben az esetben az oldatbeli (ionos) eÂs gaÂz halmazaÂllapotuÂ (molekulaÂris/atomos) hidrogeÂnforma keÂmiai potenciaÂljaÂnak kuÈloÈnbseÂge.
DG  lH

DG 
A H-ion eseteÂben z  1
EH

1
l
2 H2

0  RT  ln c 
lH  l H

H

eÂs

0  RT  ln p
lH2  l H
H2
2

0  RT  ln c  
zFE  l H

H

1 0
l
2 H2  RT ln c 

H
F
F
|{z}
0
lH


EH  E0H 
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Mivel

1
2

0  RT  ln p 
lH
H2
2

1
ln pH2 
2

RT
c H
ln p

pH 2
F
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Az egyenletben szereploÍ E0H a molekulaÂris hidrogeÂn (H2) szolvataÂlt (vagy hidrataÂlt) protonnaÂ (H) valoÂ oxidaÂcioÂs cellareakcioÂjaÂnak standardpotenciaÂl eÂrteÂke.
1
H 2  H 2 O  H 3 O  e
2

1 0
0
Ez az eÂrteÂk megaÂllapodaÂs szerint nulla, azaz a l H
l kuÈloÈnbseÂget Nernst

2 H2
javaslataÂra oÈnkeÂnyesen nulla eÂrteÂkuÍnek vaÂlasztjuk.
IÂgy lehetoÍseÂg nyõÂlik valamennyi elektroÂdreakcioÂ standardpotenciaÂljaÂt a hidrogeÂnelektroÂdeÂhoz viszonyõÂtani.
Mivel standard koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt a nyomaÂs egyseÂgnyi, tovaÂbbaÂ tõÂzes alapuÂ logaritmusra
aÂtteÂrve eÂs beõÂrva az aÂllandoÂk (R, T, F) eÂrteÂkeÂt:
E H  E0H  0,059  lg cH
A moÂlkoncentraÂcioÂt maÂskeÂpp jeloÈlve:
E H  E0H  0,059  lg H 
A keÂplet joÂl mutatja, hogy a hidrogeÂnelektroÂd elektroÂdpotenciaÂlja jelentoÍsen fuÈgg a pH-toÂl:
Mivel

lg H   pH
E H  E0H

0,059 pH

A keÂplet tulajdonkeÂppen meÂg tovaÂbb egyszeruÍsõÂthetoÍ, ha figyelembe veszszuÈk, hogy a hidrogeÂnelektroÂd standard elektroÂdpotenciaÂlja megaÂllapodaÂs
0
szerint nulla E H
 0:
EH 

0,059 pH

A pH-fuÈggeÂs igen nagy jelentoÍseÂguÍ, mert ez adja a hidrogeÂnelektroÂd egyik fontos felhasznaÂlaÂsi teruÈleteÂt, nevezetesen a potenciometriaÂs pH-meÂreÂs lehetoÍseÂgeÂt.

4.1.6. RedoxipotenciaÂl, redoxielektroÂdok
A galvaÂncellaÂk elektroÂdjainak oxidaÂcioÂs eÂs redukcioÂs folyamataiban az anoÂdon lejaÂtszoÂdoÂ
oxidaÂcioÂ soraÂn a feÂmboÍl (vagy gaÂzmolekulaÂkboÂl) elektronleadaÂssal pozitõÂv ionok keletkeznek, illetve az elektrolit pozitõÂv ionjaiboÂl elektronfelveÂtellel redukcioÂs reakcioÂban elemi
feÂm (vagy gaÂz) vaÂlik ki az oldatboÂl.
EloÍfordul azonban olyan eset is, amikor az elektrolit ugyanannak a keÂmiai elemnek
kuÈloÈnboÈzoÍ oxidaÂcioÂfokuÂ ionjait tartalmazza (pl. Fe2 eÂs Fe3, Co2 eÂs Co3), melyek
reverzõÂbilisen aÂtalakõÂthatoÂk egymaÂsba (reverzõÂbilis redoxrendszer); ilyenkor az elektrolitba
meruÈloÍ indifferens platina- vagy aranyelektroÂdaÂn az oxidaÂcioÂ eÂs redukcioÂ uÂgy is veÂgbemehet, hogy az elektronleadaÂs eÂs -felveÂtel nem a feÂmelektroÂda eÂs az elektrolit ionjai koÈzoÈtt
zajlik, hanem az elektrolit azonos anyagi minoÍseÂguÍ, kuÈloÈnboÈzoÍ toÈlteÂsuÍ ionjai koÈzoÈtt. Az
elektroÂdoknak ezt a tõÂpusaÂt redoxielektroÂdoknak nevezzuÈk.
Az alkalmazott arany- vagy platinafeÂm is pontosan meghataÂrozott potenciaÂlt vesz fel az
elektrolittal szemben, melynek egyensuÂlyi eÂrteÂkeÂt ± utalva az elektrolitban leÂvoÍ redukaÂlt eÂs
oxidaÂlt ionformaÂkra ± redoxipotenciaÂlnak hõÂvjaÂk.
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A redoxipotenciaÂl tehaÂt olyan elektroÂdpotenciaÂl, melynek nagysaÂgaÂt keÂt azonos
anyagi minoÍseÂguÍ, aÂm kuÈloÈnboÈzoÍ toÈlteÂsuÍ ion hataÂrozza meg.
>
>
JeloÈleÂse: Pt>
>ox  red

>
> 3
pl: Pt>
>Fe  Fe2

A redoxielektroÂd potenciaÂlja, azaz a redoxipotenciaÂl az eloÍzoÍekhez hasonloÂan
szaÂmõÂthatoÂ:
valamely aÂltalaÂnos a  red  b  ox  ze
reakcioÂra
a  lred.ion

DG  b  lox.ion

Mivel
eÂs
0
DG  b  lox.ion
 RT  ln cox.ion 
0
zFEox/red  b  lox.ion

Eox/red 

0
lred.ion  lred.ion
 RT  ln cred.ion
0
a  lred.ion
 RT  ln cred.ion 

0
a  lred.ion
  b  RT  ln cox.ion

0
b  lox.ion

0
a  lred.ion
RT

 fln cox.ion b
zF
zF
|{z}

0
Eox/red  Eox/red


Kationokra:

0
lox.ion  lox.ion
 RT  ln cox.ion

RT
c ox.ion b
ln
zF
c red.ion a

a  RT  ln cred.ion 
ln cred.ion a g

Nernst±Peters-egyenlet (1889)

Nagyobb koncentraÂcioÂk eseteÂben termeÂszetesen itt is az aktivitaÂsokkal kell szaÂmolni.
Az Eox/red standard redoxipotenciaÂl az a standard aÂllapotban meÂrhetoÍ elektroÂdpotenciaÂl,
amely az oxidaÂlt eÂs redukaÂlt alak egyseÂgnyi koncentraÂcioÂja eseteÂn kialakul. (Ekkor ugyanis
az egyenletben a logaritmusos tag eÂrteÂke nulla.)
NeÂhaÂny fontosabb redoxirendszer standardpotenciaÂlja
standard hidrogeÂnelektroÂdra vonatkoztatva
0
E ox
/red [V]

Redoxirendszer
SO24 /SO23 (luÂgos koÈzeg)
3

Cr /Cr

2

4

Sn /Sn

2

2


3

Fe CN6  /Fe CN6 

4

MnO4 /MnO2 (luÂgos koÈzeg)
3

Fe /Fe
Hg

2

2

/Hg2
2
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0
Eox
/red [V]

0,903

IO3 /I (savas koÈzeg)

1,085

0,407

Cr2 O27

1,232

0,150

Cu /Cu

Redoxrendszer

3

/Cr

Au /Au

3

(savas koÈzeg)



1,401
2

0,153

MnO4 /Mn

(savas koÈzeg)

1,507

0,358

Mn3/Mn2

1,542

0,589

MnO4 /MnO2 (savas koÈzeg)

1,679

0,771

4

Ce /Ce

3

1,720

0,920

3

2

1,920

Co /Co
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A Nernst-Peters-egyenletet gyakran maÂs jeloÈleÂsmoÂddal õÂrjaÂk fel:
ha cox.ion  ox az oxidaÂlt alak moÂlkoncentraÂcioÂja
ill. cred.ion  red a redukaÂlt alak moÂlkoncentraÂcioÂja
0
Eox/red  Eox/red


RT
oxb
ln
zF
reda

Ha a toÈlteÂsvaÂltozaÂs z  1, pl. Fe2 /Fe3 eseteÂben:
EFe3 / Fe2 

0
EFe
3 / Fe2

RT Fe3 b

ln
zF
Fe2 a

A keÂplet alapjaÂn megaÂllapõÂthatoÂ, hogy valamely redoxi-elektrolit redoxipotenciaÂlja annaÂl
pozitõÂvabb, mineÂl nagyobb az oxidaÂlt alak koncentraÂcioÂja (aktivitaÂsa), eÂs annaÂl negatõÂvabb,
mineÂl nagyobb a redukaÂlt alak koncentraÂcioÂja (aktivitaÂsa) a maÂsikeÂhoz keÂpest.
Ezzel fuÈgg oÈssze a redoxirendszerek oxidaÂloÂ eÂs redukaÂloÂ keÂpesseÂge is (laÂsd alaÂbb).
A redoxielektroÂdon tartoÂsan eÂs folyamatosan akkor megy veÂgbe oxidaÂcioÂ vagy redukcioÂ,
ha galvaÂncella reÂszekeÂnt egy maÂsik elektroÂddal kapcsoljuk oÈssze. Az elektronok mozgaÂsaÂnak iraÂnya a maÂsik elektroÂd elektroÂdpotenciaÂljaÂnak nagysaÂgaÂtoÂl fuÈgg.
Ha a redoxielektroÂd a maÂsik elektroÂdhoz keÂpest negatõÂvabb (keveÂsbeÂ pozitõÂv) potenciaÂluÂ,
akkor az elektronok az oÈsszekoÈtoÍ vezetoÍn keresztuÈl a maÂsik elektroÂd feleÂ vaÂndorolnak, õÂgy
a redoxielektroÂdon elektronleadaÂs, azaz oxidaÂcioÂ zajlik.
0
Pl. ha a Cr3/Cr2 redoxirendszert tartalmazoÂ (ECr
0,407 V) redoxielekt3 / Cr2 
roÂdot hidrogeÂnelektroÂddal (E0  0,00 V) kapcsoljuk oÈssze, a feÂlcellaÂban a kroÂm
oxidaÂloÂdni fog, eÂs a Cr2 ! Cr3  e reakcioÂ megy veÂgbe.
FordõÂtott esetben a redoxielektroÂdon redukcioÂ toÈrteÂnik.
Ha pl. a Fe3 /Fe2 redoxirendszert kapcsoljuk szembe hidrogeÂnelektroÂddal, a pozitõÂvabb redoxipotenciaÂluÂ redoxirendszerben a vasionok fognak redukaÂloÂdni:
Fe3  e ! Fe2 , mikoÈzben a hidrogeÂngaÂz oxidaÂloÂdik a maÂsik elektroÂdon.
TermeÂszetesen olyan galvaÂnelem is kialakõÂthatoÂ, melynek mindkeÂt elektroÂdja redoxielektroÂd.
Ilyen lehet pl. a Fe3 /Fe2 eÂs Cu2 /Cu redoxirendszerekboÍl oÈsszeaÂllõÂtott galvaÂnelem az alaÂbbi celladiagramnak megfeleloÍen:
>
>
>
>
> 3
>
>
>
2

>
>
>

Cu

Cu

Pt s >
> Fe aq  Fe2
>
>
aq
aq >Pt s
aq
Ha mindkeÂt feÂlcella eseteÂben olyan kezdeti koÈruÈlmeÂnyeket vaÂlasztunk, hogy
cox  cred , a galvaÂncella mindaddig aÂramot termel, amõÂg a keÂt elektroÂd potenciaÂlja
± azaz a keÂt redoxipotenciaÂl ± ki nem egyenlõÂtoÍdik, eÂs eÂrteÂkuÈk azonos nem lesz.
0
0
Mivel EFe
Âs ECu
3 / Fe2  0,771 V e
2 / Cu  0,153 V, a vasrendszer redoxipotenciaÂljaÂnak csoÈkkennie, a reÂzrendszer redoxipotenciaÂljaÂnak pedig noÈvekednie kell.
A Nernst±Peters-egyenletet is alkalmazva joÂl laÂthatoÂ, hogy ez a reÂzrendszerben
az oxidaÂlt forma (Cu2) koncentraÂcioÂjaÂnak noÈvekedeÂseÂvel eÂs/vagy a redukaÂlt alak
(Cu) koncentraÂcioÂjaÂnak csoÈkkeneÂseÂvel, a vasrendszerben pedig az oxidaÂlt alak
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(Fe3) koncentraÂcioÂcsoÈkkeneÂseÂvel eÂs/vagy a redukaÂlt forma (Fe2) koncentraÂcioÂjaÂnak noÈvekedeÂseÂvel valoÂsulhat meg.
noÍ
2
W
RT
Cu

0
Cu ! Cu2  e
ECu2 /Cu  ECu
ln
2 /Cu 
F
Cu  W
csoÈkken
e
csoÈkken
W
W
3
RT Fe 
0
EFe3 / Fe2  EFe
Fe3  e ! Fe2
ln
3 / Fe2 
2
F
Fe  W
noÍ
A Cu2/Cu redoxirendszerben tehaÂt oxidaÂcioÂ, a Fe3/Fe2 redoxirendszerben pedig redukcioÂ zajlik. Cu-ionok aÂltal leadott elektronok a kuÈlsoÍ vezetoÍn aÂtaÂramlanak a Fe3/Fe2elektroÂdra, ahol a Fe3-ionokat redukaÂljaÂk. Az oÈsszesõÂtett cellareakcioÂ ennek megfeleloÍen:
W

Cu  Fe3
e

!

Cu2  Fe2

Mindezek alapjaÂn belaÂthatoÂ, hogy a Nernst-egyenlet tulajdonkeÂppen a Nernst±Petersegyenlet speciaÂlis, szeÂlsoÍ eseteÂnek foghatoÂ fel.
A Nernst±Peters-egyenletben szereploÍ redukaÂlt alak a tiszta elektroÂdfeÂm, ami
veÂgeredmeÂnyben az elektrolit pozitõÂv ionjainak redukaÂlt formaÂja, hiszen a Cu2/
Cu rendszer ugyanolyan redoxirendszernek szaÂmõÂt, mint a Cu2/Cu rendszer.
A Nernst±Peters-egyenletet aktivitaÂsokkal felõÂrva, z  1 eseteÂn:
0
E  Eox/red


0

E  Eox/red

RT
aox
ln
ared W
F

RT
ln aox/ion
F

Az elektroÂdfeÂmre mint
tiszta keÂmiai elemre
vonatkozoÂan a  1.

A negatõÂv toÈlteÂsuÍ ionokat keÂpezoÍ gaÂzelektroÂdoknaÂl az oxidaÂlt formaÂnak megfeleloÍ elemi
gaÂz (Cl2, O2) aktivitaÂsa lesz egyseÂgnyi. Ha ugyanis a gyoÈkoÈs tagban levoÍ parciaÂlis nyomaÂs
egyseÂgnyi, az elemi gaÂzok aktivitaÂsa definõÂcioÂszeruÍen nulla.
4.1.6.1. OxidaÂloÂszerek eÂs redukaÂloÂszerek
A redoxipotenciaÂlok alkalmasak valamely redoxirendszer oxidaÂloÂ eÂs redukaÂloÂ keÂpesseÂgeÂnek jellemzeÂseÂre.
Â ltalaÂnos szabaÂly, hogy a pozitõÂvabb redoxipotenciaÂluÂ rendszer oxidaÂlt alakja (ox1) oxidaÂlA
ja a keveÂsbeÂ pozitõÂv (negatõÂvabb) redoxipotenciaÂluÂ rendszer redukaÂlt alakjaÂt (red2).
Ha keÂt redoxirendszer E10 eÂs E20 redoxipotenciaÂluÂ, eÂs koÈztuÈk E10 > E20 relaÂcioÂ aÂll fenn:
red2  ox2  n2 e
ox1  n1 e
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A veÂgbemenoÍ redoxireakcioÂ:
n2 ox1  n1 red2  n1 ox2  n2 red1
A keÂt redoxirendszer koÈzoÈtt ± pl. ha azok oldataÂt egy oldatba oÈsszeoÈntjuÈk ± mindaddig
zajlik a redoxireakcioÂ, amõÂg a keÂt rendszer redoxipotenciaÂlja ki nem egyenlõÂtoÍdik (hasonloÂan az eloÍzoÍekben taÂrgyalt redoxielektroÂdokboÂl aÂlloÂ galvaÂnelemhez).
E 1  E2  E
E1  E10 

RT
ox1 n2
RT
ox2 n1
0

E

 E2  E
ln
ln
2
n2 F
n1 F red2 n1
red1 n2

Az E1 -rendszer oxidaÂlt alakja mindaddig elektronokat vesz aÂt az E2 -rendszer redukaÂlt
alakjaÂtoÂl, amõÂg a koncentraÂcioÂk aÂltal meghataÂrozott redoxipotenciaÂlok eÂrteÂke azonos nem
lesz.
Az oxidaÂloÂszerek elektron felveÂteleÂre, a redukaÂloÂszerek elektron leadaÂsaÂra keÂpes anyagok.
Az oxidaÂloÂszerek a reakcioÂpartneruÈket elektronleadaÂsra keÂsztetik, azaz tulajdonkeÂppen ¹elektronrabloÂkº, mert a reakcioÂtaÂrstoÂl elektron(oka)t aÂtveÂve oxidaÂljaÂk
azt, oÍk maguk pedig az aÂtvett elektronok aÂltal redukaÂloÂdnak.
A redukaÂloÂszereket az elektronleadaÂs keÂnyszere hajtja; sok anyagra gyakran ¹raÂeroÍltetikº elektronjaikat, redukaÂlva a partnert, mikoÈzben oÍk maguk az elektronleadaÂs reÂveÂn oxidaÂlt aÂllapotba keruÈlnek.
Az oxidaÂcioÂ eÂs redukcioÂ mindig keÂt reagaÂloÂ anyag koÈzoÈtt zajlik, hiszen az elektronaÂtmenetneÂl mindig kell egy aÂtadoÂ eÂs egy fogadoÂ feÂl. IÂgy az oxidaÂloÂszer eÂs redukaÂloÂszer fogalma
is viszonylagos, attoÂl fuÈggoÍen, hogy a reakcioÂpartner elektront ad le vagy elektront vesz fel.
Gyakran eloÍfordul, hogy ugyanaz a redoxirendszer az egyik reakcioÂpartnerrel
szemben oxidaÂloÂszerkeÂnt, a maÂsik partnerrel szemben pedig redukaÂloÂszerkeÂnt viselkedik. Pl. a Fe3/Fe2 redoxirendszer a I2 /I rendszerrel szemben oxidaÂloÂ hataÂsuÂ, a MnO±4 /Mn2 rendszert viszont redukaÂlja.
Mivel egy-egy redoxirendszer potenciaÂljaÂt a standard redoxipotenciaÂl jellemzi leginkaÂbb,
indokolt, hogy mindenekeloÍtt gyakorlati szempontokat figyelembe veÂve a standard redoxipotenciaÂl alapjaÂn csoportosõÂtsuk az egyes anyagokat redukaÂloÂ vagy oxidaÂloÂ jelleguÈk szerint.
0
Eox/red
1,5 V
1,0 V
0,5 V
0,0 V
0,5 V
(laÂsd taÂblaÂzat)

Ha

> 1,5 V
1,0 V
0,5 V
0,0 V
0,5 V
0
> Eox/red
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eroÍs oxidaÂloÂszerek
koÈzepes oxidaÂloÂszer
gyenge oxidaÂloÂszer
gyenge redukaÂloÂszer
koÈzepes redukaÂloÂszer
eroÍs redukaÂloÂszer

pl.
pl.
pl.
pl.
pl.
pl.

KMnO4, H2O2
K2Cr2O7, Br2
FeCl3, I2
SnCl2, H2S, Cu
H2, Fe, Ni
Na2SO3, Zn

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 52
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

185 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 52 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

4.1. Potenciometria

185

A legeroÍsebb alkaÂli- eÂs alkaÂlifoÈldfeÂmek (Li, Cs, Na, K, Rb, Sr, Ba) ennek megfeleloÍen eroÍs
redukaÂloÂszerek, a leginkaÂbb nemfeÂmes elemek (O2, Cl2, F2) pedig a legeroÍsebb oxidaÂloÂszerek.
Az oxidaÂloÂ- eÂs redukaÂloÂkeÂpesseÂg nyilvaÂn oÈsszefuÈgg az elektronegativitaÂssal.
A legkisebb elektronegativitaÂsuÂ alkaÂlifeÂmek ragaszkodnak legkeveÂsbeÂ elektronjukhoz, eÂs a kuÈlsoÍ heÂj s-elektronjaÂt szinte raÂeroÍszakoljaÂk baÂrmire, csak hogy megszabaduljanak toÍle, eÂs pozitõÂv ionkeÂnt zaÂrtabb elektronszerkezethez, telõÂtettebb
elektronheÂjhoz jussanak, mert az stabilabb aÂllapotot jelent. A feÂmek ezeÂrt hajlamosak kationkeÂpzeÂsre, a reakcioÂpartner viszont ezaÂltal redukaÂloÂdik.
A nagy elektronegativitaÂsuÂ nemfeÂmes elemek viszont anionkeÂpzoÍk, mindenaÂron elektronra
vaÂgynak a kuÈlsoÍ heÂj 8 elektronos szerkezeteÂnek kialakõÂtaÂsaÂhoz. Ez a keÂnyszer olyan eroÍs,
hogy szinte minden anyagot megtaÂmadnak, eÂs elektronleadaÂsra (oxidaÂcioÂra) keÂnyszerõÂtenek.
4.1.6.2. A redoxipotenciaÂlt befolyaÂsoloÂ teÂnyezoÍk
A Nernst±Peters-egyenlet szerint az elektroÂdpotenciaÂlt eÂs a redoxpotenciaÂlt a standardpotenciaÂlon kõÂvuÈl elsoÍsorban az ionok koncentraÂcioÂja, illetve aktivitaÂsa hataÂrozza meg.
Minden olyan koÈruÈlmeÂny eÂs vaÂltozaÂs, amely a koncentraÂcioÂt eÂs/vagy az aktivitaÂst befolyaÂsolja, hataÂssal van a redoxipotenciaÂl eÂrteÂkeÂre is.
Az egyenlet szerint az oxidaÂlt eÂs redukaÂlt aÂllapotuÂ alak koncentraÂcioÂjaÂnak araÂnya ([ox]/
[red]) szabja meg a konkreÂt eÂrteÂket.
0
Eox/red  Eox/red


RT
ox W
ln
zF
red W

A keÂt forma araÂnya
a meghataÂrozoÂ.

BefolyaÂsoloÂ teÂnyezoÍ lehet redoxi tulajdonsaÂgai reÂveÂn maga a koÈzeg, az oldoÂszer is. BefolyaÂsoloÂ lehet meÂg a csapadeÂkkeÂpzoÍdeÂs, netaÂn komplexek kialakulaÂsa, az oldat keÂmhataÂsaÂnak vaÂltozaÂsa (pH-vaÂltozaÂs) eÂs az ioneroÍsseÂg megvaÂltozaÂsa (aktivitaÂs- eÂs koncentraÂcioÂvaÂltozaÂs) is.
Ezek reÂszletezeÂseÂtoÍl e helyen eltekintuÈnk.
Mindezeket a hataÂsokat kihasznaÂljaÂk viszont az analitikai moÂdszerek (pl. redoxi titraÂlaÂs,
csapadeÂkos titraÂlaÂs) alkalmazaÂsa soraÂn is.
Ugyanezen elvek szerint muÍkoÈdnek a biokeÂmiai redoxirendszerek is, melyek egyszerre
toÈbb hataÂst is ¹alkalmaznakº (laÂsd 4.1.6.4. fejezet).
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A gyakorlati analitika fontosabb oxidaÂloÂ- eÂs redukaÂloÂszereinek standard redoxipotenciaÂlja (pH  0 eÂrteÂken)
0
[V]
E ox/red

RedoxireakcioÂ
O3  2 H   2 e

 O2  2 H 2 O

2,076

S2 O28

2 SO24

2,010

 2e

Co3  e



 Co2

1,920



H 2 O2  2 H  2 e

 2 H2 O

1,770

 MnO2  2 H2 O

1,679



MnO4  4 H  3e


PbO2  4 H  2 e
Ce4  e

 Pb

2

 2 H2 O

 Ce3

1,720



MnO4  8 H  5 e

 Mn

2

 4 H2 O

 Cl  3 H2 O

1,451



 Br  3 H2 O

1,423

BrO3  6 H  6 e
Cl2 g  2 e

 2 Cl

Cr2 O27



1,358

 14 H  6 e


O2  4 H  4 e

 2 Cr

3

 7 H2 O

1,229
2

MnO2  4 H  2 e

 Mn

SeO24

 H2 SeO3  H2 O

 4 H  2 e

Br2 aq  2 e

IO3  6 H  6 e
 Fe

O2  2 H   2 e

1,087
1,085

 Cl  2 OH

0,841
0,771

 H 2 O2

H3 AsO4  2 H  2 e

0,695

 H3 AsO3  H2 O

0,560

 2I

0,536

NH2 OH  2 H2 O  2 e
O2  2 H 2 O  4 e
 4H  2e

IV

Sn  2 e

 Sn

 2e



 NH4 OH  2 OH

0,420

 4 OH



S4 O26

1,151

2



SO24

1,224

 I  3 H2 O

OCl  H2 O  2 e

I2  2e

 2 H2 O

 2 Br



e

1,232

 2 H2 O



Fe

1,507



ClO3  6 H  6 e

3

1,691

0,401

 H2 SO3  H2 O

0,172

2

0,151

2 S2 O23

0,080

2 H  2 e H  2
Cr

3

e

 Cr

2 H2 O  2 e
SO24
Sn

0,00
2

 H2  2 OH

 H2 O  2 e

OH26

0,407

 2e



SO23

 Sn

0,8277
 2 OH

OH24

 2 OH

2 SO23

 2 H2 O  2 e



HPO23

 2 H2 O  2 e

 H2 PO2  3 OH



H e

S2 O24

0,930
0,930

 4 OH

1,120
1,650

 'H'

2,100
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4.1.6.3. A redoxiexponens (r H)
Vizes oldatokban eÂs aÂltalaÂban minden olyan oldoÂszerben, amelynek molekulaÂi protonleadaÂssal autoprotolõÂzisre keÂpesek, ¹muÍkoÈdikº egy olyan hidrogeÂnelektroÂd,
2 H  2 e

 H2

amely egyensuÂlyba keruÈlhet az oldoÂszerben ugyancsak jelenleÂvoÍ ox/red redoxirendszerrel:
ox  ne
0

E  Eox/red  Eox/red

0,059
ox
0,059
H 2
 EH  / H 2
 lg
 EH0  /H2 
 lg
H2 
n
red
2

Mivel EH0  /H2  0

E 
Bevezetve, hogy

 red

eÂs
ill.

lg H  
H2  

0,059
 2 pH
2

0,059
2

pH
pH 2
lg pH2

lg pH2  r H
E 

0,059
rH
2

0,059 pH

A r H kifejezeÂst redoxiexponensnek nevezzuÈk. A redoxiexponens valamely ox/red redoxirendszer oxidaÂloÂ- eÂs/vagy redukaÂloÂkeÂpesseÂgeÂt jellemzi.
A redoxiexponens meÂrteÂkegyseÂg neÂlkuÈli szaÂm, akaÂrcsak a pH.
EÂrteÂke 0 ± 41,6 koÈzoÈtt vaÂltozhat.
Az r H skaÂla tartomaÂnyaÂt a hidrogeÂn- eÂs oxigeÂnelektroÂd redoxipotenciaÂlja szabja meg.
A fenti egyenletboÍl kifejezve az r H-t:
r H  2

E  0,059  pH
 33,9E  2 pH
0,059

A hidrogeÂnelektroÂdra pH  0 eÂrteÂken, ill. EH / H2  EH0  / H2  0

E

rH  0

Az oxigeÂnelektroÂdra pH  14 eÂrteÂken, ill. EO2 / OH  EO0 2 / OH  0,401
melyboÍl

E

r H  41,6

KeÂt redoxirendszer koÈzuÈl adott pH-n az keÂpes a maÂsikat oxidaÂlni, amelyiknek nagyobb az
r H eÂrteÂke, mivel ekkor az adott rendszer redoxipotenciaÂlja is nagyobb lesz a maÂsikhoz
keÂpest.

Az r H  0 15 tartomaÂnyban a koÈzeg redukaÂloÂ hataÂsuÂ, r H > 25 eseteÂn pedig oxidaÂloÂ
sajaÂtossaÂguÂ.
A redukaÂloÂ, ill. oxidaÂloÂ 'eroÍ' a skaÂla szeÂlsoÍ eÂrteÂkei feleÂ haladva noÍ.
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Pl. az r H  1 eÂrteÂkuÍ koÈzeg redukaÂloÂ ereje megfelel a p  10 1 bar parciaÂlis
nyomaÂsuÂ, platinafeluÈlettel eÂrintkezoÍ, aktivaÂlt (azaz 'majdnem' atomos aÂllapotuÂ)
hidrogeÂngaÂz redukaÂloÂ erejeÂnek, ami eleÂg jelentoÍs.
Az r H eÂrteÂkeÂnek ismereteÂben a redoxipotenciaÂlt a fenti definõÂcioÂegyenlet alkalmazaÂsaÂval
baÂrmely pH-eÂrteÂkre kiszaÂmõÂthatjuk. Az egyenletboÍl egyeÂbkeÂnt az is laÂthatoÂ, hogy a pH
noÈveleÂseÂvel a redoxipotenciaÂl eÂrteÂke csoÈkken, mõÂg a pH csoÈkkeneÂse a redoxipotenciaÂlt
noÈveli. Azaz
± luÂgosodoÂ koÈzeg egy adott redoxirendszer redukaÂloÂkeÂpesseÂgeÂt fokozza,
± savasodoÂ koÈzeg egy adott redoxirendszer oxidaÂloÂkeÂpesseÂgeÂt noÈveli.
Az r H-eÂrteÂkek viszonylagosak, akaÂrcsak az oxidaÂloÂszerek vagy redukaÂloÂszerek eroÍsseÂge.
Ugyanaz az r H-eÂrteÂkuÍ oldat oxidaÂloÂ eÂs redukaÂloÂ hataÂsuÂ is lehet attoÂl fuÈggoÍen, hogy
mekkora r H-eÂrteÂkuÍ maÂsik koÈzeggel keruÈl szembe.
Az r H-fogalmat jellemzoÍen bioloÂgiai, biokeÂmiai eÂs eÂlelmiszerkeÂmiai eredetuÍ koÈzegekre
alkalmazzaÂk. NeÂhaÂny anyag r H-eÂrteÂkei laÂthatoÂk az alaÂbbi taÂblaÂzatban:
KoÈzeg

rH

veÂr

22

vizelet

20-24

nyaÂl

20-22

bor

10-12

talaj (opt.)

25-28

LaÂthatoÂ, hogy a testnedvek r H-eÂrteÂkei az oxidaÂcioÂs-redukcioÂs szempontboÂl leginkaÂbb koÈzoÈmboÈs r H  20-22
tartomaÂnyba esnek.

Ha a bioloÂgiai eredetuÍ mintaÂk pH eÂs r H-eÂrteÂkeit koÈzoÈs koordinaÂtarendszerben aÂbraÂzoljuk,
joÂl kirajzoloÂdik az a teruÈlet, ahol az eÂloÍ anyag muÍkoÈdni keÂpes.
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4.1.6.4. Szerves keÂmiai eÂs biokeÂmiai redoxirendszerek
A szervetlen redoxirendszerekhez hasonloÂan nagyon sok szerves vegyuÈlet eÂs szaÂmtalan
biokeÂmiai anyag redoxirendszerkeÂnt fordul eloÍ. Ezek koÈzoÈtt az ox/red viszony a vegyuÈletek
elnevezeÂse miatt esetenkeÂnt talaÂn nehezebben ismerhetoÍ fel, pedig egymaÂsba valoÂ aÂtalakulaÂsuk ugyancsak elektronaÂtmenettel jaÂr, soÍt ehhez nagyon gyakran hidrogeÂnfelveÂtel vagy
-leadaÂs is taÂrsul.
Mivel a biokeÂmiai redoxifolyamatokban a H-ion szinte mindig jelen van, a pH befolyaÂsaÂval aÂllandoÂan szaÂmolni kell.
A biokeÂmiai rendszerek azonban nem keÂpesek muÍkoÈdni a standard hidrogeÂnelektroÂd
muÍkoÈdeÂseÂnek megfeleloÍ pH  0 eÂrteÂken, ezeÂrt a biokeÂmiai redoxirendszerek taÂrgyalaÂsakor a redoxipotenciaÂlok eÂrteÂkeÂt a teÂnyleges koÈrnyezetet sokkal jobban koÈzelõÂtoÍ pH  7,0
eÂrteÂkre vonatkoztatjuk.
EzaÂltal az uÂn. biokeÂmiai standardaÂllapot a hoÍmeÂrseÂklet (T  298 K) eÂs a nyomaÂs
(p  0,1 MPa  1 bar) melleÂ keÂt uÂjabb parameÂtert is roÈgzõÂt: meÂgpedig a pH  7,0 eÂrteÂket
eÂs az egyseÂgnyi koncentraÂcioÂt ( 1 mol/dm3). JeloÈleÂse: ' (¹feluÈlvesszoÍ º)
A biokeÂmiai standard redoxipotenciaÂl jeloÈleÂse ennek megfeleloÍen: E 0 '
Mivel a standard hidrogeÂnelektroÂd elektroÂdpotenciaÂlja is fuÈgg a pH-toÂl, pH  7 eseteÂn
E 0 '  0,413 V eÂrteÂkuÍ lesz, azaz a
redukaÂloÂ jelleg iraÂnyaÂba toloÂdik el.
NeÂhaÂny szerves keÂmiai eÂs biokeÂmiai redoxirendszer biokeÂmiai
Ugyancsak elteÂr az oxigeÂnnek võÂzstandard redoxipotenciaÂlja
0
zeÂ valoÂ redukcioÂjakor felleÂpoÍ stanRedoxifolyamat
E ' [V]
dardpotenciaÂl-vaÂltozaÂs eÂrteÂke, ami
O2  4 H   4 e  2 H 2 O
0,815
a koraÂbbi pH  0-ra vonatkozoÂ
0,385
cyt-a3 Fe3   e  cyt-a3 Fe2 
E 0  1,229 V helyett ebben az
0,290
cyt-a Fe3   e  cyt-a Fe2 
esetben E 0 '  0,815 V-nak adoÂ3
2
0,254
cyt-c Fe   e  cyt-c Fe 
dik.
cyt-b Fe3   e

 cyt-b Fe2 



0,077

ubikinon  2 H  2 e

 ubikinol

0,045

fumaraÂt  2 H  2 e

 szukcinaÂt

0,031



dehidroaszkorbinsav  2 H  2 e


oxaÂlacetaÂt  2 H  2 e
piruvaÂt  2 H  2 e

 malaÂt

acetaldehid  2 H  2 e
FAD  2 H  2 e


NAD  2 H  2 e

 etanol

 NADH  H

NADP  2 H  2 e


glutation2  2 H  2 e


liponsav  2 H  2 e

0,197
0,219



0,315

 NADPH  H

0,315

 2 glutation

0,230

 dihidroliponsav



acetoacetaÂt  2 H  2 e
2 H  2 e

0,185

 FADH2



0,285

 b-hidroxi-butiraÂt

 H2


acetaÂt  3 H  2 e

0,08
0,166

 laktaÂt





 aszkorbinsav

0,346
0,413

 acetaldehid  H2 O
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0,581

A taÂblaÂzatban szereploÍ vegyuÈletrendszerek sorrendje joÂl mutatja a
magasabb renduÍ szervezetek energianyereÂseÂnek folyamataÂt.
A taÂpanyagok hidrogeÂnjei a lebontaÂsi folyamatok soraÂn eloÍbb
NAD-ra eÂs FAD-ra tevoÍdnek aÂt,
majd a NADH  H eÂs FADH2
hidrogeÂnjei a terminaÂlis oxidaÂcioÂban aproÂ oxidaÂcioÂs leÂpeÂsek sorozataÂn (ubikinon, cytokrom-b, cytokrom-c, cytokrom-a eÂs -a3) haladva veÂguÈl a levegoÍ oxigeÂnjeÂnek felhasznaÂlaÂsaÂval oxidaÂloÂdnak võÂzzeÂ.
A felszabaduloÂ energia az ATP
nagyenergiaÂjuÂ koÈteÂseinek kialakõÂtaÂsaÂra fordõÂtoÂdik.
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SzervezetuÈnkben szaÂmos olyan anyag van, amely az oxidatõÂv folyamatok szinten tartaÂsaÂt eÂs
a kaÂros oxidaÂloÂ vegyuÈletek (pl. oxidatõÂv szabad gyoÈkoÈk) hataÂsaÂnak kikuÈszoÈboÈleÂseÂt/csoÈkkenteÂseÂt szolgaÂlja. KoÈzuÈluÈk a taÂblaÂzatban is szereploÍ aszkorbinsavat (C-vitamin) eÂs glutationt emlõÂtjuÈk mint fontos redukaÂloÂszereket.
A biokeÂmiai redoxirendszerekben a koncentraÂcioÂ aÂltal toÈrteÂnoÍ szabaÂlyozaÂsnak is igen nagy
szerep jut.
Az eÂloÍ szervezet sejtjeiben gluÈkoÂzhiaÂny eseteÂn uÂn. ketontestek keÂpzoÍdeÂse indul
meg, melynek egyik leÂpeÂse az acetecetsav aÂtalakulaÂsa b-hidroxi-butaÂnsavvaÂ. A folyamathoz a NADH  H szolgaÂltatja a hidrogeÂneket.

A standard redoxipotenciaÂlok E 0 ' eÂrteÂkei alapjaÂn azonban uÂgy tuÍnik, hogy az
acetecetsav b-hidroxi-butaÂnsavvaÂ valoÂ redukcioÂjaÂt a NADH  H mint redukaÂloÂszer nem keÂpes elveÂgezni, mert a NAD/NADH  H redoxirendszer standardpotenciaÂlja (E 0 '  0,315 V) pozitõÂvabb, mint az aceto-acetaÂt/b-hidroxi-butiraÂt rendszereÂ (E 0 '  0,346 V).
Ez a megaÂllapõÂtaÂs azonban csak a kiindulaÂsi anyag eÂs termeÂk 1 :1 koncentraÂcioÂaraÂnya eseteÂn igaz {[ox]  [red]}, ami termeÂszetes koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt szinte soha
nem fordul eloÍ.
Mivel fizioloÂgiaÂs koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt az aceto-acetaÂt mint oxidaÂlt forma koncentraÂcioÂja mindig nagyobb a b-hidroxi-butiraÂt koncentraÂcioÂjaÂnaÂl, a rendszer redoxipotenciaÂl-eÂrteÂke a standardpotenciaÂlnaÂl joÂval pozitõÂvabb eÂrteÂket vesz fel, ezaÂltal
biztosõÂthatja a reakcioÂ lejaÂtszoÂdaÂsaÂt.
nagy
0,059
oxaÂlacetaÂt  W
E  0,346 
lg
2
b keto butiraÂt 
|{z}
noÍ W
Ha pl. a NADH  H koncentraÂcioÂja ( [red]) meghaladja a NAD( [ox])
koncentraÂcioÂjaÂt, a Nernst±Peters-egyenlet szerint a redoxipotenciaÂl csoÈkkenni
fog, eÂs az egyenlet szerint
0,059
NAD 
E  E 0' 
lg
2
NADH  H 
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 11,2-szeres NADH  H-toÈbblet eseteÂn eÂri el az aceto-acetaÂt/ b-hidroxi-butiraÂt
rendszer 0,346 V eÂrteÂkeÂt, melyneÂl nagyobb NADH  H-felesleg eseteÂn a reakcioÂ
maÂr akaÂr spontaÂn is veÂgbemehet.
A veÂgbemenetelt az acetoacetaÂt/ b-hidroxi-butiraÂt rendszer is segõÂtheti azaÂltal, hogy
noÈveli az oxidaÂlt alak (aceto-acetaÂt) koncentraÂcioÂjaÂt.
Hogy a biokeÂmiai rendszerek mennyire nem alkalmazkodnak az egyseÂgnyi koncentraÂcioÂkhoz eÂs egyeÂb egyseÂgnyi parameÂterekhez, a NAD/NADH+H rendszer
muÍkoÈdeÂse is igazolja. Ha pl. egy pH  7 keÂmhataÂsuÂ oldatban 1 :1 koncentraÂcioÂaraÂny mellett, standard koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt kiszaÂmõÂtjuk az r H-t:





E 0'
0,315
rH  2
 pH 
 7,0  3,32
0,059
0,059
Az rH  3,32 eÂrteÂk azt mutatja, hogy ez maÂr egyaÂltalaÂn nem az optimaÂlis zoÂna
tartomaÂnya, azaz az oxidaÂlt eÂs redukaÂlt forma egyseÂgnyi koncentraÂcioÂjaÂval egyaÂltalaÂn nem lenne kedvezoÍ a folyamatok veÂgbemenetele.
Meg kell jegyezni tovaÂbbaÂ, hogy a biokeÂmiai rendszerek standardpotenciaÂljait
a koÈrnyezet, foÍkeÂpp a jelenlevoÍ enzimek jelentoÍsen megvaÂltoztatjaÂk, lehetoÍveÂ teÂve
ezaÂltal olyan folyamatok lejaÂtszoÂdaÂsaÂt is, melyek sejtmentes koÈrnyezetben egyaÂltalaÂn nem menneÂnek veÂgbe.
A komplexkeÂpzoÍdeÂs szerepe kuÈloÈnoÈsen fontos a bioloÂgiai eÂs biokeÂmiai redoxirendszerekben, melyekben a feÂmionok toÈbbek koÈzoÈtt nagy meÂretuÍ szerves molekulaÂk aÂltal kialakõÂtott
gyuÍruÍs komplexekben (kelaÂtok) vannak koÈtve.
Pl. Fe3 /Fe2 rendszer a citokroÂmokban (porfin-vaÂz) vagy a vas-keÂn (Fe-S) feheÂrjeÂkben (ferredoxin); Co2 /Co rendszer a korrinvaÂzban (B12-vitamin), illetve
Zn OH -komplexek a feheÂrjeÂkben stb.
EgyreÂszt a kelaÂtok aÂltal kialakõÂtott komplexek igen nagy stabilitaÂsa, maÂsreÂszt a feheÂrjeÂk
biztosõÂtotta koÈrnyezet jelentoÍsen megvaÂltoztatja egy-egy redoxirendszer redoxipotenciaÂljaÂnak eÂrteÂkeÂt. TehaÂt nemcsak a komplexkeÂpzoÍ ligandum, hanem a komplexet koÈruÈlvevoÍ
koÈrnyezet is hat a potenciaÂleÂrteÂkekre.
Nagyon joÂ peÂlda erre a kuÈloÈnboÈzoÍ citokroÂmokban muÍkoÈdoÍ Fe3 /Fe2 rendszer,
melynek standardpotenciaÂlja az eredeti 0,771 V eÂrteÂkhez keÂpest joÂval kisebb.
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4.1.7. Az elektroÂdok fajtaÂi
Az elektroÂdokat leggyakrabban annak megfeleloÍen szoktaÂk csoportosõÂtani, hogy milyen
anyagokboÂl aÂllnak, eÂs bennuÈk/rajtuk milyen folyamatok mennek veÂgbe.
Ennek megfeleloÍen beszeÂlhetuÈnk
± egyszeruÍ elektroÂdokroÂl, melyeken egyetlen elektroÂdreakcioÂ zajlik, eÂs
± oÈsszetett elektroÂdokroÂl, melyeken egyszerre toÈbb elektroÂdreakcioÂ folyik.
Mind az egyszeruÍ, mind az oÈsszetett elektroÂdokat tovaÂbb osztaÂlyozhatjuk, eÂs oÈsszeteÂteluÈk
alapjaÂn az alaÂbbi csoportokat kuÈloÈnboÈztethetjuÈk meg:
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EgyszeruÍ elektroÂdok:
1. ElsoÍfajuÂ elektroÂdok
a) FeÂmelektroÂdok
b) AmalgaÂmelektroÂdok
c) FeÂmkomplexelektroÂdok
d) GaÂzelektroÂdok
2. MaÂsodfajuÂ elektroÂdok
3. HarmadfajuÂ elektroÂdok
4. Redoxi elektroÂdok
È sszetett elektroÂdok:
O
1. KevereÂkelektroÂdok
2. IonszelektõÂv membraÂnelektroÂdok
± a membraÂnok tõÂpusa eÂs oÈsszeteÂtele alapjaÂn tovaÂbbi felosztaÂs lehetseÂges
4.1.7.1. ElsoÍfajuÂ elektroÂdok
ElsoÍfajuÂ elektroÂdoknak nevezzuÈk azokat az elektroÂdokat, melyekneÂl valamely elemi aÂllapotuÂ anyag (keÂmiai elem, ami aÂltalaÂban feÂm vagy gaÂz) a sajaÂt ionjait tartalmazoÂ oldattal
(elektrolit) eÂrintkezik.
Az elsoÍfajuÂ elektroÂdok elektroÂdreakcioÂja a keÂmia elem semleges reÂszecskeÂi (atomok vagy
molekulaÂk) eÂs a beloÍluÈk keÂpzoÍdoÈtt ionok koÈzoÈtt megy veÂgbe.
4.1.7.1.1. FeÂmelektroÂdok

A feÂmelektroÂdok olyan elsoÍfajuÂ elektroÂdok, melyekben elemi feÂm (elektroÂda) meruÈl sajaÂt,
joÂl oldoÂdoÂ soÂjaÂnak ionjait tartalmazoÂ oldatba (elektrolit).
MuÍkoÈdeÂsuÈk soraÂn a FEÂM-FEÂMION(oldat) hataÂrfeluÈleten zajlik az elektroÂdreakcioÂ az alaÂbbi
aÂltalaÂnos egyenlet szerint:
M s  Mz
aq  ze

>
>
> z aq
JeloÈleÂse: M s>M

IÂgy muÍkoÈdik pl. a Daniell-elem cink- eÂs reÂz-elektroÂdja.
FeÂmelektroÂdok eseteÂben a feÂm-oldat hataÂrfeluÈleten kialakuloÂ potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg hataÂrozza meg az elektroÂdpotenciaÂlt, amely a Nernst-keÂplettel szaÂmolhatoÂ (laÂsd 4.1.5. fejezet):
ElsoÍfajuÂ elektroÂd elvileg minden olyan feÂmboÍl keÂszõÂthetoÍ, amely nem leÂp keÂmiai reakcioÂba
a võÂzzel, azaz standardpotenciaÂlja 0,827 V ± 1,229 V koÈzeÂ esik.
Â ltalaÂban azok az elektroÂdok muÍkoÈdnek megbõÂzhatoÂan, melyek standardpotenciaÂlja poziA
tõÂv, mivel õÂgy a koÈzeg pH-jaÂnak vaÂltozaÂsa (savasodaÂs) egy bizonyos hataÂrig nem okoz
probleÂmaÂt (laÂsd alaÂbb).
Mivel csak keÂmiailag tiszta, elemi aÂllapotuÂ feÂmek hasznaÂlhatoÂk feÂmelektroÂd-keÂszõÂteÂsre,
leginkaÂbb elektrolõÂzissel platinaÂra kivaÂlasztott feÂmeket alkalmaznak erre a ceÂlra.
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Ennek megfeleloÍen elsoÍfajuÂ feÂmelektroÂd keÂszõÂthetoÍ cinkboÍl (Zn), oÂnboÂl (Sn), oÂlomboÂl
(Pb), bizmutboÂl (Bi), ezuÈstboÍl (Ag), higanyboÂl (Hg).
A kroÂmboÂl (Cr) eÂs reÂzboÍl (Cu) keÂszuÈlt elektroÂd csak oxigeÂnmentes koÈrnyezetben
hasznaÂlhatoÂ, mert koÈnnyen oxidaÂloÂdik, õÂgy nem alakulhat ki a Nernst-egyenlet
szerinti egyensuÂlyi potenciaÂl eÂs reverzõÂbilis muÍkoÈdeÂs.
Nem keÂszõÂthetoÍ feÂmelektroÂd vasboÂl (Fe), kobaltboÂl (Ni) eÂs nikkelboÍl (Ni), mert
feluÈletuÈk passzõÂvaÂloÂdik a kialakuloÂ oxidreÂteg miatt, megakadaÂlyozva ezaÂltal a faÂzishataÂron veÂgbemenoÍ reverzõÂbilis elektroÂdreakcioÂt.
Savas koÈzegben a viszonyok termeÂszetesen megvaÂltoznak, eÂs maÂr csak olyan feÂmelektroÂdok hasznaÂlhatoÂk melyek standardpotenciaÂlja nullaÂnaÂl pozitõÂvabb, azaz nem keÂpesek redukaÂlni a H-ionokat (Cu, Ag, Hg).

4.1.7.1.2. KevereÂkelektroÂdok

A kevereÂkelektroÂdokban keÂt vagy toÈbb feÂm alkotta oÈtvoÈzet vagy egymaÂssal eÂrintkezoÍ
feÂmek kisebb-nagyobb darabjainak kevereÂke meruÈl az oldatba. (Az oÈtvoÈzet veÂguÈl is szinteÂn
kevereÂk, hiszen az alkotoÂ tiszta feÂmek mikroszemcseÂs kristaÂlykaÂinak kevereÂkeÂboÍl aÂll.)
EgyensuÂlyban az oÈtvoÈzeten beluÈl a feÂmek kristaÂlyai koÈzoÈtt nincs potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg, csakuÂgy, mint a kisebb-nagyobb feÂmdarabok koÈzoÈtt, mivel a feÂmek mindegyike joÂl vezeti az
aÂramot. (Az eÂrintkezeÂsi helyeken kontaktpotenciaÂlok felleÂphetnek, de ezek eloÍjeles oÈsszege
szinte mindig nulla.) Emiatt az oÈtvoÈzetet alkotoÂ mindkeÂt (vagy valamennyi) feÂmnek egyensuÂlyban ugyanakkora lesz az oldattal szemben kialakult potenciaÂlkuÈloÈnbseÂge.
Ha pl. vas±cink oÈtvoÈzetet vagy e keÂt feÂmboÍl aÂlloÂ darabos kevereÂket sajaÂt soÂjaÂnak oldataÂval
± pl. ZnSO4-oldattal ± eÂrintkeztetuÈnk, a vas eÂs az oldat koÈzoÈtt kialakuloÂ potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg (EFe ) megegyezik a cink eÂs az oldat koÈzoÈtt kialakuloÂ (EZn ) potenciaÂlkuÈloÈnbseÂggel.
0

EFe  EFe

RT
RT
0
 EZn
ln Fe2 
ln Zn2   EZn
2F
2F

0,447  0,0295 lg Fe2  

0,763  0,0295 lg Zn2 

Â trendezve:
A
0,316  0,0295 lg Zn2 

0,0295 lg Fe2 

Zn2 
10,7  lg
Fe2 
Mivel az oldatban eredetileg nem volt vas, az egyensuÂly beaÂllaÂsaÂhoz csak elenyeÂszoÍen kis
mennyiseÂguÍ vasnak kellet feloldoÂdnia, hiszen az araÂnyok:
Zn2  : Fe2   1010,7 : 1
LaÂthatoÂ, hogy az eleketroÂdpotenciaÂlt veÂgeredmeÂnyben a negatõÂvabb standardpotenciaÂluÂ
feÂm ionjaÂnak koncentraÂcioÂja hataÂrozza meg. A maÂsik (vagy a toÈbbi) feÂmionnak potenciaÂlmeghataÂrozoÂ szerepe gyakorlatilag nincs.
Ez egyuÂttal azt is jelenti, hogy a kevereÂkelektroÂd tulajdonkeÂppen a keveÂsbeÂ nemes feÂm
elsoÍfajuÂ elektroÂdjakeÂnt viselkedik.
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A kijelenteÂs igazaÂn csak akkor igaz, ha a keÂt feÂm standard elektroÂdpotenciaÂlja koÈzt
legalaÂbb 0,05-0,08 V elteÂreÂs van.
KeÂt eÂrintkezoÍ feÂm viszonylataÂban tehaÂt mindig a negatõÂvabb feÂm lesz a potenciaÂlmeghataÂrozoÂ.
Ha az egyensuÂly baÂrmilyen okboÂl megvaÂltozik, annak helyreaÂllõÂtaÂsaÂhoz a keveÂsbeÂ nemes
feÂm oldatba megy (feloldoÂdik), a nemesebb viszont kivaÂlik az oldatboÂl mindaddig, mõÂg
a kialakuloÂ koncentraÂcioÂk reÂveÂn visszaaÂll az eredeti elektroÂdpotenciaÂl.
A fenti toÈrveÂnyszeruÍseÂg az oka annak, hogy a mindennapi eÂletben a keÂt vagy toÈbb feÂmboÍl
keÂszuÈlt eszkoÈzoÈk, szerkezeti elemek oldatokkal vagy vizes koÈzeggel tartoÂsan eÂrintkezve
kevereÂkelektroÂdkeÂnt ¹muÍkoÈdnekº, aminek koÈvetkezteÂben a legkeveÂsbeÂ nemes komponens
gyakran kioldoÂdik az oÈtvoÈzetboÍl. Ez a korroÂzioÂ jelenseÂge, ami foÍleg a vasat tartalmazoÂ
feÂmtaÂrgyak/oÈtvoÈzetek eseteÂben oÂriaÂsi jelentoÍseÂguÍ.

4.1.7.1.3. AmalgaÂmelektroÂdok

Az amalgaÂmok tulajdonkeÂppen higanyban oldott, toÈbb komponensuÍ, szilaÂrd vagy folyeÂkony halmazaÂllapotuÂ feÂmek, azaz kevereÂkek vagy elegyfaÂzisok, ezeÂrt oÈsszeteÂtel szerint
a kevereÂkelektroÂdokhoz is tartozhatnaÂnak.
MuÍkoÈdeÂsuÈk eÂs az elektroÂdpotenciaÂljukat meghataÂrozoÂ folyamatok alapjaÂn azonban inkaÂbb
az elsoÍfajuÂ elektroÂdok koÈzeÂ soroljaÂk oÍket.
Az amalgaÂmelektroÂdok elektroÂdfolyamata:
M Hg s/l  Mz
aq  ze
>
> z
CelladiagramjaÂnak jeloÈleÂse: M Hg s/l>
>M aq
Az elektroÂdpotenciaÂlt az elektrolitbeli feÂmionok eÂs az amalgaÂmban levoÍ, higanyban oldott
feÂm aktivitaÂsaÂnak araÂnya hataÂrozza meg:
E  E0 

RT
a z
ln M
zF aM Hg

Ha az amalgaÂmelektroÂd egyensuÂlyban van, eÂs az amalgaÂm feÂmtartalma nem vaÂltozik
(aM Hg'  aÂllandoÂ), az elektroÂdpotenciaÂlt az oldatbeli feÂmionok aktivitaÂsa (koncentraÂcioÂja)
szabja meg; a higany tehaÂt ¹csakº hordozoÂ, a befolyaÂsoloÂ teÂnyezoÍk szempontjaÂboÂl indifferens (laÂsd KevereÂkelektroÂdok).
Mivel az amalgaÂmban leÂvoÍ feÂmek koÈnnyebben oxidaÂloÂdnak, az amalgaÂmelektroÂdok felhasznaÂlaÂsa leginkaÂbb oxigeÂnmentes koÈrnyezetre korlaÂtozoÂdik.
4.1.7.1.4. FeÂmkomplex elektroÂdok

A feÂmkomplex elektroÂdokban tiszta feÂm meruÈl a feÂmboÍl keÂpzoÍdoÍ feÂmionoknak valamely
ligandummal keÂpzett, komplex vegyuÈleteÂt tartalmazoÂ oldataÂba.
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Az elektroÂdpotenciaÂlt meghataÂrozoÂ folyamatban a feÂmelektroÂdroÂl levaÂloÂ Mz feÂmionok az
oldatban leÂvoÍ negatõÂv toÈlteÂsuÍ Ly ligandumokkal MLm  z my oÈsszeteÂteluÍ komplexet keÂpeznek:
y

z my

M s  mL aq  MLm  aq

 ze

>
>
CelladiagramjaÂnak jeloÈleÂse: M s>
>MLm  aq
Az elektroÂdpotenciaÂlt az elektrolit komplex ionjainak eÂs ligandum ionjainak aktivitaÂshaÂnyadosa hataÂrozza meg:
RT aMLm 
E  E0 
ln m
aL
zF
A feÂmkomplex elektroÂdok felhasznaÂlaÂsi teruÈlete pl. a komplexometriaÂban a titraÂlaÂs
nyomon koÈveteÂse potenciometriaÂsan, illetve a stabilitaÂsi aÂllandoÂk meghataÂrozaÂsa.

4.1.7.1.5. GaÂzokkal muÍkoÈdoÍ elektroÂdok

A gaÂzelektroÂdok olyan speciaÂlis elsoÍfajuÂ elektroÂdok, ahol indifferens feÂm (platina) meruÈl
valamely, elektrokeÂmiailag aktõÂv gaÂzzal (pl. H2 , O2 , Cl2 ) telõÂtett olyan oldatba, amely az
adott gaÂznak megfeleloÍ kation- vagy anionformaÂjuÂ ionokat (H , Cl , OH ) is tartalmaz.
Az oldatban leÂvoÍ gaÂzmolekulaÂk a platina aktõÂv feluÈleteÂn adszorbeaÂloÂdva disszociaÂcioÂs
folyamat reÂveÂn ¹csaknemº atomos aÂllapotba keruÈlnek, majd az elektroÂdreakcioÂt keÂpzoÍ
elektronleadaÂssal vagy -felveÂtellel jutnak ionos formaÂba.
>
>
>
> 
X2  keÂtatomos gaÂz eseteÂn az elektroÂd jeloÈleÂse: Pt s>
>X2 g>
>X aq
A gaÂzelektroÂdok elektroÂdpotenciaÂlja rendszerint a Nernst-Peters-egyenlet alaÂbbi formaÂjaÂval szaÂmõÂthatoÂ:
RT
aion
E  E0 
ln p

k
pX2
zF
p  a gaÂz parciaÂlis nyomaÂsa
k  a gaÂzmolekulaÂnkeÂnt keletkezoÍ ionok szaÂma

A logaritmusos tag  eloÍjele a gaÂzmolekulaÂkboÂl keÂpzoÍdoÍ pozitõÂv vagy
negatõÂv toÈlteÂsuÍ ionok toÈlteÂseÂnek
megfeleloÍ.

A gaÂzelektroÂdok koÈzuÈl legfontosabb a hidrogeÂnelektroÂd, melyet a 4.1.5.2. fejezetben reÂszletesen taÂrgyaltunk.
KloÂrgaÂz elektroÂd

A hidrogeÂnelektroÂdhoz hasonloÂan hozhatoÂ leÂtre a kloÂrgaÂz elektroÂd is, amelyneÂl a platinaelektroÂd kloridionok oldataÂba meruÈl, mikoÈzben kloÂrgaÂz atmoszfeÂra veszi koÈruÈl.
A kloÂrgaÂz elektroÂd elektroÂdreakcioÂja:
Pt Cl2 g  2 e
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>
>
>
jeloÈleÂse: Pt s>
>Cl2 g>
>Cl

197

aq

A kloÂrgaÂz elektroÂd elektroÂdpotenciaÂlja a levezeteÂs melloÍzeÂseÂvel:
ECl2 

0
2lCl

2F

0
lCl
2

0
ECl2  ECl
2

RT
ln cCl
F

1
 ln pCl2 
2

RT
c Cl
ln p
pCl2
F

A logaritmusos tag eloÍjele ebben az esetben negatõÂv, ami abboÂl adoÂdik, hogy a kloÂrgaÂz
elektroÂd negatõÂv toÈlteÂsuÍ ionokat (Cl ) keÂpez. ElektroÂdpotenciaÂlja tehaÂt annaÂl nagyobb
(pozitõÂvabb), mineÂl kisebb az oldatban a Cl -ionok koncentraÂcioÂja.
OxigeÂnelektroÂd

Az oxigeÂnelektroÂdban oxigeÂngaÂz veszi koÈruÈl a platinaelektroÂdot. Az elektroÂdpotenciaÂlt
meghataÂrozoÂ elektroÂdreakcioÂ:
O2 g  2 H2 O  4 e ! 4 OH aq
A oxigeÂnelektroÂd elektroÂdpotenciaÂlja
EO 2

0
4lOH
lO0 2

4F

EO2  EO0 2

RT
ln cOH
F

1
 ln pO2 
4

RT c OH
ln p
4 p
F
O2

A logaritmusos tag eloÍjele ebben az esetben is negatõÂv az OH -ionok negatõÂv
toÈlteÂse miatt.
OxigeÂnelektroÂdot az eloÍzoÍ gaÂzelektroÂdokkal ellenteÂtben neheÂz megvaloÂsõÂtani eÂs muÍkoÈdtetni, mert az oxigeÂn a platinaÂval reakcioÂba leÂp, eÂs vele vegyuÈleteket keÂpez. Emiatt az
elektroÂdpotenciaÂl nem lesz stabil, vaÂltozik (ingadozik). A muÍkoÈdteteÂs eloÍtt a platinaÂt
gondos eloÍkezeleÂssel inertteÂ kell tenni a reakcioÂk megakadaÂlyozaÂsa veÂgett.
TovaÂbbi haÂtraÂny, hogy az elektroÂdreakcioÂ kifejezetten lassuÂ folyamatkeÂnt zajlik.
4.1.7.2. MaÂsodfajuÂ elektroÂdok
MaÂsodfajuÂ elektroÂdokroÂl akkor beszeÂluÈnk, ha a keÂmiailag tiszta elektroÂdfeÂm sajaÂt, szilaÂrd
halmazaÂllapotuÂ, rosszul oldoÂdoÂ soÂjaÂval eÂs annak az anionokra neÂzve telõÂtett, csapadeÂkos
oldataÂval eÂrintkezik.
A rosszul oldoÂ soÂ oxid is lehet, ez esetben az anion hidroxidion (OH ) lesz.
A maÂsodfajuÂ elektroÂdok ilyenformaÂn haÂromfaÂzisuÂ elektroÂdoknak szaÂmõÂtanak.
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A maÂsodfajuÂ elektroÂdok elektroÂdreakcioÂja az elektroÂdfeÂm atomjainak elektronleadaÂsaÂval
keletkezoÍ feÂmionok eÂs az elektrolit Az anionjai koÈzoÈtt veÂgbemenoÍ csapadeÂkkeÂpzoÍdeÂs.
mM s  nAzaq  Mm An

s

 nze

A maÂsodfajuÂ elektroÂdok elektroÂdpotenciaÂljaÂt az anion oldatbeli aktivitaÂsa (koncentraÂcioÂja)
hataÂrozza meg, ahogy azt az alaÂbbiakban konkreÂt peÂldaÂkon be is mutatjuk.
A maÂsodfajuÂ elektroÂdok tipikus peÂldaÂja az ezuÈst-ezuÈst-klorid-elektroÂd.
Az ezuÈst±ezuÈst-klorid elektroÂd (Ag/AgCl) ezuÈst-klorid csapadeÂkot tartalmazoÂ, telõÂtett kaÂlium-klorid (KCl) oldatba meruÈloÍ feÂmezuÈstboÍl aÂll.
ElektroÂdreakcioÂja:
Ag s  Cl aq  AgCl s  e
Celladiagramja:

>
>
>
>
Ag s>
>KCl aq
>AgCl s>

Az elektroÂdreakcioÂ soraÂn a feÂmezuÈstboÍl ezuÈstionok (Ag ) keÂpzoÍdnek, melynek
alapjaÂn az elsoÍfajuÂ feÂmelektroÂdokra eÂrveÂnyes Nernst-keÂplet õÂrhatoÂ fel az elektroÂdpotenciaÂl nagysaÂgaÂnak kiszaÂmõÂtaÂsaÂra:
E  E0 

RT
ln Ag 
F

A keletkezoÍ kis mennyiseÂguÍ Ag-ion azonban az oldat sokkal nagyobb menynyiseÂgben jelenleÂvoÍ Cl -ionjaival azonnal AgCl csapadeÂkot keÂpez, eÂs kivaÂlik az
oldatboÂl. CsupaÂn annyi Ag-ion maradhat oldott aÂllapotban, amennyit az ezuÈstklorid csapadeÂk oldhatoÂsaÂgi szorzata (L) 'megenged'.
LAgCl  Ag   Cl 

E

Ag  

LAgCl
Cl 

A Nernst-keÂpletbe helyettesõÂve:
E  E0 

RT LAgCl
ln
Cl 
F

Mivel az LAgCl is aÂllandoÂ eÂrteÂk, oÈsszevonhatoÂ a standardpotenciaÂllal:
RT
ln LAgCl
F
|{z}

E  E0 

E  EL0 AgCl

RT
ln Cl 
F

RT
ln Cl 
F

Az elektroÂdpotenciaÂl laÂthatoÂan fuÈggetlen az Ag-ionok koncentraÂcioÂjaÂtoÂl, eÂs csak
az anionok koncentraÂcioÂjaÂtoÂl, valamint az oldhatoÂsaÂgi szorzattoÂl fuÈgg (termeÂszetesen a standardpotenciaÂltoÂl mint az anyagi minoÍseÂgre jellemzoÍ aÂllandoÂtoÂl eÂs a hoÍmeÂrseÂklettoÍl ugyancsak fuÈgg).
Mivel az elektrolit telõÂtett Cl -ionokra neÂzve ± hiszen telõÂtett KCl-oldatroÂl van szoÂ ±,
a Cl -ionok koncentraÂcioÂja is aÂllandoÂ, õÂgy az elektroÂdpotenciaÂl is konstans.

198

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 55
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

199 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 56 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

4.1. Potenciometria

199

Az ezuÈst±ezuÈst-klorid elektroÂddal joÂl eÂrtelmezhetoÍ tovaÂbbaÂ a maÂsodfajuÂ elektroÂdoknak az a sajaÂtossaÂga, hogy elektroÂdpotenciaÂljuk aÂllandoÂ, eÂs az ionok koncentraÂcioÂvaÂltozaÂsa gyakorlatilag nem okozza az elektroÂdpotenciaÂl vaÂltozaÂsaÂt, azaz az
elektroÂd nem polarizaÂlhatoÂ.
PolarizaÂcioÂ alatt azt a jelenseÂget eÂrtjuÈk, amikor az elektroÂd potenciaÂlja a rajta
aÂtfolyoÂ aÂram hataÂsaÂra megvaÂltozik. Az uÂn. koncentraÂcioÂs polarizaÂcioÂ pl. akkor leÂp
fel egy-egy elektroÂdnaÂl, amikor azok muÍkoÈdeÂse soraÂn aÂram halad aÂt rajtuk, eÂs az
elektronok reÂveÂn ionok keletkeznek vagy semlegesõÂtoÍdnek, megvaÂltoztatva ezzel
a potenciaÂlmeghataÂrozoÂ ionok koncentraÂcioÂjaÂt.
Ha az ezuÈst±ezuÈst-klorid elektroÂdon aÂtfolyoÂ aÂram olyan iraÂnyba halad, hogy a feÂmezuÈstboÍl Ag-ionok keletkeznek, ezek oldatbeli koncentraÂcioÂja nem noÈvekedhet,
mert a nagy feleslegben jelenlevoÍ Cl -ionokkal ± amelyek az oldott KCl-boÍl szaÂrmaznak ± azonnal AgCl csapadeÂkkaÂ alakulnak, eÂs kivaÂlnak az oldatboÂl, visszaaÂllõÂtva az oldhatoÂsaÂgi szorzat aÂltal meghataÂrozott eredeti Ag -ionkoncentraÂcioÂt. A Cl ionok koncentraÂcioÂja viszont olyan nagy, hogy a keveÂs Ag-ionnal valoÂ reakcioÂ
nem vaÂltoztatja meg leÂnyegesen, õÂgy az elektroÂdpotenciaÂl sem vaÂltozik.
Ha az ezuÈst±ezuÈst-klorid elektroÂdon aÂtfolyoÂ aÂram az Ag-ionokat semlegesõÂti, eÂs
ezaÂltal csoÈkkenti azok oldatbeli koncentraÂcioÂjaÂt, akkor az AgCl csapadeÂkboÂl fog
annyi feloldoÂdni, hogy visszaaÂllhasson az eredeti Ag-ion koncentraÂcioÂ. A Cl ionok koncentraÂcioÂjaÂban viszont ez nem okoz leÂnyeges vaÂltozaÂst.
Az AgCl csapadeÂk tehaÂt megszuÈnteti a pillanatnyi polarizaÂcioÂt, azaz depolarizaÂtorkeÂnt viselkedik.
A maÂsodfajuÂ elektroÂdok elektroÂdpotenciaÂljaÂnak aÂllandoÂsaÂga ( 0,1-1 mV) eÂs az a teÂny,
hogy ezek az elektroÂdok keveÂsseÂ polarizaÂlhatoÂk, teszik alkalmassaÂ ezt az elektroÂdtõÂpust
oÈsszehasonlõÂtoÂ vagy referenciaelektroÂdkeÂnt valoÂ alkalmazaÂsra az elektrokeÂmiai gyakorlatban.
Az oÈsszehasonlõÂtoÂ elektroÂdokat galvaÂnelemek egyik elektroÂdjakeÂnt kapcsoljaÂk, eÂs mivel potenciaÂljuk aÂllandoÂ, az elektromotoros eroÍ meÂreÂseÂvel megaÂllapõÂthatoÂk maÂsik elektroÂd
elektroÂdpotenciaÂljaÂnak vaÂltozaÂsai.
Az ezuÈst±ezuÈst-klorid elektroÂdot aÂltalaÂban Cl -ionokat tartalmazoÂ oldatokban eÂs nemvizes koÈzegben
hasznaÂljaÂk oÈsszehasonlõÂtoÂ elektroÂdkeÂnt.
A maÂsodfajuÂ elektroÂdok maÂsik igen elterjedt eÂs aÂltalaÂnosan
hasznaÂlt keÂpviseloÍje a kalomelelektroÂd.
A kalomelelektroÂd elektroÂdfeÂmkeÂnt folyeÂkony feÂmhiganyt tartalmaz, amely telõÂtett KCl-oldatban higanyI-kloriddal (Hg2 Cl2  kalomel) eÂrintkezik.
ElektroÂdreakcioÂja:
2 Hg l  2 Cl aq  Hg2 Cl2

s

 2e

CelladiagramjaÂnak jeloÈleÂse:
>
>
>
>
Hg l>
>KCl aq
>Hg2 Cl2 s>

199

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 31 : 56
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

200 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 31 : 56 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

200

1. reÂsz ½ 4. Elektroanalitikai mo
Âdszerek

ElektroÂdpotenciaÂlja:
E  EL0 Hg Cl
2

2

RT
ln Cl 2  E0LHg Cl
2F
2

2

RT
ln Cl 
F

LaÂthatoÂ, hogy a kalomelelektroÂd elektroÂdpotenciaÂlja is ± akaÂrcsak az ezuÈst±ezuÈst-kloridelektroÂdeÂ ± az elektrolit Cl -koncentraÂcioÂjaÂtoÂl fuÈgg (az elektrolit anionjaira neÂzve muÍkoÈdik
reverzõÂbilisen).
A kalomelelektroÂd potenciaÂlja pozitõÂvabb, mint az ezuÈst±ezuÈst-klorid elektroÂdeÂ
(laÂsd alaÂbbi taÂblaÂzat).
A kalomelelektroÂdot jellemzoÍen a Cl -ionokat tartalmazoÂ savas oldatokban (HCl)
szoktaÂk oÈsszehasonlõÂtoÂ elektroÂdkeÂnt alkalmazni.
A gyakorlatban aÂltalaÂban 0,1 mol/dm3 eÂs 1 mol/dm3 koncentraÂcioÂjuÂ, illetve telõÂtett KCloldatokat tartalmazoÂ elektroÂdokat szoktak alkalmazni.
MaÂsodfajuÂ elektroÂdok elektroÂdpotenciaÂljai (t  25³C)

Ag
Ag
Ag
Hg
Hg
Hg

ElektroÂd
>
>
>
>
s>
>AgCl s>
>0,1 mol/dm3 KCl aq
>
>
>
>
s>
>AgCl s>
>1 mol/dm3 KCl aq
>
>
>
>
>
s>AgCl
s>
>telõÂtett KCl aq
>
>
>
>
l>
>0,1mol/dm3 KCl aq
>Hg2 Cl2 s>
>
>
>
>
l>
>1mol/dm3 KCl aq
>Hg2 Cl2 s>
>
>
>
> Âtett KCl aq
> 2 Cl2 s>
l>Hg
>telõ

E [V]
0,289
0,236
0,197
0,334
0,280
0,241

A kuÈloÈnboÈzoÍ oÈsszeteÂteluÍ eÂs pH-juÂ oldatokban valoÂ munkaÂkhoz egyeÂb maÂsodfajuÂ elektroÂdok is hasznaÂlatosak:
Az ezuÈst±ezuÈst-szulfaÂt eÂs a higany±higany-szulfaÂt elektroÂdok keÂnsavas koÈzegben
vagy szulfaÂttartalmuÂ oldatokban hasznaÂlhatoÂk, mert a szulfaÂt-ionokra neÂzve muÍkoÈdnek reverzõÂbilisen.
ElektroÂdreakcioÂik:
2 Ag s  SO24

aq

 Ag2 SO4

s

 2e

2 Hg l  SO24

aq

 Hg2 SO4

s

 2e

illetve:

A higany±higany-oxid elektroÂd luÂgos koÈzegben alkalmazhatoÂ, mert elektroÂdfolyamata a hidroxidionokra (OH ) neÂzve reverzõÂbilis.
2 Hg l  2 OH aq  Hg2 O s  H2 O l  2 e
A kuÈloÈnlegesen pontos meÂreÂsekhez kifejlesztett uÂn. normaÂlelemek elektroÂdjai szinteÂn maÂsodfajuÂ elektroÂdokboÂl aÂllnak.
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A normaÂlelemek elektroÂdjainak potenciaÂlja rendkõÂvuÈl joÂl reprodukaÂlhatoÂ, ezeÂrt a
kuÈloÈnboÈzoÍ oÈsszeaÂllõÂtaÂsuÂ galvaÂncellaÂk elektromotoros eroÍinek meghataÂrozaÂsakor
a feszuÈltseÂgeÂrteÂkek nagy pontossaÂguÂ meÂreÂseÂhez etalonkeÂnt hasznaÂlhatoÂk. TovaÂbbi
eloÍnyuÈk, hogy az elektroÂdpotenciaÂljaik csak igen kis meÂrteÂkben fuÈggnek a hoÍmeÂrseÂklettoÍl.
Ilyennek szaÂmõÂt a Weston-feÂle normaÂlelem, melynek celladiagramja:
>
>
>
>
>
>
± 12% Cd, Hg s>
>CdSO4 8/3 H2 O s>
>telõÂtett CdSO4 8/3 H2 O aq>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Hg2 SO4 s>
>Hg l +
>CdSO4 8/3 H2 O s>
Egyik elektroÂdja ( ) 12% Cd-t tartalmazoÂ amalgaÂm, maÂsik a feÂmhigany (), az elektrolit pedig
kadmium-szulfaÂt (CdSO4 8/3 H2O) telõÂtett oldata.
Az amalgaÂmra szilaÂrd kadmium-szulfaÂt eÂs telõÂtett
oldataÂnak peÂpjeÂt reÂtegezik, mõÂg a higany foÈleÂ higanyI-szulfaÂtnak eÂs kadmium-szulfaÂtnak az elektrolittal keÂszõÂtett peÂpje keruÈl.
A Weston-feÂle normaÂlelem elektromotoros ereje 1,0183 V. Ez az eÂrteÂk nemcsak
a polarizaÂcioÂ kikuÈszoÈboÈleÂse miatt marad aÂllandoÂ, hanem a hoÍmeÂrseÂkletvaÂltozaÂsokra is keveÂsseÂ reagaÂl: a szobahoÍmeÂrseÂkleten szokaÂsos 20-25³C koÈrnyeÂkeÂn csak
0,04 mV-tal (!) vaÂltozik.
4.1.7.3. HarmadfajuÂ elektroÂdok
HarmadfajuÂ elektroÂdoknak nevezzuÈk azokat az elektroÂdokat, melyekben valamely tiszta
feÂm keÂt rosszul oldoÂdoÂ, koÈzoÈs aniont tartalmazoÂ soÂ oldataÂba meruÈl. A keÂt rosszul oldoÂdoÂ
soÂ koÈzuÈl az egyik az elektroÂdfeÂm soÂja.
PeÂldaÂul:
± oÂlom meruÈl oÂlom-oxalaÂtot {Pb(COO)2} eÂs kalcium-oxalaÂtot {Ca(COO)2} tartalmazoÂ oldatba
± cink meruÈl cink-oxalaÂtot {Zn(COO)2} eÂs kalcium-oxalaÂtot {Ca (COO)2} tartalmazoÂ oldatba
Az elektroÂdreakcioÂ a feÂmsoÂk ionjai koÈzoÈtt megy veÂgbe. Pl. a Pb- eÂs Ca-oxalaÂtos
oÈsszeaÂllõÂtaÂst tekintve:
Pb s  Ca COO2

s

 Pb COO2

s

 Ca2
aq  2 e

A feÂmoÂlmon kialakuloÂ elektroÂdpotenciaÂlt az oldatbeli szabad oÂlomionok aktivitaÂsa, ill. koncentraÂcioÂja [Pb2 ] szabja meg:
0

E  EPb
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RT
RT
0

 ln aPb2  EPb
 ln Pb2 
2F
2F
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A szabad oÂlomionok koncentraÂcioÂja azonban az oxalaÂtionok koncentraÂcioÂjaÂtoÂl
[COO ] is fuÈgg az oldhatoÂsaÂgi szorzat aÂltal meghataÂrozottan:
LPb COO2  Pb2    COO22 
0
E  EPb


E

LPb COO2

Pb2  

LPb COO2
RT
 ln
W
2F
 COO2 2 

 COO2 2 

Az oxalaÂtionok koncentraÂcioÂjaÂt viszont a kalciumionok koncentraÂcioÂja [Ca2 ] is
befolyaÂsolja a kalcium-oxalaÂt oldhatoÂsaÂgi szorzata (LCa COO2 ) aÂltal:
LCa COO2  Ca2    COO22 
BehelyettesõÂtve:
E 

0
EPb

0
E  EPb


E

 COO22  

LCa COO2
Ca2 

LCa COO2  Ca2 
RT

 ln
LCa COO2
2F

LPb COO2 RT
RT
 ln
 ln Ca2 

LCa COO2 2F
2F

|{z}
0, LPb , LCa

E  EPb

RT
 ln Ca2 
2F

A harmadfajuÂ elektroÂdok elektroÂdpotenciaÂljaÂt tehaÂt az elektroÂdfeÂm ionja mellett leÂvoÍ
feÂmion koncentraÂcioÂja hataÂrozza meg.
LeÂnyeges azonban, hogy elektroÂdpotenciaÂl eÂrteÂkeÂre mind az elektroÂdfeÂm ionja, mind
a mellette leÂvoÍ feÂmion oldhatoÂsaÂgi szorzata is hataÂssal van. Fontos tovaÂbbaÂ, hogy az
elektroÂd fentiek szerint levezetett muÍkoÈdeÂse csak abban az esetben valoÂsul meg, ha
az elektroÂdfeÂm soÂjaÂnak oldhatoÂsaÂgi szorzata kisebb, mint a maÂsik soÂ oldhatoÂsaÂgi szorzata. EsetuÈnkben ez a felteÂtel teljesuÈl, mivel
2,7  10

11

 LPb COO2 < LCa COO2  1,6  10

9

A harmadfajuÂ elektroÂdokat a mindennapi gyakorlatban keveÂsseÂ hasznaÂljaÂk. AlkalmazaÂsuk akkor keruÈlhet eloÍteÂrbe, amikor valamely ion vizes oldatbeli meghataÂrozaÂsa azeÂrt nem lehetseÂges potenciometriaÂsan, mert a keÂrdeÂses ion standardpotenciaÂlja eroÍsen negatõÂv, eÂs elsoÍfajuÂ elektroÂdkeÂnt nem vehetoÍ szaÂmõÂtaÂsba.
Viszont harmadfajuÂ elektroÂdkeÂnt a fentiek szerint lehet meÂrni oÂlomfeÂmen oxalaÂt
formaÂban pl. a kalcium- vagy baÂriumionokat.
4.1.7.4. RedoxielektroÂdok
RedoxielektroÂd akkor alakul ki, ha koÈzoÈmboÈs, inert feÂm (pl. platina vagy arany) meruÈl
olyan oldatba, amely ugyanannak a keÂmiai elemnek keÂtfeÂle oxidaÂcioÂs aÂllapotuÂ formaÂjaÂt
oldott aÂllapotuÂ ionkeÂnt tartalmazza (oxidaÂlt eÂs redukaÂlt alak egyuÈtt fordul eloÍ az elektrolitban). (LaÂsd meÂg 4.1.6. fejezetet.)
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A redoxielektroÂd veÂgeredmeÂnyben azeÂrt kuÈloÈnboÈzik az elsoÍfajuÂtoÂl, mert a redukaÂlt
ionforma nem kuÈloÈn faÂzisban, nem feÂmraÂcs alkotoÂjakeÂnt, hanem szabadon talaÂlhatoÂ az elektrolitban, eÂs õÂgy aktivitaÂsa (koncentraÂcioÂja) is vaÂltozhat, befolyaÂsolva az
elektroÂdpotenciaÂlt.
ElektroÂdreakcioÂ:
zred 
zox 
Mred
aq  Mox aq  ze

A celladiagram jeloÈleÂse:

± ahol zox > zred

>
>
Pt s>
> ox  red aq

Az elektroÂdpotenciaÂlt a Nernst±Peters-egyenlet szerint az oxidaÂlt eÂs redukaÂlt aÂllapotuÂ
forma aktivitaÂsaÂnak (koncentraÂcioÂjaÂnak) araÂnya hataÂrozza meg.
0
E  Eox
/ red 

RT
aox
RT
ox
0
 Eox
ln
ln
/ red 
ared
zF
zF
red

A 4.1.6. fejezet taÂblaÂzataÂban szaÂmos szervetlen redoxirendszer laÂthatoÂ, a 4.1.6.4. fejezetben
pedig szerves keÂmiai eÂs biokeÂmiai redoxirendszereket is bemutattunk.
E helyen egy maÂr klasszikusnak szaÂmõÂtoÂ szerves keÂmiai, disszociaÂcioÂs folyamattal muÍkoÈdoÍ
redoxirendszert, a kinon±hidrokinon rendszert ismertetjuÈk, melyboÍl az uÂn. kinhidronelektroÂd aÂllõÂthatoÂ eloÍ. (A kinhidron kinon eÂs hidrokinon 1 :1 araÂnyuÂ elegye.)

A potenciaÂlmeghataÂrozoÂ folyamat a keÂteÂrteÂkuÍ hidrokinonion oxidaÂcioÂja kinonnaÂ.
0

E  Ekinhidron

RT
C6 H4 O2 
ln
2F
C6 H4 O2 2 

Mivel a keÂteÂrteÂkuÍ ion disszociaÂcioÂval keÂpzoÍdik keÂt leÂpeÂsben, koncentraÂcioÂjaÂt a disszociaÂcioÂaÂllandoÂk (K1 eÂs K2 ) segõÂtseÂgeÂvel a toÈmeghataÂstoÈrveÂny alapjaÂn tudjuk megadni:
K1 

C6 H4 OHO   H 
C6 H4 OH2 

ill.

A keÂt egyenlet alapjaÂn: C6 H4 O2 2   K1  K2
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K2 

C6 H4 O2 2   H 
C6 H4 OHO 

C6 H4 OH2 
H 2
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BehelyettesõÂtve a Nernst±Peters-egyenletbe:
E 

0
Ekinhidron

2

RT
C6 H4 OH2   H 

ln
K1  K2  C6 H4 OH2 
2F

0, K
A disszociaÂcioÂs aÂllandoÂkat beolvasztva a standard elektroÂdpotenciaÂlba (Ekinhidron
), eÂs a lo
garitmusos tagban a H -ionok koncentraÂcioÂjaÂt kuÈloÈnvaÂlasztva:
0, K
E  Ekinhidron


RT
C6 H4 O2 
RT

ln
ln H 
2F
C6 H4 OH2 
F

Â talakõÂtaÂs
JoÂl laÂthatoÂ, hogy a H-ionok befolyaÂsa miatt az elektroÂdpotenciaÂl pH-fuÈggoÍ. A
utaÂn:
RT
kinon
0, K
E  Ekinhidron

ln
0,059 pH
2F
hidrokinon
Ha a [kinon]/[hidrokinon] araÂnyt aÂllandoÂ eÂrteÂken tartjuk, az elektroÂdpotenciaÂl csak a pHtoÂl fuÈgg, ezeÂrt a pH meghataÂrozaÂsaÂra is alkalmas.
A kinhidron elektroÂd standard elektroÂdpotenciaÂlja 0,699 V. Az uÈvegelektroÂdok elterjedeÂse eloÍtt a gyakorlatban teÂnylegesen is hasznaÂltaÂk pH-meÂreÂsre, azonban mivel csak pH < 0
eseteÂn alkalmazhatoÂ, eÂs az elektroÂdpotenciaÂljaÂt befolyaÂsoloÂ szaÂmos egyeÂb hataÂs (soÂk okozta aktivitaÂsvaÂltozaÂs, a disszociaÂcioÂt befolyaÂsoloÂ teÂnyezoÍk, pl. hõÂgõÂtaÂs) miatt maÂra inkaÂbb
csak elmeÂleti jelentoÍseÂguÍ maradt.
Kinon $ hidrokinon aÂtalakulaÂs zajlik a terminaÂlis oxidaÂcioÂ folyamatsoraÂnak koÈzepeÂn is; ez
biztosõÂtja a kapcsolatot a protontranszport- eÂs az elektrontranszportlaÂnc koÈzoÈtt.

4.1.8. IonszelektõÂv membraÂnelektroÂdok
Az ionszelektõÂv membraÂnelektroÂdok valamely ion szelektõÂv meghataÂrozaÂsaÂt teszik lehetoÍveÂ
toÈbb maÂs (sok) ion jelenleÂteÂben. Ez csak akkor lehetseÂges, ha elektroÂdpotenciaÂljuk csak
ezen egyetlen ion aktivitaÂsaÂnak (koncentraÂcioÂjaÂnak) fuÈggveÂnye.
Az ionszelektõÂv elektroÂdok legfontosabb eÂs kritikus alkotoÂreÂsze egy veÂkony membraÂn,
amely uÈveg- vagy muÍanyag csoÍ veÂgeÂre van forrasztva (laÂsd aÂbra.).
A csoÈvet beluÈlroÍl uÂn. belsoÍ elektrolit toÈlti ki, amely a membraÂn belsoÍ oldalaÂval eÂrintkezik. A belsoÍ elektrolitba belsoÍ viszonyõÂtoÂ elektroÂdkeÂnt maÂsodfajuÂ elektroÂd (rendszerint
Ag/AgCl) meruÈl. A membraÂn kuÈlsoÍ oldala a meÂrendoÍ ionok oldataÂval eÂrintkezik. Ehhez
az oldathoz soÂhõÂdon keresztuÈl kapcsoloÂdik a kuÈlsoÍ viszonyõÂtoÂ elektroÂd oldata. A soÂhõÂd eÂs
kuÈlsoÍ viszonyõÂtoÂ elektroÂd a koÈnnyebb kezelhetoÍseÂg eÂrdekeÂben gyakran egybe van eÂpõÂtve
az ionszelektõÂv elektroÂddal (kombinaÂlt elektroÂdok).
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Ha a membraÂn kuÈlsoÍ eÂs belsoÍ feluÈlete keÂt
kuÈloÈnboÈzoÍ aktivitaÂsuÂ (koncentraÂcioÂjuÂ) oldattal eÂrintkezik, a keÂt feluÈleten egymaÂstoÂl
k
b
elteÂroÍ nagysaÂguÂ, EDon
eÂs EDon
DonnanpotenciaÂl jelentkezik, az ionok (eÂs toÈlteÂseik)
elmozdulaÂsa koÈvetkezteÂben pedig diffuÂzioÂs
potenciaÂl (Edif f ) leÂp fel.
A membraÂn keÂt oldala koÈzoÈtt ennek megfeleloÍen Em membraÂnpotenciaÂl alakul ki,
amely a Donnan-potenciaÂlok eÂs a diffuÂzioÂs
potenciaÂl oÈsszege:
k
b
Em  EDon
 EDon
 Ediff

A diffuÂzioÂs potenciaÂl nagysaÂgaÂt a membraÂn
kuÈlsoÍ eÂs belsoÍ feluÈleteÂvel eÂrintkezoÍ, azzal egyensuÂlyba keruÈloÍ ionok ak eÂs ab aktivitaÂsaÂnak
(koncentraÂcioÂjaÂnak) araÂnya hataÂrozza meg.
Em 

RT ak W
ln
ab
zF

meÂrendoÍ ionok aktivitaÂsa

Az aÂbra szerinti oÈsszeaÂllõÂtaÂsban a membraÂn belsoÍ feluÈleteÂvel eÂrintkezoÍ belsoÍ elektrolit oÈszszeteÂtele eÂs pH-ja aÂllandoÂ (pufferoldat), ezeÂrt ab is konstans. A membraÂnpotenciaÂlt eÂs vele
egyuÈtt az ionszelektõÂv elektroÂd elektroÂdpotenciaÂljaÂt tehaÂt a membraÂn kuÈlsoÍ feleÂvel eÂrintkezoÍ meÂrendoÍ oldat M-ionjainak aktivitaÂsa (ak ) hataÂrozza meg. Mivel a soÂhõÂd eÂs a kuÈlsoÍ
referenciaelektroÂd elektrolitjaÂnak aÂllandoÂ oÈsszeteÂtele miatt a diffuÂzioÂs potenciaÂl is kicsi eÂs
aÂllandoÂ eÂrteÂken tarthatoÂ, a galvaÂncella elektromos erejeÂnek meÂreÂsekor az M-ionok okozta
koncentraÂcioÂvaÂltozaÂsok jelentkeznek.
Ha tehaÂt ismert M-koncentraÂcioÂjuÂ kalibraÂloÂ oldatokkal meghataÂrozzuk a cella elektromos
erejeÂnek vaÂltozaÂsait, valamely ismeretlen koncentraÂcioÂjuÂ oldattal meÂrt elektromos eroÍ
reÂveÂn a koncentraÂcioÂ kiszaÂmõÂthatoÂ.
Igen fontos, eÂs ismeÂtelten hangsuÂlyozandoÂ, hogy a fenti eljaÂraÂsmenet csak akkor alkalmazhatoÂ, ha a membraÂn csak egyetlen ionra eÂrzeÂkeny.
A mindennapi munka soraÂn sokkal gyakoribb az az eset, amikor a meÂrendoÍ
oldatban jelenleÂvoÍ toÈbbi ion is befolyaÂsolja a membraÂnelektroÂd potenciaÂljaÂnak
eÂrteÂkeÂt, ezaÂltal zavarjaÂk a meÂreÂst. HataÂsukat a Nikolsky±Eisenmann-egyenlettel
lehet figyelembe venni. Ha ai a meÂrendoÍ eÂs aj a zavaroÂ ionok aktivitaÂsa, zi eÂs zj
pedig a toÈlteÂse:
!
X
RT
ln ai 
E  E0 
Ki, j ai, j zi /zj
zi F
i 6 j
± ahol Ki j  szelektivitaÂsi teÂnyezoÍ
A szelektivitaÂsi teÂnyezoÍ igen fontos faktor a zavaroÂ ionok hataÂsaÂnak kikuÈszoÈboÈleÂseÂben. EÂrteÂkeÂt csak tapasztalati uÂton lehet meghataÂrozni egy-egy
zavaroÂ ion eÂs a meÂrendoÍ ion kuÈloÈnboÈzoÍ koncentraÂcioÂjuÂ oldatait tartalmazoÂ
cellaÂk potenciaÂljaÂnak meÂreÂseÂvel.
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Az ionszelektõÂv elektroÂd szelektivitaÂsa annaÂl nagyobb, mineÂl kisebb Ki j eÂrteÂke,
hiszen Ki j  0 eseteÂn az egyenlet a Nernst-keÂpletteÂ alakul.
4.1.8.1. UÈvegelektroÂd eÂs potenciometriaÂs pH-meÂreÂs
1906-ban Cremer figyelte meg eloÍszoÈr, hogy oldatba maÂrtott, veÂkony faluÂ uÈvegboÍl keÂszõÂtett
elektroÂdokon kialakuloÂ potenciaÂl az oldat savassaÂgaÂtoÂl fuÈgg.
Az uÈvegelektroÂdok azonban csak az 1960-as eÂvektoÍl kezdoÍdoÍen terjedtek el a kuÈloÈnboÈzoÍ
oÈsszeteÂteluÍ oldatok pH-jaÂnak meghataÂrozaÂsaÂra.
Az uÈvegelektroÂd membraÂnja egy speciaÂlis oÈsszeteÂteluÍ uÈvegboÍl keÂszuÈlt, megfeleloÍ geometriaÂjuÂvaÂ ± aÂltalaÂban goÈmb formaÂjuÂvaÂ ± alakõÂtott 50 mm vastag uÈveghaÂrtya, amelyet uÈvegcsoÍ veÂgeÂre forrasztanak.
Az uÈvegmembraÂn beluÈlroÍl a belsoÍ pufferelektrolittal
eÂrintkezik, amelybe a potenciaÂlvaÂltozaÂs eÂrzeÂkeleÂseÂre
Ag/AgCl maÂsodfajuÂ elektroÂd is benyuÂlik, mint belsoÍ
viszonyõÂtoÂ elektroÂd. IÂgy a membraÂn beluÈlroÍl aÂllandoÂ
pH-juÂ koÈzeggel (pH  6-7 eÂs konstans) eÂrintkezik a
belsoÍ pufferoldat reÂveÂn.
Az uÈvegmembraÂn kuÈlsoÍ feluÈlete eÂrintkezik a meÂrendoÍ vagy a kalibraÂloÂ oldattal.
A kialakuloÂ potenciaÂlt platinaszaÂl koÈzvetõÂti ki a csatlakozoÂhoz, ami a kuÈlsoÍ viszonyõÂtoÂ elektroÂddal aÂll
kapcsolatban.
Az uÈvegmembraÂn oldattal eÂrintkezoÍ feluÈleteÂnek mintegy 1050 nm-es hidrataÂlt, duzzadoÂ reÂtegeÂben mindig veÂgbemegy
egy kicsereÂloÍdeÂsi reakcioÂ az oldatban leÂvoÍ H -ionok eÂs az
uÈvegfalban leÂvoÍ leÂvoÍ Na-ionok koÈzoÈtt:
NauÈveg  Haq  Naaq  HuÈveg
Mivel ez a folyamat az uÈvegmembraÂn keÂt oldalaÂn soha nem lesz azonos meÂrteÂkuÍ, a membraÂn keÂt feluÈlete koÈzoÈtt uÂn. aszimmetriapotenciaÂl (Ea ) alakul ki.
A feluÈlet Na-ionjainak beoldoÂdaÂsa egyuÂttal legalaÂbb egy zavaroÂ ion megjeleneÂse is.
Alkalmazva a Nikolsky±Eisenmann-egyenletet, az elektroÂdpotenciaÂl:
E  Em 

RT
ln aNa  KH , Na  aNa 
F

± ahol E m a membraÂn sajaÂtossaÂgaitoÂl, az elektroÂd feleÂpõÂteÂseÂtoÍl eÂs a referenciaelektroÂdtoÂl fuÈggoÍ aÂllandoÂ
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Savas, semleges eÂs enyheÂn luÂgos oldatokban aÂltalaÂban teljesuÈl, hogy
aH  KH , Na  aH
ezeÂrt
E  Em 

RT
ln aH
F

tehaÂt az uÈvegelektroÂd potenciaÂlja a hidrogeÂnelektroÂddal analoÂg moÂdon a koÈzegben levoÍ
H -ionok aktivitaÂsaÂtoÂl fuÈgg, õÂgy alkalmas az oldatok pH-jaÂnak meghataÂrozaÂsaÂra.
EroÍsebben luÂgos koÈzegben viszont
aH  KH , Na  aH
ami azt jelenti, hogy az uÈvegelektroÂd potenciaÂljaÂt maÂr nem a H-ionok, hanem a Naionok hataÂrozzaÂk meg, eÂs az elektroÂd naÂtriumelektroÂdkeÂnt viselkedik.
E  E m' 

RT
ln aH
F

ToÈbbek koÈzoÈtt ez okozza az uÈvegelektroÂd muÍkoÈdeÂseÂben az uÂn. alkaÂlihibaÂt, ami az
elektroÂdpotenciaÂl elmeÂletileg vaÂrt eÂrteÂkeihez keÂpest negatõÂv iraÂnyuÂ elteÂreÂst okoz.
KikuÈszoÈboÈleÂse, ill. csoÈkkenteÂse az uÈveg oÈsszeteÂteleÂnek megvaÂltoztataÂsaÂval (pl. Naionok helyett Li-ionok) valoÂsõÂthatoÂ meg.
ToÈmeÂnyebb soÂoldatokban eÂs eroÍsen savas koÈzegben eloÍfordul a szinteÂn negatõÂv
iraÂnyuÂ potenciaÂlvaÂltozaÂst okozoÂ uÂn. savi hiba is, amit az uÈvegfeluÈletnek savak
hataÂsaÂra toÈrteÂnoÍ moÂdosulaÂsaÂra vezetnek vissza.
Az uÈvegelektroÂd muÍkoÈdteteÂseÂhez oÈssze kell aÂllõÂtani egy olyan galvaÂnelemet, melynek egyik
elektroÂdja maga az uÈvegelektroÂd, maÂsik elektroÂdja pedig egy kuÈlsoÍ referenciaelektroÂdkeÂnt
szolgaÂloÂ maÂsodfajuÂ elektroÂd (pl. kalomelelektroÂd) az alaÂbbi celladiagramnak megfeleloÍen:
Eb
Em Ea Ediff
Ek
>
>
>
>
>
>
>
meÂrendoÍ vagy >
>
>
>
>
> uÈveg>
>
>
Ag s>
>
>tel. KCl aq>
>Hg2 Cl2 s>
>AgCl s>
>tel. KCl aq>
>
>Hg
membraÂn hitelesõÂtoÍ oldat
puffer
puffer
|{z}
|{z}
uÈvegelektroÂd
kuÈlsoÍ referenciaelektroÂd
A galvaÂnelem elektromotoros ereje:
EME  Eb  Ek  Em  Ea  Ediff
z}|{
EME  Eb  Ek 
A konstans eÂrteÂkuÍ tagokat egy E

P

RT
ln aHkuÈlsoÍ
F
konstansok

EME  E
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P

RT
ln aHbelsoÍ  Ea  Ediff
F

aÂllandoÂba oÈsszevonva:

konstansok



RT
ln aHkuÈlsoÍ
F
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Nem tuÂl nagy koncentraÂcioÂk eseteÂn: aH  H 
EME  E
EME  E

P
P

konstansok

konstansok



P
RT
ln H   E konstansok  0,059 lg H 
F
0,059 pH

Ezen egyenlet alapjaÂn vaÂlik lehetoÍveÂ uÈvegelektroÂddal a potenciometriaÂs pH-meÂreÂs. A kifejezeÂs megegyezik a hidrogeÂnelektroÂd eseteÂben levezetett keÂplettel. Az uÈvegelektroÂddal
valoÂ munka azonban sokkal keÂnyelmesebb.
Az ilyen tõÂpusuÂ uÈvegelektroÂdoknak ugyanis nagy eloÍnye, hogy feleÂpõÂteÂsuÈk egyszeruÍ, koÈnnyen kezelhetoÍk, a meÂreÂs soraÂn nem szennyezoÍdnek, nem igeÂnyelnek kuÈloÈnleges felteÂteleket vagy segeÂdanyagokat, gyorsan beaÂll rajtuk az egyensuÂly, pontos eredmeÂnyeket szolgaÂltatnak, kuÈloÈnfeÂle koÈzegekben (pl. kolloidokban) is alkalmazhatoÂk, eÂs a koÈzeg redoxi sajaÂtsaÂgai nem befolyaÂsoljaÂk muÍkoÈdeÂsuÈket.
Az aszimmetriapotenciaÂl eÂs a diffuÂzioÂs potenciaÂl kikuÈszoÈboÈleÂse veÂgett azonban mindenkeÂppen szuÈkseÂges az ismert koncentraÂcioÂjuÂ oldatokkal elveÂgzett kalibraÂcioÂ valamely ismeretlen
pH-juÂ oldat meÂreÂse eloÍtt. Ha az EME ± pH koordinaÂtarendszerben felvett kalibraÂloÂ
egyenes meredekseÂge nem 0,059, az uÈvegelektroÂd muÍkoÈdeÂse valamilyen szempontboÂl nem
Â ltalaÂban a megnoÈvekedett diffuÂzioÂs potenciaÂl eÂs a toÈmeÂnyebb oldatokban
megfeleloÍ. A
jelentkezoÍ aktivitaÂs 6 koncentraÂcioÂ probleÂma jelentkezeÂse okoz elteÂreÂseket az elmeÂleti
eÂrteÂkektoÍl. Ez egyuÂttal azt is jelzi, hogy az uÈvegelektroÂd aÂltal szolgaÂltatott jel mindig
relatõÂv, mivel mindig vaÂltozaÂst mutat (a kalibraÂloÂ oldatokhoz keÂpest).
A H-ionok uÈvegelektroÂddal valoÂ meghataÂrozaÂsaÂnak mintaÂjaÂra szaÂmos egyeÂb feÂmionra
eÂrzeÂkeny uÈvegmembraÂn-elektroÂdot is kifejlesztettek. Ezek az uÈveg oÈsszeteÂteleÂtoÍl fuÈggoÍen
maÂs-maÂs ionra eÂrzeÂkenyek.
4.1.8.2. KristaÂly- eÂs muÍanyag membraÂn alapuÂ ionszelektõÂv elektroÂdok
Az ionos kristaÂlyokboÂl keÂszuÈlt elektroÂdok feleÂpõÂteÂse az uÈvegelektroÂdhoz hasonloÂ, csupaÂn
az uÈvegmembraÂn helyeÂn egykristaÂlyboÂl vagy polikristaÂlyos anyagboÂl keÂszuÈlt membraÂn
talaÂlhatoÂ. A kristaÂlymembraÂnok sajaÂt ionjaikra eÂrzeÂkenyek, tehaÂt kation- eÂs anionszelektõÂv
tulajdonsaÂgaik vannak.
MuÍkoÈdeÂsuÈk azon alapszik, hogy az ilyen kristaÂlyos anyagok legeroÍsebben a sajaÂt ionjaikat,
illetve azt az iont adszorbeaÂljaÂk, amellyel a sajaÂt ionok valamelyike a legrosszabbul oldoÂdoÂ
csapadeÂkot adja (Paneth±Fajans-szabaÂly). Ezek a sajaÂt ionok hoznak leÂtre a membraÂn keÂt
oldala koÈzoÈtt potenciaÂlkuÈloÈnbseÂget.
A kristaÂlymembraÂn-elektroÂdokat is galvaÂnelemmeÂ kell kapcsolni egy kuÈlsoÍ referenciaelektroÂddal szemben az alaÂbbi celladiagramnak megfeleloÍen:
BelsoÍ referencia->
BelsoÍ viszonyõÂtoÂ >
KristaÂly- >
MeÂrendoÍ>
KuÈlsoÍ referencia>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
elektroÂd
elektrolit (puffer) membraÂn oldat
elektroÂd
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A kristaÂly egyik oldala a belsoÍ viszonyõÂtoÂ oldattal (puffer) eÂrintkezik, amely a sajaÂt
ionjaÂra mint meÂrendoÍ ionra neÂzve telõÂtett. EzaÂltal az aÂllandoÂ koncentraÂcioÂjuÂ sajaÂt ionok a membraÂn belsoÍ feluÈleteÂn konstans potenciaÂlt alakõÂtanak ki. A kristaÂly
maÂsik (kuÈlsoÍ) oldala a meÂrendoÍ oldattal eÂrintkezik, melyben a sajaÂt ionok szinteÂn
kialakõÂtanak a feluÈleten egy potenciaÂleÂrteÂket, eÂs ezzel lesz araÂnyos az elektroÂdpotenciaÂl.
A muÍanyag membraÂnok jellemzoÍ keÂpviseloÍje a Pungor ErnoÍ aÂltal az 1961-toÍl kezdoÍdoÍen
az 1970-es eÂvekre kifejlesztett szilikongumi membraÂn.
A gumi itt csak hordozoÂ, amelynek poÂrusaiba impregnaÂljaÂk a potenciaÂlt leÂtrehozoÂ ionszelektõÂv anyagot. A szelektivitaÂst veÂgeredmeÂnyben ez esetben is a meÂrendoÍ ion rosszul
oldoÂdoÂ csapadeÂka biztosõÂtja, amelyet a szilikongumiba preÂselnek egymaÂssal eÂrintkezoÍ csapadeÂkreÂszecskeÂk formaÂjaÂban.

Az elektroÂd muÍkoÈdeÂse hasonloÂ a kristaÂlymembraÂn-elektroÂdokhoz.
A szilikongumi membraÂn egyik feluÈlete a csapadeÂk sajaÂt ionjaÂt tartalmazoÂ, aÂllandoÂ
aktivitaÂsuÂ (koncentraÂcioÂjuÂ) pufferrel eÂrintkezik, amellyel szemben konstans potenciaÂlt vesz fel a Paneth±Fajans-szabaÂly eÂrtelmeÂben megkoÈtoÈtt sajaÂt ionok reÂveÂn.
A membraÂn maÂsik oldalaÂn, a csapadeÂkreÂszecskeÂk feluÈleteÂn a meÂrendoÍ oldatban
leÂvoÍ sajaÂt ionok ugyancsak adszorbeaÂloÂdnak eÂs potenciaÂlt alakõÂtanak ki, amelynek
nagysaÂga a koncentraÂcioÂval lesz araÂnyos.
Az elektroÂdpotenciaÂlt a csapadeÂk oldhatoÂsaÂgi szorzata eÂs a szelektõÂven meÂrhetoÍ
ion aktivitaÂsa hataÂrozza meg.
A szilikongumi membraÂn mellett hasznaÂlnak maÂs muÍanyagokat is (pl. PVC) maÂtrixanyagkeÂnt, melyekbe kuÈloÈnboÈzoÍ anyagokat diszpergaÂlva szaÂmos tovaÂbbi elektroÂdfajtaÂt is kidolgoztak. Ezek speciaÂlis koÈlcsoÈnhataÂsok reÂveÂn (pl. ionpaÂrkapcsolatok, komplexkeÂpzoÍdeÂs)
muÍkoÈdve teszik lehetoÍveÂ a szelektõÂv meghataÂrozaÂsokat.

4.1.9. A potenciometria heterogeÂn transzportfolyamatai
Az elektroÂdfolyamatok soraÂn zajloÂ toÈrteÂneÂsek az elektroÂd hataÂrfeluÈleteÂn veÂgbemenoÍ toÈlteÂsaÂtmenethez kapcsoloÂdnak. A toÈlteÂs faÂzishataÂron valoÂ aÂthaladaÂsaÂt azonban rendszerint
szaÂmos egyeÂb folyamat eloÍzi meg, illetve kõÂseÂri. Ezek lehetnek:
± keÂmiai reakcioÂk,
± feluÈleten veÂgbemenoÍ folyamatok,
± anyagtranszporttal jaÂroÂ folyamatok.
Az egyes reÂszfolyamatok eÂs leÂpeÂsek az adott rendszertoÍl fuÈggoÍen igen vaÂltozatosak lehetnek, eÂs nem felteÂtlenuÈl egymaÂst koÈvetoÍen jaÂtszoÂdnak le, hanem egymaÂs mellett (szimultaÂn)
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is folyhatnak; neÂha nem is kuÈloÈnõÂthetoÍk el, soÍt bizonyos esetekben egy vagy toÈbb leÂpeÂs
akaÂr hiaÂnyozhat is.
Mindezekkel egyuÈtt valamely heterogeÂn elektroÂdfolyamat aÂltalaÂban az alaÂbbi reÂszfolyamatokra bonthatoÂ:
1. Anyagtranszport diffuÂzioÂ segõÂtseÂgeÂvel az oldat belsejeÂboÍl az elektroÂd faÂzishataÂrral
eÂrintkezoÍ reÂtegeÂbe az elektroÂdfolyamatban elhasznaÂloÂdott vagy aÂtalakult komponensek poÂtlaÂsaÂra.
2. A diffuÂzioÂval eÂrkezett reÂszecskeÂk beeÂpuÈleÂse az oldat elektroÂddal eÂrintkezoÍ reÂszeÂn az
elektromos kettoÍsreÂtegbe.
3. A reÂszecskeÂk adszorpcioÂja (kemiszorpcioÂ) az elektroÂd feluÈleteÂn.
4. ToÈlteÂsaÂtmenet a reÂszecskeÂk eÂs az elektroÂd koÈzoÈtt az elektroÂd feluÈleteÂn.
Ez a teÂnyleges elektrokeÂmiai reakcioÂ, melyben ionok keÂpzoÍdnek vagy semlegesõÂtoÍdnek (esetleg vaÂltozik a toÈlteÂsuÈk) az elektroÂdtoÂl aÂtvett vagy annak leadott
toÈlteÂsek reÂveÂn. A toÈlteÂseket jellemzoÍen elektronok, ritkaÂbban ionok hordozzaÂk
! elektronaÂtmenet vagy ionaÂtmenet.
5. Az elektrokeÂmiai reakcioÂ elsoÍdleges (primer) termeÂkeinek adszorpcioÂja az elektroÂd
feluÈleteÂn. Pl. reakcioÂ az elektroÂd anyagaÂval
6. Az elsoÍdleges termeÂkek deszorpcioÂja a feluÈletroÍl.
7. Az elsoÍdleges termeÂkek aÂtalakulaÂsa tovaÂbbi (szekunder) keÂmiai reakcioÂkban veÂgtermeÂkekkeÂ. Pl. gaÂzatomokboÂl gaÂzmolekulaÂk keÂpzoÍdeÂse.
8. A termeÂkek taÂvozaÂsa az elektroÂd feluÈleteÂroÍl diffuÂzioÂval.
A fenti folyamatok reÂszletezeÂse eÂs vizsgaÂlata leginkaÂbb reakcioÂkinetikai elvek szerint
lehetseÂges.
Minden reÂszfolyamathoz aktivaÂlaÂsi energia szuÈkseÂges, õÂgy a bruttoÂ reakcioÂ sebesseÂgeÂt az
energetikailag leginkaÂbb gaÂtolt leÂpeÂs vagy a leglassuÂbb transzportfolyamat sebesseÂge hataÂrozza meg. Ez aÂltalaÂban a diffuÂzioÂ vagy a toÈlteÂsaÂtmenet.
Az eloÍbbi esetben diffuÂzioÂs kinetikaÂroÂl, utoÂbbi esetben pedig elektrokeÂmiai kinetikaÂroÂl
beszeÂluÈnk.
TermeÂszetesen eloÍfordulhat, hogy maÂs reakcioÂk lesznek a bruttoÂ sebesseÂg meghataÂrozoÂi. Gyakran eloÍfordul, hogy pl. a primer termeÂkek adszorpcioÂja vagy a keÂmiai reakcioÂk vaÂlnak sebesseÂgmeghataÂrozoÂvaÂ.
Az emlõÂtett reÂszfolyamatok toÈbbseÂge rendszerint szerepet jaÂtszik a koÈvetkezoÍkben taÂrgyalandoÂ polarizaÂcioÂ, tuÂlfeszuÈltseÂg, elektrolõÂzis stb. jelenseÂgeiben is.
Mivel a toÈlteÂsaÂtmeneti leÂpeÂs, azaz a teÂnyleges elektrokeÂmiai reakcioÂ aktivaÂlaÂsi energiaÂja az
elektroÂdpotenciaÂl eÂrteÂkeÂtoÍl is fuÈgg, az oldat eÂs az elektroÂd koÈzti potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg moÂdosõÂtaÂsaÂval befolyaÂsolni/szabaÂlyozni lehet az elektroÂdfolyamatok sebesseÂgeÂt. Pl. az elektrolõÂzis
sebesseÂge a kuÈlsoÍ aÂramforraÂs feszuÈltseÂgeÂtoÍl eÂs aÂrameroÍsseÂgeÂtoÍl (is) fuÈgg.
A potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg vaÂltoztataÂsaÂval az elektroÂdfolyamat sebesseÂgvaÂltozaÂsaÂnak
meÂrteÂke tanulmaÂnyozhatoÂ.
Az elektrokeÂmiai kettoÍsreÂteg szerkezete szinteÂn befolyaÂsolja a reakcioÂsebesseÂget, hiszen
benne az ionok elhelyezkedeÂse eÂs elmozdulaÂsi lehetoÍseÂge, illetve az elmozdulaÂs sebesseÂge
hataÂssal van a bruttoÂ reakcioÂsebesseÂgre is.
A heterogeÂn elektrokeÂmiai reakcioÂk sebesseÂgeÂt aÂltalaÂban az aÂramsuÍruÍseÂggel (j) szokaÂs
kifejezni, ami egyseÂgnyi feluÈletre (A  dm2 vagy cm2 ) vonatkozoÂ aÂrameroÍsseÂget (I) jelent.
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I
j 
A

A
meÂrteÂkegyseÂg:
cm2
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A  amper

Az aÂramsuÍruÍseÂget uÂgy is felfoghatjuk, mint az egyseÂgnyi feluÈleten egyseÂgnyi idoÍ
alatt bekoÈvetkezoÍ toÈlteÂsaÂtmenet [Q].



C/s
 C/cm2  s
meÂrteÂkegyseÂg:
cm2

Q
j 
T

A szokaÂsos reakcioÂsebesseÂget (v  egyseÂgnyi idoÍre esoÍ koncentraÂcioÂvaÂltozaÂs: mol/
dm3  sec) ez esetben nem teÂrfogatra, hanem egyseÂgnyi feluÈletre ceÂlszeruÍ vonatkoztatni:
v ! mol /cm2  s
Mivel a z toÈlteÂsuÍ reÂszecskeÂk 1 moÂljaÂnak aÂtalakulaÂsa a feluÈleten z  F  C/mol
toÈlteÂsaÂtmenetet jelent,
j  vzF
a j aÂramsuÍruÍseÂg valoÂjaÂban reakcioÂsebesseÂget jelent, hiszen az aÂltalaÂnosan hasznaÂlt
v reakcioÂsebesseÂg-fogalomnak egy, az elektrokeÂmiaÂban gyakori aÂllandoÂval (zF)
szorzott eÂrteÂke.
Ha az elektrolittal eÂrintkezoÍ elektroÂdon bizonyos idoÍ eltelteÂvel az elektroÂdfolyamatok
aÂllandoÂsulnak a keÂt faÂzis koÈzoÈtt, eÂs maÂr nem vaÂltozik az elektroÂdpotenciaÂl, az elektroÂd
nyugalmi aÂllapotba keruÈl, amit a nyugalmi potenciaÂl (Eny ) jellemez.
EgyszeruÍ elektroÂd eseteÂben az elektroÂdon csak egyetlen elektroÂdfolyamat zajlik, ezeÂrt
a nyugalmi potenciaÂl egyuÂttal egyensuÂlyi potenciaÂl (Ee ) is.
Ha az elektroÂdokon veÂgbemenoÍ oxidaÂcioÂs eÂs redukcioÂs folyamatok azonos sebesseÂggel
mennek veÂgbe, vagy nem folyik eredoÍ aÂram rajtuk, egyensuÂlyi potenciaÂl (Ee ) alakul ki.
Ekkor az oxidaÂcioÂs eÂs redukcioÂs folyamatoknak megfeleloÍ jA anoÂdos eÂs j K katoÂdos
uÂn. reÂszaÂramsuÍruÍseÂgek megegyeznek,
jA  j K  j0
ahol a j0 a csereaÂram-suÍruÍseÂg.
Ha jA > j K , az eredoÍ aÂram ± ami a reÂszecskeÂk aÂltal leadott elektronokat jelenti ± az anoÂd
feleÂ iraÂnyul (anoÂdos aÂram), a veÂgbemenoÍ eredoÍ folyamat oxidaÂcioÂ.
jA < j K eseteÂn viszont az elektronok a katoÂdroÂl aÂramlanak ± ezeket veszik fel az oda eÂrkezoÍ
ionok ±, õÂgy a veÂgbemenoÍ eredoÍ folyamat redukcioÂ (katoÂdos aÂram).
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4.1.9.1. PolarizaÂcioÂ
Ha az elektrolitba meruÈloÍ elektroÂdon eÂs/vagy az elektroliton akaÂr a galvaÂnelem aÂltal
termelt, akaÂr a kuÈlsoÍ forraÂsboÂl szaÂrmazoÂ elektromos aÂram halad aÂt, mind az elektrolitban,
mind az elektroÂdon olyan vaÂltozaÂs toÈrteÂnik, aminek koÈvetkezteÂben megvaÂltozik az elektroÂd potenciaÂlja. Ez a jelenseÂg a polarizaÂcioÂ.
A polarizaÂcioÂ mindig olyan iraÂnyuÂ, hogy a galvaÂnelemekneÂl csoÈkkenti a kapocsfeszuÈltseÂget,
elektrolõÂzisneÂl pedig noÈveli a szuÈkseÂges feszuÈltseÂget.
A polarizaÂcioÂ meÂrteÂkeÂt a polarizaÂcioÂs potenciaÂl jellemzi. JeloÈleÂse Ep vagy ep.
A polarizaÂcioÂs potenciaÂl az az elektroÂdpotenciaÂl, ami az Eny nyugalmi potenciaÂlhoz keÂpest
ahhoz szuÈkseÂges, hogy az elektroÂdon aÂtfolyhasson az adott nagysaÂguÂ aÂram.
A polarizaÂcioÂs potenciaÂl eÂs a koÈruÈlmeÂnyeknek megfeleloÍen beaÂlloÂ nyugalmi potenciaÂl kuÈloÈnbseÂge adja az elektroÂd polarizaÂcioÂs feszuÈltseÂgeÂt (DEp ):
DEp  Ep

Eny

Ha a nyugalmi potenciaÂl egyuÂttal egyenloÍ az elektroÂd egyensuÂlyi potenciaÂljaÂval is
(Eny  Ee ), a polarizaÂcioÂs feszuÈltseÂget tuÂlfeszuÈltseÂgnek (g) nevezzuÈk.
g  Ep

Ee

A tuÂlfeszuÈltseÂg az egyensuÂlyi elektroÂdpotenciaÂltoÂl valoÂ azon elteÂreÂst jelenti, ami biztosõÂtja
adott nagysaÂguÂ aÂram aÂthaladaÂsaÂt az elektroÂdon. A tuÂlfeszuÈltseÂg fogalmaÂt jellemzoÍen az
elektrolõÂzis kapcsaÂn hasznaÂljaÂk.
PolarizaÂcioÂ vagy tuÂlfeszuÈltseÂg eseteÂn a katoÂdos eÂs anoÂdos aÂramsuÍruÍseÂg a tovaÂbbiakban maÂr
nem lesz egyenloÍ,
jA 6 jK
hanem kuÈloÈnbseÂguÈk egyezik meg a kuÈlsoÍ aÂramforraÂs j aÂramsuÍruÍseÂgeÂvel:
jA

jK  j

A polarizaÂcioÂs potenciaÂl eÂs a tuÂlfeszuÈltseÂg tehaÂt nyilvaÂnvaloÂan fuÈgg az aÂramsuÍruÍseÂgtoÍl; az
oÈsszefuÈggeÂs a polarizaÂcioÂs goÈrbeÂvel mutathatoÂ be.
A polarizaÂcioÂs goÈrbe felvehetoÍ pl. oly moÂdon, hogy az elektroÂd potenciaÂljaÂt folyamatosan vaÂltoztatva meÂrjuÈk a rajta kialakuloÂ aÂramsuÍruÍseÂget (potenciodinamikus
moÂdszer).
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A aÂbraÂn laÂthatoÂ tõÂpusgoÈrbeÂk valamely kuÈlsoÍ aÂramforraÂs hataÂsaÂra ± pl. elektrolõÂzis
eseteÂn ± bekoÈvetkezoÍ polarizaÂcioÂ bruttoÂ eÂs parciaÂlis polarizaÂcioÂs goÈrbeÂi.
Kis polarizaÂcioÂs potenciaÂlok eseteÂn (Ep < 0,01 V) az Ep j fuÈggveÂnykapcsolat
lineaÂris ± az aÂramsuÍruÍseÂg egyenesen araÂnyos a polarizaÂcioÂs potenciaÂllal ±, ahogy
ezt a szaggatott vonallal rajzolt bruttoÂ goÈrbeÂk is joÂl szemleÂltetik az origo koÈzeleÂben.
Nagy negatõÂv polarizaÂcioÂs potenciaÂloknaÂl ± ilyen eset aÂll eloÍ pl. elektrolõÂziskor
a katoÂdon ± az anoÂdos parciaÂlis polarizaÂcioÂ eÂrteÂke elhanyagolhatoÂ a katoÂdoseÂ
mellett; hataÂsaÂra az elektroÂdon (katoÂdon) feÂmionok semlegesõÂtoÍdnek.
Nagy pozitõÂv polarizaÂcioÂs potenciaÂloknaÂl a katoÂdos polarizaÂcioÂ eÂrteÂke hanyagolhatoÂ el az anoÂdos mellett; ilyenkor elektronok aÂramlanak az anoÂdra, mikoÈzben pl.
feÂmionok oxidaÂloÂdnak (ionizaÂcioÂ, elektronleadaÂs).
Nagy pozitõÂv polarizaÂcioÂs potenciaÂloknaÂl, valamint nagy tuÂlfeszuÈltseÂgekneÂl az
aÂramsuÍruÍseÂg vaÂltozaÂsa exponenciaÂlis a polarizaÂcioÂs feszuÈltseÂg fuÈggveÂnyeÂben.
A konkreÂt matematikai oÈsszefuÈggeÂst a Tafel-egyenlet õÂrja le, melyet a 4.1.9.2.3.
TuÂlfeszuÈltseÂg az elektroÂdokon c. fejezetben taÂrgyalunk reÂszletesen.
A polarizaÂcioÂt kivaÂltoÂ okok aÂltalaÂban toÈbb nagyobb csoportra oszthatoÂk.
å Az egyik teruÈlet jellemzoÍen azzal fuÈgg oÈssze, hogy a feÂmoldat-hataÂrfeluÈleten veÂgbemenoÍ

toÈlteÂsaÂtmeneti folyamatnak ± az uÂn. toÈlteÂsaÂtmeneti vagy aÂtleÂpeÂsi reakcioÂnak ± nagy az
aktivaÂlaÂsi energiaÂja, eÂs emiatt az ionizaÂcioÂhoz vagy a semlegesõÂtoÍdeÂshez szuÈkseÂges elektronaÂtmenet gaÂtolt. A toÈlteÂsaÂtmenet csak akkor mehet veÂgbe kelloÍ sebesseÂggel, ha a polarizaÂcioÂ hataÂsaÂra az elektroÂdpotenciaÂl megvaÂltozaÂsaÂval csoÈkken az aktivaÂlaÂsi energia:
aÂtleÂpeÂsi vagy aktivaÂlaÂsi polarizaÂcioÂ.
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å A maÂsik csoportba azok a jelenseÂgek sorolhatoÂk, melyek az elektroÂd koÈzeleÂben eÂs

feluÈleteÂn a reÂszecskeÂk mozgaÂsaÂval, transzportjaÂval, eloszlaÂsaÂval, netaÂn tovaÂbbi reakcioÂikkal kapcsolatosak. Ezen folyamatok neÂmelyikeÂnek gaÂtlaÂsa akaÂr az aÂtleÂpeÂsi reakcioÂ eloÍtt
(pl. a lassuÂ diffuÂzioÂ), akaÂr pedig azt koÈvetoÍen (pl. kristaÂlyosodaÂs az elektrolõÂzis utaÂn) az
elektroÂdreakcioÂban reÂszt vevoÍ anyagok koncentraÂcioÂjaÂban vaÂltozaÂst okoz: koncentraÂcioÂs
polarizaÂcioÂ.
KoncentraÂcioÂs polarizaÂcioÂt okozhat pl.
± a lassuÂ diffuÂzioÂ, amely nem keÂpes kelloÍ mennyiseÂguÍ reÂszecskeÂt szaÂllõÂtani az elektroÂdfolyamathoz ! diffuÂzioÂs polarizaÂcioÂ
± az aÂtleÂpeÂsi folyamatot megeloÍzoÍ olyan keÂmiai reakcioÂ, amely a nagy aktivaÂlaÂsi energiaÂja miatt csak viszonylag lassan megy veÂgbe, emiatt kialakul a ! reakcioÂs polarizaÂcioÂ
± az aÂtleÂpeÂsi reakcioÂ termeÂkeÂnek lassuÂ kristaÂlyosodaÂsa vagy lassuÂ beeÂpuÈleÂse az elektroÂd
anyagaÂba ! kristaÂlyosodaÂsi polarizaÂcioÂ

å Az elektroÂd akkor is polarizaÂloÂdik, ha az elektrolitban vagy az elektroÂd feluÈleteÂn keÂmiai

reakcioÂk mennek veÂgbe ! keÂmiai polarizaÂcioÂ.
E keÂmiai reakcioÂ reÂveÂn a maÂr jelenleÂvoÍ anyagok fogynak el eÂs/vagy uÂj anyagok keletkeznek, melyek azonban mindenkeÂpen koncentraÂcioÂvaÂltozaÂst okoznak. IÂgy a keÂmiai polarizaÂcioÂt gyakran a koncentraÂcioÂs polarizaÂcioÂ egyik fajtaÂjakeÂnt (reakcioÂs polarizaÂcioÂ) taÂrgyaljaÂk.

å Ha az elektroÂd feluÈleteÂn olyan reÂteg alakul ki, amely az elektromos aÂramot rosszul

vezeti, szinteÂn megvaÂltozik az elektroÂdpotenciaÂl, hiszen e reÂteg ellenaÂllaÂsa is potenciaÂlkuÈloÈnbseÂget hoz leÂtre ! ellenaÂllaÂsi polarizaÂcioÂ.

A koncentraÂcioÂs polarizaÂcioÂ aÂltalaÂban reverzõÂbilis polarizaÂcioÂ, mõÂg az aÂtleÂpeÂsi, a keÂmiai eÂs
ellenaÂllaÂsi polarizaÂcioÂ jellemzoÍen irreverzõÂbilis polarizaÂcioÂk.
(LaÂsd meÂg a 4.1.9.2.3.fejezet.)
Az elektroÂdok polarizaÂcioÂjaÂt csoÈkkentoÍ folyamatot depolarizaÂcioÂnak nevezzuÈk. Ez aÂltalaÂban diffuÂzioÂ vagy keÂmiai reakcioÂk reÂveÂn koÈvetkezik be. Ez utoÂbbit ki lehet vaÂltani pl. az
elektroÂdok koÈzeleÂben elhelyezett szilaÂrd vagy folyeÂkony anyagokkal, uÂn. depolarizaÂtorokkal is. Ilyen depolarizaÂtorokat alkalmazunk pl. a maÂsodfajuÂ elektroÂdok oÈsszeaÂllõÂtaÂsakor
a pillanatnyi koncentraÂcioÂs polarizaÂcioÂk kikuÈszoÈboÈleÂseÂre, segõÂtseÂguÈkkel aÂllandoÂsõÂtva a maÂsodfajuÂ elektroÂdok elektroÂdpotenciaÂljaÂt.
4.1.9.2. ElektrolõÂzis
A maÂsodfajuÂ vezetoÍkben (elektrolitokban) folyoÂ villamos egyenaÂram keÂmiai vaÂltozaÂsokat
ideÂz eloÍ.
Az elektroliton (oldat, olvadeÂk) aÂthaladoÂ egyenaÂram aÂltal okozott keÂmiai vaÂltozaÂsok oÈszszesseÂgeÂt elektrolõÂzisnek nevezzuÈk.
Az elektrolõÂzis soraÂn az elektromos aÂram energiaÂja redoxireakcioÂk reÂveÂn keÂmiai energiaÂvaÂ
alakul aÂt.
Az elektrolõÂzis folyamatait keÂt nagy csoportra,
± elsoÍdleges (primer) eÂs
± maÂsodlagos (szekunder) folyamatra oszthatjuk.
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Az elektrolõÂzis primer folyamata az ionoknak az elektroÂdok feleÂ toÈrteÂnoÍ elmozdulaÂsa eÂs az
elektroÂdokon redoxireakcioÂkban valoÂ semlegesõÂtoÍdeÂse.
Az elektrolõÂzis szekunder folyamata az elektroÂdokon a primer folyamatban keletkezett
termeÂkeknek egymaÂssal, az elektroÂddal vagy valamelyik elektrolitkomponenssel valoÂ reakcioÂja.
Az elektrolõÂzis az elektrolizaÂloÂ cellaÂban megy veÂgbe. Az elektrolizaÂloÂ cella elektrolitjaÂba
keÂt elektroÂd, a katoÂd eÂs az anoÂd meruÈl, melyekre egyenfeszuÈltseÂguÍ aÂramot bocsaÂtunk (pl.
galvaÂnelemboÍl). A negatõÂv elektroÂd a katoÂd, melyen elektronfelveÂtel, azaz redukcioÂ zajlik,
mõÂg a pozitõÂv toÈlteÂsuÍ anoÂdon elektronleadaÂs, azaz oxidaÂcioÂ jaÂtszoÂdik le. A galvaÂncellaÂhoz
keÂpest tehaÂt az elektroÂdok toÈlteÂse ellenteÂtes, az aÂram pedig fordõÂtott iraÂnyban halad.

Az elektrolõÂzist gyakran U-alakuÂ csoÍben hajtjaÂk veÂgre,
melynek egyik szaÂraÂban a katoÂdot, maÂsikban pedig az
anoÂdot helyezik el.

VizsgaÂljuk meg, milyen folyamatok jaÂtszoÂdnak le az elektrolizaÂloÂ cellaÂban indifferens
elektroÂdokat alkalmazva pl. HCl-oldat elektrolõÂzise eseteÂn:
Az oldatban leÂvoÍ H-ionok (teÂnylegesen oxoÂnium-ionok) a negatõÂv toÈlteÂsuÍ katoÂd
feleÂ, a Cl -ionok pedig a pozitõÂv toÈlteÂsuÍ anoÂd iraÂnyaÂba vaÂndorolnak a diffuÂzioÂ
segõÂtseÂgeÂvel, eÂs az elektromos kettoÍsreÂtegen aÂt eleÂrik az elektroÂdokat. Az elektroÂdokon toÈlteÂsaÂtmenet reÂveÂn az ionok semlegesõÂtoÍdeÂse koÈvetkezik be: a H-ionok
a katoÂdon elektronfelveÂtellel redukaÂloÂdnak, eÂs beloÍluÈk az elektrokeÂmiai reakcioÂ
soraÂn H-atomok keletkeznek, a Cl -ionok pedig az anoÂdon elektronleadaÂs soraÂn
Cl -atomokkaÂ oxidaÂloÂdnak.
KatoÂd: 2 H  2 e ! 2 H
W

AnoÂd: 2 Cl ! 2 Cl  2 e
W
Cl2
H2

A H- eÂs Cl-atomok mint elsoÍdleges (primer) termeÂkek reÂszben adszorbeaÂloÂdnak az
elektroÂdok feluÈleteÂn, majd a deszorbeaÂloÂdaÂsukat koÈvetoÍen szekunder reakcioÂkban
H2 eÂs Cl2 molekulaÂkkaÂ egyesuÈlve gaÂzbuboreÂkkeÂnt taÂvoznak az elektroÂdfeluÈletroÍl.
Ha az elektroÂdokra kuÈlsoÍ aÂramforraÂsboÂl eloÍbb kicsi, majd egyre noÈvekvoÍ egyenfeszuÈltseÂget
kapcsolunk, rajtuk azonnal hidrogeÂn- eÂs kloÂrgaÂz kivaÂlaÂsa indul meg. Ez megvaÂltoztatja az
elektroÂdok koÈrnyezeteÂt, az elektroÂdok polarizaÂloÂdnak: kialakul egy galvaÂnelem, melynek
egyik feÂlcellaÂja (elektroÂdja) hidrogeÂnelektroÂd, a maÂsik pedig kloÂrgaÂzelektroÂd. Ebben a galvaÂnelemben az elektrolõÂzis folyamataival ellenteÂtes folyamatok mennek veÂgbe, elektromotoros erejeÂnek eloÍjele ellenteÂtes a kuÈlsoÍ feszuÈltseÂggel, ezaÂltal csoÈkkenti annak nagysaÂgaÂt.
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Ahogy noÍ az elektroÂdokon kivaÂlt gaÂzok mennyiseÂge, uÂgy polarizaÂloÂdnak egyre nagyobb
meÂrteÂkben az elektroÂdok: a hidrogeÂnelektroÂd elektroÂdpotenciaÂlja egyre negatõÂvabb, a kloÂrgaÂz elektroÂdeÂ pedig egyre pozitõÂvabb lesz. A cellaÂban ilyenkor egeÂszen kis aÂram, az uÂn.
maradeÂkaÂram folyik. Ez arra eleÂg, hogy folyamatosan poÂtolja a diffuÂzioÂval taÂvozoÂ gaÂzmolekulaÂkat. A folyamat mindaddig tart, amõÂg a H2 eÂs Cl2 molekulaÂk gaÂzbuboreÂkokat alkotva
makroszkopikus meÂretekben el nem hagyjaÂk a reakcioÂteret, eÂs teszik ezaÂltal irreverzõÂbilisseÂ
a folyamatot. Ez akkor koÈvetkezik be, ha a levaÂloÂ gaÂzok nyomaÂsa azonos lesz a kuÈlsoÍ
leÂgkoÈri nyomaÂssal.
Ekkor a polarizaÂcioÂs galvaÂnelem elektromotoros ereje (EMEp ) megegyezik a kuÈlsoÍ egyenfeszuÈltseÂg (EkuÈlsoÍ ) nagysaÂgaÂval.
Ahhoz, hogy tartoÂs elektrolõÂzis folyjon, az elektrolõÂzis soraÂn kialakuloÂ galvaÂnelem
elektromotoros erejeÂnek megfeleloÍ potenciaÂlnaÂl nagyobb kuÈlsoÍ egyenfeszuÈltseÂget
kell alkalmazni: EkuÈlsoÍ > EMEp
MaÂskeÂppen megfogalmazva: tartoÂs elektrolõÂzis csak akkor tarthatoÂ fenn, ha az elektrolizaÂloÂ
cellaÂra kapcsolt kuÈlsoÍ egyenfeszuÈltseÂg nagyobb, mint az elektroÂdok egyensuÂlyi potenciaÂljaÂnak kuÈloÈnbseÂge.
EkuÈlsoÍ > Ee1 Ee2
Mivel az elektrolitban a kuÈlsoÍ egyenfeszuÈltseÂg eÂrteÂkeÂt a polarizaÂcioÂs feszuÈltseÂg csoÈkkenti,
õÂgy az Ohm-toÈrveÂny elektrolitokban az alaÂbbiak szerint alakul:
R 

EkuÈlsoÍ
U

I
I

Ep

A kuÈlsoÍ feszuÈltseÂg fuÈggveÂnyeÂben aÂbraÂzolt
aÂrameroÍsseÂg kezdetben csak lassan noÍ ± ez
az uÂn. maradeÂkaÂram tartomaÂnya ±, majd meredeken emelkedik. Ennek az emelkedoÍ lineaÂris szakasznak az abszcisszaÂra extrapolaÂlt
metszeÂs-pontja a bomlaÂsfeszuÈltseÂg.

W

A kuÈlsoÍ egyenfeszuÈltseÂgnek azt a minimaÂlis eÂrteÂkeÂt, melyneÂl az adott elektrolitban maÂr
tartoÂs elektrolõÂzis mehet veÂgbe, bomlaÂsfeszuÈltseÂgnek (Eboml ) nevezzuÈk.
A bomlaÂsfeszuÈltseÂgneÂl nagyobb elektrolizaÂloÂ feszuÈltseÂg eseteÂn azonban az aÂrameroÍsseÂg csak akkor vaÂltozik lineaÂrisan, ha az elektroÂdfolyamatok kelloÍen nagy
sebesseÂggel mennek veÂgbe. Ha ugyanis egy vagy toÈbb reÂszfolyamat lassuÂ, az elektroÂdon tuÂlfeszuÈltseÂg jelentkezik (laÂsd alaÂbb).
Az elektrolõÂzis soraÂn az elektroÂd eÂs az oldat koÈzoÈtt potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg alakul ki. Ez a potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg teszi lehetoÍveÂ, hogy az elektrolit valamely ionja semlegesõÂtoÍdve az elektrolitboÂl az elektroÂdra levaÂljon (kivaÂljon). A levaÂlaÂsi potenciaÂl (Elev ) az elektroÂd eÂs az
elektrolit koÈzti azon minimaÂlis potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg, amelynek hataÂsaÂra megindulhat egy
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adott ion levaÂlaÂsa. EÂrteÂke a reverzõÂbilisen muÍkoÈdoÍ galvaÂnelem elektroÂdpotenciaÂljaÂval lesz
azonos.
Mivel mindkeÂt elektroÂdon folyik egy-egy ion (kation eÂs anion) levaÂlaÂsa, levaÂlaÂsi potenciaÂljaik (Elev, 1 eÂs Elev, 2 ) kuÈloÈnbseÂge adja az elektrolit bomlaÂsfeszuÈltseÂgeÂt.
Eboml  Elev, 1

Elev, 2

ReverzõÂbilis esetben a bomlaÂsfeszuÈltseÂg egyenloÍ a kialakult galvaÂncella elektromotoros erejeÂvel (amint azt a keÂplet alakja is joÂl tuÈkroÈzi).
A bomlaÂsfeszuÈltseÂg eÂs a levaÂlaÂsi potenciaÂl tehaÂt ugyanolyan kapcsolatban van, mint az
elektromotoros eroÍ eÂs az elektroÂdpotenciaÂl.
Ha az elektrolitban toÈbbfeÂle, azonos eloÍjeluÍ toÈlteÂssel rendelkezoÍ ion is van, akkor a noÈvekvoÍ elektrolizaÂloÂ feszuÈltseÂgen eloÍszoÈr az az ion semlegesõÂtoÍdik, amelynek legkisebb a levaÂlaÂsi potenciaÂlja, azaz amelyik a legkisebb pozitõÂv potenciaÂlon oxidaÂloÂdik, illetve a legkeveÂsbeÂ negatõÂv potenciaÂlon redukaÂloÂdik. A feszuÈltseÂg noÈveleÂseÂvel a sorban koÈvetkezoÍ pozitõÂvabb, ill. negatõÂvabb levaÂlaÂsi potenciaÂluÂ ion fog semlegesõÂtoÍdni. Innen ered egyeÂbkeÂnt 'a
feÂmek feszuÈltseÂgi sora' kifejezeÂs.
Mivel az elektroÂdpotenciaÂl szaÂmos esetben toÈbb teÂnyezoÍtoÍl is fuÈgg (tuÂlfeszuÈltseÂg, az elektroÂd anyagi minoÍseÂge eÂs feluÈlete, a kivaÂloÂ iont tartalmazoÂ elektrolit oÈsszeteÂtele, pH, koncentraÂcioÂ, komplexkeÂpzoÍdeÂs stb.), a levaÂlasztaÂsi potenciaÂlokat is sok egyeÂb teÂnyezoÍ befolyaÂsolhatja, melyek koÈzuÈl neÂhaÂnyat az alaÂbbiakban is reÂszletezuÈnk.
LevaÂlaÂsi potenciaÂlok [V] platinaelektroÂdon ±
a feÂmionok koncentraÂcioÂja az elektrolitban 0,5 g/dm3
FeÂm

Elektrolit
1

2

3

4



0,70

0,70

0,60

0,50

1,00



0,40

0,40

0,15

0,25

0,80

0,05



0,40

0,40

0,30

0,80

0,05

Cu

0,05

0,05

0,15

0,30

1,55

0,45



0,05

0,08

0,15

0,35

1,70

Au

Hg
Ag
Bi

Sn

6



0,50



0,55

0,50

0,80

0,90

1,20

0,90

1,10

1,50

1,40

Pb

Cd

0,80



Zn
Ni

5



Co

0,90



0,85

1  0,7 m HNO3

4  0,4 m Na-tartaraÂt  0,1 m Na-H-tartaraÂt

2  0,2 m H2 SO4

5  0,4 m KCN  0,2 m KOH

3  0,3 m HCl  0,14 m NH2 OH  HCl

6  1,2 m NH4 OH  0,2 m NH4 Cl
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4.1.9.2.1. Elektrogravimetria

A levaÂlaÂsi potenciaÂl a Nernst-keÂpletboÍl koÈvetkezoÍen az ionok koncentraÂcioÂjaÂtoÂl is fuÈgg.
KeÂt ion elektrolõÂzissel akkor vaÂlaszthatoÂ el kvantitatõÂven egymaÂstoÂl, ha levaÂlaÂsi potenciaÂljuk
koÈzoÈtt kelloÍ ¹taÂvolsaÂgº van. ElektrokeÂmiai eÂrtelemben egy ion akkor tekinthetoÍ kvantitatõÂven levaÂlasztottnak (kivaÂltnak), ha koncentraÂcioÂja az oldatban 10 6 mol/dm3 alaÂ csoÈkken.
0,059
 lg 10 6 V kuÈloÈnbseÂg
IÂgy a Nernst-keÂplet alapjaÂn ideaÂlis esetben legalaÂbb DElev 
z
szuÈkseÂges keÂt ion levaÂlaÂsi potenciaÂlja koÈzoÈtt az adott ion elektrolõÂziseÂnek befejezeÂsekor.
EgyeÂrteÂkuÍ ionok eseteÂben ez > 0,354 V elteÂreÂst, keÂteÂrteÂkuÍ ionok eseteÂben pedig > 0,177 V
kuÈloÈnbseÂget felteÂtelez.
AzeÂrt szuÈkseÂges a befejezeÂst hangsuÂlyozni, mert az elektrolõÂzis soraÂn az elektroÂd potenciaÂlja az oldott ion koncentraÂcioÂjaÂnak a kivaÂlaÂs miatt toÈrteÂnoÍ csoÈkkeneÂseÂvel egyre csoÈkken (a
katoÂd potenciaÂlja egyre negatõÂvabbaÂ vaÂlik), eÂs õÂgy eloÍfordulhat, hogy az egyik ion teljes
levaÂlaÂsaÂnak befejezoÍdeÂse eloÍtt megkezdoÍdik a levaÂlaÂsi potenciaÂl sorendjeÂben koÈvetkezoÍ
maÂsik ion levaÂlaÂsa is. (Az anoÂdpotenciaÂl egyeÂbkeÂnt az elektrolõÂzis soraÂn rendszerint nem
csoÈkken szaÂmottevoÍen.)
Az oldatbeli ionok elektrolõÂzissel valoÂ kivaÂlasztaÂsaÂnak elveÂn alapul az elektrogravimetria
moÂdszere, ahol az elektroÂdra sorban kivaÂlasztott elemek toÈmegeÂnek meÂreÂseÂvel hataÂrozhatoÂ
meg az elektrolit mennyiseÂgi oÈsszeteÂtele.
Az egyes ionokra jellemzoÍ levaÂlaÂsi potenciaÂlok nagysaÂg szerinti sorrendje magyaraÂzatot ad
arra a tapasztalati teÂnyre is, hogy soÂoldatok elektrolõÂzisekor gyakran võÂzbomlaÂs toÈrteÂnik, az
anoÂdon oxigeÂngaÂz, a katoÂdon hidrogeÂngaÂz fejloÍdik. Ilyenkor ugyanis a kation levaÂlaÂsi
potenciaÂlja sokkal negatõÂvabb, mint a hidrogeÂnelektroÂd standardpotenciaÂlja, ezeÂrt eloÍbb
a võÂz H-ionjai semlegesõÂtoÍdnek; az anion levaÂlaÂsi potenciaÂlja pedig pozitõÂvabb az OH ionok levaÂlaÂsi potenciaÂljaÂnaÂl, emiatt az anoÂdon eloÍszoÈr ezek fognak kivaÂlni O2 fejloÍdeÂseÂt
eredmeÂnyezve.
Pl. naÂtrium-szulfaÂt-oldat elektrolõÂzisekor inert platinaelektroÂdon a katoÂdon hidrogeÂngaÂz, az anoÂdon oxigeÂngaÂz keletkezik, mert a Na-ionok levaÂlaÂsi potenciaÂlja
semleges oldatban joÂval negatõÂvabb a H -ionokeÂnaÂl, az SO24 -ionok pedig pozitõÂvabb potenciaÂlon oxidaÂloÂdnak, mint az OH -ionok.
AgNO3 -oldatot elektrolizaÂlva viszont csak az anoÂdon lesz gaÂzfejloÍdeÂs (O2 ), mivel
a katoÂdon az Ag-ionok meÂg a H-ionok eloÍtt levaÂlnak.
CuI2 -oldat elektrolõÂse pedig egyaÂltalaÂn nem mutat gaÂzfejloÍdeÂst, mert mind a Cu2ionok, mind a I -ionok levaÂlnak maÂr a võÂz ionjai eloÍtt.
Az oxisavak eÂs soÂik elektrolõÂzisekor aÂltalaÂban O2 -fejloÍdeÂssel kell szaÂmolni ± laÂsd az imeÂnti
peÂldaÂkat ±, mert az oxisavak anionjainak (pl. NO3 , SO24 ) levaÂlaÂsi potenciaÂlja pozitõÂvabb,
mint az OH -ionokeÂ.
A feÂmionok levaÂlaÂsaÂt gyakran zavarhatja a vele egyuÈtt levaÂloÂ H-ionok miatti hidrogeÂngaÂz
fejloÍdeÂse. Ezt megakadaÂlyozandoÂ, az oldat pH-jaÂt megluÂgosõÂtjuk a H-ionok szaÂmaÂnak
csoÈkkenteÂse veÂgett.
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A levaÂlaÂsi potenciaÂlok eÂrteÂke fuÈgg az elektroÂd minoÍseÂgeÂtoÍl is. MaÂs-maÂs eÂrteÂkuÍ lesz ugyanannak az ionnak a levaÂlaÂsi potenciaÂlja pl. platina-, reÂz-, grafit- vagy higanyelektroÂdon.
BefolyaÂsoloÂ hataÂsuÂ az elektroÂd feluÈlete is: pl. sima feluÈletuÍ platinaelektroÂdon maÂsok a viszonyok, mint a nagy feluÈletuÍ, platinakorommal bevont feluÈleten.
Az elektrolit oÈsszeteÂtele bizonyos esetekben szinteÂn meghataÂrozoÂ teÂnyezoÍ lehet a levaÂlaÂs
soraÂn: moÂdosõÂthatja a levaÂlaÂsi potenciaÂlok eÂrteÂkeÂt, ill. egyuÈttlevaÂlaÂst is eredmeÂnyezhet.
Pl. CN -ionokat tartalmazoÂ oldatboÂl a Cu2 eÂs Zn2-ionok saÂrgareÂz oÈtvoÈzet formaÂjaÂban egyuÈtt vaÂlnak le, ami kevereÂkelektroÂd kialakulaÂsaÂt eredmeÂnyezi (laÂsd
taÂblaÂzat az eloÍzoÍ oldalon).
KomplexkeÂpzoÍk alkalmazaÂsaÂval a levaÂlaÂsi potenciaÂlok koÈzti kuÈloÈnbseÂg jelentoÍsen noÈvelhetoÍ. Pl. a Cu2-ionokat komplexbe vivoÍ tartaraÂt adagolaÂsaÂval a reÂz melloÍl a Bi3-ionok
keÂnyelmesen levaÂlaszthatoÂk.
Â ltalaÂnossaÂgban elmondhatoÂ, hogy az elektrolõÂzis soraÂn azok a folyamatok mennek eloÍszoÈr
A
veÂgbe, melyekre vonatkozoÂan legkisebb a bomlaÂsfeszuÈltseÂg.
4.1.9.2.2. Voltametria (PolarograÂfia)

Egy elektrolizaÂloÂ cellaÂn aÂtfolyoÂ aÂram eroÍsseÂge eÂs az elektroÂdpotenciaÂl koÈzoÈtti fuÈggveÂnykapcsolat meÂreÂseÂn alapuloÂ moÂdszereket voltametriaÂs eljaÂraÂsoknak nevezik.
Amennyiben katoÂdkeÂnt csepegoÍ higanyelektroÂdot vagy higanyfilmet alkalmaznak, akkor
polarograÂfiaÂroÂl beszeÂluÈnk.
A kuÈlsoÍ elektrolizaÂloÂ feszuÈltseÂg noÈveleÂseÂvel az elektrolitban folyoÂ aÂrameroÍsseÂg csak egy
hataÂrig noÍ lineaÂrisan, majd egyre lassabban, veÂguÈl hataÂreÂrteÂken stagnaÂl: ez az uÂn. hataÂraÂram. EÂrteÂke mindaddig aÂllandoÂ, amõÂg a levaÂlaÂsi potenciaÂlok meghataÂrozta sorban a koÈvetkezoÍ ion levaÂlaÂsa el nem kezdoÍdik, amikor ismeÂt noÈvekszik az aÂrameroÍsseÂg egeÂszen az
uÂjboÂl kialakuloÂ hataÂraÂramszintig. A feszuÈltseÂg±aÂrameroÍsseÂg fuÈggveÂnykapcsolataÂt aÂbraÂzoloÂ
goÈrbeÂk keÂpe ¹hataÂraÂramleÂpcsoÍketº mutat. Az ilyen tõÂpusuÂ I  f E fuÈggveÂnykapcsolati
goÈrbeÂket voltammetriaÂs goÈrbeÂknek nevezzuÈk.
A hataÂraÂram kialakulaÂsaÂnak oka, hogy nagyobb aÂrameroÍsseÂgekneÂl a levaÂloÂ ionok
igen gyorsan eÂs nagy mennyiseÂgben vaÂlnak
ki az oldatboÂl, ezeÂrt az elektroÂd feluÈleteÂn,
ill. annak koÈrnyezeteÂben az adott ion koncentraÂcioÂja jelentoÍsen csoÈkken: koncentraÂcioÂs polarizaÂcioÂ alakul ki. Az elektroÂd koÈruÈli, levaÂloÂ ionban elszegeÂnyedett teÂrreÂsz
a koncentraÂcioÂgradiens aÂltal (diffuÂzioÂs
transzport) vagy az elektromos eroÍteÂr hataÂsaÂra toÈrteÂnoÍ toÈlteÂsek vaÂndorlaÂsa reÂveÂn
(vaÂndorlaÂsi transzport) poÂtloÂdhat ionokkal. Azonban az oldatban jelenleÂvoÍ eÂs az
adott feszuÈltseÂgen elektroÂd-reakcioÂba nem leÂpoÍ egyeÂb ionok ± az uÂn. vezetoÍsoÂ ionok ±
az elektromos eroÍteÂr hataÂsaÂra toÈrteÂnoÍ elmozdulaÂsukkal a levaÂloÂ ionok aÂtviteli szaÂmaÂt koÈzel
nullaÂra csoÈkkenthetik. IÂgy a levaÂloÂ ionok elektroÂdhoz valoÂ szaÂllõÂtaÂsaÂt csak a diffuÂzioÂ bizto-
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sõÂthatja. A diffuÂzioÂ azonban csak egy bizonyos hataÂrig keÂpes noÈvelni az iontranszportot,
melyet eleÂrve a tovaÂbbiakban konstans marad, kialakõÂtva a hataÂraÂram eÂrteÂkeÂt. A hataÂraÂramot emiatt diffuÂzioÂs hataÂraÂramnak (jdh) is nevezik.
Mivel a diffuÂzioÂ sebesseÂge a koncentraÂcioÂgradienssel araÂnyos, a diffuÂzioÂs hataÂraÂram nagysaÂga (jdh) araÂnyos a levaÂloÂ ionok oldatbeli koncentraÂcioÂjaÂval (c).
jdh 

cDzF
d

D  diffuÂzioÂaÂllandoÂ
d  annak a feluÈleti reÂtegnek a vastagsaÂga az elektroÂd feluÈleteÂn, ahol a koncentraÂcioÂgradiens aÂllandoÂ

A diffuÂzioÂs hataÂraÂram nagysaÂgaÂnak, azaz a leÂpcsoÍ magassaÂgaÂnak meÂreÂseÂvel az elektrolit
adott ionjaÂnak koncentraÂcioÂja meghataÂrozhatoÂ, tehaÂt a jdh eÂrteÂkeÂnek meÂreÂse mennyiseÂgi
analõÂzisre ad lehetoÍseÂget.
A diffuÂzioÂs hataÂraÂram leÂpcsoÍmagassaÂgaÂnak feleÂhez tartozoÂ eÂrteÂket feÂlleÂpcsoÍ-potenciaÂlnak
(E ) nevezzuÈk. Mivel a feÂlleÂpcsoÍ-potenciaÂl a levaÂlaÂsi potenciaÂltoÂl befolyaÂsoltan az anyagi
minoÍseÂgre jellemzoÍ, az elektrolitbeli ionok minoÍseÂgi meghataÂrozaÂsaÂra alkalmas.
Ezeken az elveken alapul a cseh Heyrovsky« aÂltal 1922-ben kidolgozott
polarograÂfia moÂdszere. A polarograÂfia noÈvekvoÍ elektrolizaÂloÂ feszuÈltseÂg
mellett az elektrolitban katoÂdkeÂnt csepegoÍ higanyelektroÂdot alkalmaz,
amelyen a H-ionok a nagy tuÂlfeszuÈltseÂg miatt nem vaÂlnak le, ezeÂrt foÍleg
feÂmionok meghataÂrozaÂsaÂra alkalmas. Az elektroÂdkeÂnt hasznaÂlt higanycseppek feluÈlete aÂllandoÂan meguÂjul, õÂgy nem halmozoÂdhatnak fel rajta az
elektrolõÂzis termeÂkei, ugyanakkor uÂjra eÂs uÂjra kialakul rajta az a diffuÂzioÂs
reÂteg, ami lehetoÍveÂ teszi a hataÂraÂram eleÂreÂseÂt.
1

2

A koncentraÂcioÂ meghataÂrozaÂsaÂra szaÂnt oldatot kis Erlenmeyer-lombikba toÈltjuÈk, melynek aljaÂra keveÂs higanyt is
teszuÈnk. Ebbe merõÂtjuÈk a kb. 0,05 mm aÂtmeÂroÍjuÍ uÈvegkapillaÂrist, amely foÈloÈtt helyezkedik el a higanytartaÂly. A kapillaÂris veÂgeÂn 2-3 secundum alatt keÂpzoÍdik egy kb. 0,51 mm aÂtmeÂroÍjuÍ higanycsepp, melyek az oldaton aÂt csepegve a lombik aljaÂn gyuÍlnek oÈssze. A tartaÂlyban leÂvoÍ
eÂs a lombik aljaÂn oÈsszegyuÍlt higany egyenfeszuÈltseÂggel
aÂramkoÈrbe van kapcsolva uÂgy, hogy a csepegoÍ higany
a katoÂd, a feneÂkre lecsepegett higany pedig a 'feneÂkanoÂd'. Ez egyuÂttal oÈsszehasonlõÂtoÂ elektroÂd is lehet a viszonyõÂtoÂ elektroÂd helyett.
A kapillaÂris veÂgeÂroÍl leszakadoÂ negatõÂv toÈlteÂsuÍ higanycseppek a feluÈletuÈk neÂhaÂny szaÂzadmillimeÂternyi koÈzvetlen koÈrnyezeteÂben a feÂmkationokat az adott potenciaÂlnak megfeleloÍen feÂmatomokkaÂ redukaÂljaÂk, melyek aztaÂn
a higanycseppekbe amalgaÂm keÂpzoÍdeÂse koÈzben beleoldoÂdnak. EzaÂltal a redukaÂloÂdoÂ feÂmionok mint depolarizaÂtorok is eltaÂvoznak az oldatboÂl. Az uÂj csepp maÂr ismeÂt uÂj
feluÈlettel jelentkezik, eÂs eredeti oldatnak megfeleloÍ oÈszszeteÂtellel talaÂlkozik.
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A feneÂkanoÂdon a feÂmhigany reÂszben higanyionokkaÂ oxidaÂloÂdik, melyeket az oldathoz adagolt HCl kloridionjai csapadeÂkba visznek, õÂgy nem fejtenek ki zavaroÂ
hataÂst.
NoÈvelve az aÂramkoÈr feszuÈltseÂgeÂt, ez esetben is kialakul a diffuÂzioÂs hataÂraÂram, aÂm
az aÂrameroÍsseÂg a cseppek keÂpzoÍdeÂse eÂs a feluÈletet periodikus noÈvekedeÂse, ill.
pillanatnyi megszuÍneÂse miatt ritmikusan vaÂltozva oszcillaÂl (laÂsd a szoÈveg melletti
aÂbraÂn).
A higany azeÂrt alkalmas katoÂdkeÂnt valoÂ alkalmazaÂsra, mert a rajta mutatkozoÂ nagy hidrogeÂn-tuÂlfeszuÈltseÂg miatt a negatõÂv potenciaÂltartomaÂnyban 2,5 V-ig is alkalmazhatoÂ, õÂgy akaÂr
az alkaÂlifeÂmek is levaÂlaszthatoÂk rajta. AnoÂdkeÂnt viszont keveÂsbeÂ hasznaÂlhatoÂ, mert 0,3 VnaÂl nagyobb potenciaÂlon maÂr anoÂdosan oldoÂdik.
Ennek megfeleloÍen szaÂmos feÂmion
meÂrhetoÍ polarograÂfiaÂsan, hiszen noÈvekvoÍ potenciaÂlokon egymaÂst koÈvetoÍen jelentkeznek a kuÈloÈnboÈzoÍ feÂmionok feÂlleÂpcsoÍ-potenciaÂljai (E ),
ahogy a melleÂkelt aÂbraÂn is joÂl szemleÂlhetoÍ.
Fontos viszont megjegyezni, hogy a
E -potenciaÂlok nagysaÂga eroÍsen fuÈgg
az elektrolit oÈsszeteÂteleÂtoÍl eÂs egyeÂb
teÂnyezoÍktoÍl, pl. a pH-toÂl is.
A meÂreÂsekhez ezeÂrt pufferolt koÈzeguÍ
polarograÂfiaÂs cellaÂkat hasznaÂlnak.
1

1

2

2

AmõÂg a feÂlleÂpcsoÍ-potenciaÂlok nagysaÂga az anyagi minoÍseÂgre, addig a hataÂraÂrameÂrteÂkek az oldat koncentraÂcioÂjaÂra adnak informaÂcioÂt.
Tapasztalati uÂton maÂr Heyrovsky« is megaÂllapõÂtotta, hogy a polarograÂfiaÂs hataÂraÂram (id ) eÂs a depolarizaÂtorion koncentraÂcioÂja (c) koÈzoÈtt lineaÂris fuÈggveÂnykapcsolat
van, a konkreÂt matematikai oÈsszefuÈggeÂs elmeÂleti levezeteÂseÂt azonban Ilkovicð veÂgezte 1934-ben.
id  0,627 z F D m t c
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4.1.9.2.3. TuÂlfeszuÈltseÂg az elektroÂdokon

6

Ilkovicð-egyenlet
D: az ion diffuÂzioÂaÂllandoÂja [cm2/s]
m: a higany kifolyaÂsi sebesseÂge  a kapillaÂrisboÂl 1 sec alatt kifolyt higany
toÈmege [mg/s]
t: a cseppek eÂlettartama a kialakulaÂs
kezdeteÂtoÍl a leszakadaÂsig [s]

SzaÂmos esetben tapasztalhatoÂ az elektrolõÂzis soraÂn, hogy a levaÂlaÂsi potenciaÂl eÂrteÂkeÂn nem
indul meg az elektrolõÂzis. A levaÂlaÂsi potenciaÂl ugyanis a reverzõÂbilisen muÍkoÈdoÍ elektroÂd
elektroÂdpotenciaÂljaÂval egyenloÍ. Ez azonban csak akkor teljesuÈl, ha az ion semlegesõÂtoÍdeÂse
is reverzõÂbilis, amit viszont a gyakorlatban szaÂmos koÈruÈlmeÂny zavarhat. Az elektrolizaÂloÂ
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aÂram aÂthaladaÂsa koÈzben ugyanis az elektroÂd polarizaÂloÂdik, ami a levaÂlaÂsi potenciaÂlok
eÂrteÂkeÂt megnoÈveli, eÂs õÂgy az elektroÂdon tuÂlfeszuÈltseÂg (g) jelentkezik.
A tuÂlfeszuÈltseÂg a polarizaÂcioÂs potenciaÂl (Ep ) eÂs az egyensuÂlyi potenciaÂl (Ee ) kuÈloÈnbseÂge.
g  Ep

Ee

TuÂlfeszuÈltseÂg alatt a kationok levaÂlasztaÂsaÂhoz a levaÂlaÂsi potenciaÂlnaÂl negatõÂvabb, az anionokeÂhoz pedig pozitõÂvabb potenciaÂlra van szuÈkseÂg.
A tuÂlfeszuÈltseÂg polarizaÂcioÂs okokra vezethetoÍ vissza. Rendszerint az elektroÂdon veÂgbemenoÍ semlegesõÂtoÍdeÂsi folyamat valamely reÂszleÂpeÂseÂnek nem megfeleloÍ sebesseÂge (lassuÂsaÂga)
eÂs/vagy a folyamat aktivaÂlaÂsi energiaÂjaÂnak nagy eÂrteÂke miatt kialakuloÂ toÈlteÂsaÂtmeneti gaÂtlaÂs
okozza.
Ennek alapjaÂn polarizaÂcioÂs lehetoÍseÂgeket is figyelembe veÂve a tuÂlfeszuÈltseÂgnek az alaÂbbi
fajtaÂit szokaÂs megkuÈloÈnboÈztetni:
å diffuÂzioÂs tuÂlfeszuÈltseÂg (gd )

Az elektroÂd feluÈleteÂn eÂs koÈzvetlen koÈrnyezeteÂben az elektroÂdreakcioÂ folytaÂn az oldat
belsejeÂhez keÂpest csoÈkken a semlegesõÂtendoÍ ionok koncentraÂcioÂja, eÂs noÍ a termeÂkkoncentraÂcioÂ, melyet a lassuÂ diffuÂzioÂ nem tud kiegyenlõÂteni; emiatt az elektroÂdfolyamat
bruttoÂ sebesseÂgeÂt meghataÂrozoÂ leÂpeÂs leglassuÂbb reÂszfolyamata a diffuÂzioÂ lesz.

å aÂtleÂpeÂsi vagy aktivaÂlaÂsi tuÂlfeszuÈltseÂg (ga )

A toÈlteÂshordozoÂ, semlegesõÂtendoÍ ion aÂtleÂpeÂse az elektrolit eÂs a szilaÂrd elektroÂdfeluÈlet
koÈzti faÂzishataÂron gaÂtolt, ami aÂltalaÂban nagy aktivaÂlaÂsi energiaÂt jelent, emiatt a folyamat
lassuÂ. A tuÂlfeszuÈltseÂgnek megfeleloÍ potenciaÂlkuÈloÈnbseÂg-'toÈbblet' ebben az esetben azt az
aktivaÂlaÂsi energiaÂt biztosõÂtja, ami lehetoÍveÂ teszi az aÂtleÂpeÂsi folyamat megfeleloÍ sebesseÂgeÂt.

å reakcioÂs tuÂlfeszuÈltseÂg (gr )

Ha az aÂtleÂpeÂsi reakcioÂt megeloÍzoÍen vagy koÈvetoÍen olyan keÂmiai reakcioÂ megy veÂgbe,
amelynek aktivaÂlaÂsi energiaÂja nagy, akkor az aÂtleÂpeÂsre vaÂroÂ reÂszecskeÂk koncentraÂcioÂja
csoÈkken, ill. a termeÂkek koncentraÂcioÂja noÍ az elektroÂd feluÈleteÂn, ami reakcioÂs tuÂlfeszuÈltseÂget okoz. Mivel azonban az aktivaÂlaÂsi energiaÂk ez esetben nem tuÂl nagyok, aÂltalaÂban
sem a gaÂtlaÂs meÂrteÂke, sem ez a fajta tuÂlfeszuÈltseÂg nem szaÂmottevoÍ, eÂs nem is tuÂl gyakran
fordul eloÍ.

å kristaÂlyosodaÂsi tuÂlfeszuÈltseÂg (gkr )

Az elektroÂdon semlegesõÂtoÍdoÍ feÂmionok beeÂpuÈlhetnek a feÂmelektroÂd kristaÂlyraÂcsaÂba,
illetve ellenteÂtes iraÂnyuÂ folyamat eseteÂn onnan kileÂpve az oldatba is taÂvozhatnak. Ha ez
a beeÂpuÈleÂsi vagy kileÂpeÂsi folyamat gaÂtolt, kristaÂlyosodaÂsi tuÂlfeszuÈltseÂg leÂp fel.

å ellenaÂllaÂsi tuÂlfeszuÈltseÂg (gX )

Az elektrolõÂzis soraÂn kivaÂlt anyag az elektroÂd feluÈleteÂt veÂkonyan bevonva uÂj faÂzist eÂs az
aÂram szaÂmaÂra elektromos ellenaÂllaÂst kifejtoÍ reÂteget hoz leÂtre, ami ellenaÂllaÂsi tuÂlfeszuÈltseÂget okoz.

A teljes tuÂlfeszuÈltseÂg a fentiek algebrai oÈsszegekeÂnt szaÂmolhatoÂ:
g  gd  ga  gr  gkr  gX
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Rendszerint a lassuÂ diffuÂzioÂs leÂpeÂsek eÂs az aÂtleÂpeÂs nagy aktivaÂlaÂsi energiaÂja okoz nagyobb
meÂrteÂkuÍ tuÂlfeszuÈltseÂget.
TuÂlfeszuÈltseÂg mind a katoÂdon (gkatoÂd ), mind az anoÂdon (ganoÂd ) jelentkezhet. Ennek megfeleloÍen a bomlaÂsfeszuÈltseÂg eÂrteÂke tuÂlfeszuÈltseÂg eseteÂn:
Eboml  EanoÂd  ganoÂd 

EkatoÂd  gkatoÂd 

A tuÂlfeszuÈltseÂg nagysaÂga a tapasztalatok szerint az aÂramsuÍruÍseÂg (j) logaritmusaÂval lineaÂrisan noÍ, amit a Tafel-egyenlet hataÂroz meg.
g  a  b  lg j jj

Tafel-egyenlet
± ahol a eÂs b aÂllandoÂk

A Tafel-egyenlet a eÂs b aÂllandoÂjaÂnak eÂrteÂkeÂt egy-egy adott rendszerre koraÂbban
tapasztalati uÂton aÂllapõÂtottaÂk meg, ma maÂr elmeÂleti levezeteÂsekkel is szaÂmõÂthatoÂk.
EÂrtelmezeÂsuÈk leginkaÂbb az aÂtleÂpeÂsi tuÂlfeszuÈltseÂg eÂs a diffuÂzioÂs tuÂlfeszuÈltseÂg eseteÂn
kieleÂgõÂtoÍ; a b aÂllandoÂ ennek megfeleloÍen a semlegesõÂtoÍdeÂsre jellemzoÍ uÂn. aÂtleÂpeÂsi
faktorral van kapcsolatban.
A katoÂdon a feÂmek toÈbbseÂge jellemzoÍen az egyensuÂlyi potenciaÂljuknak megfeleloÍ vagy
ahhoz koÈzeli eÂrteÂken, egeÂszen kis tuÂlfeszuÈltseÂggel vaÂlik le:
± pl. Pb, Sn, Hg, Cd, Bi
Egyes feÂmek koÈzepes tuÂlfeszuÈltseÂgen vaÂlnak le, pl. Au, Ag, Cu, Zn.
Vannak olyan feÂmek is, melyek csak nagy tuÂlfeszuÈltseÂggel vaÂlaszhatoÂk le, pl. Co, Ni.
A kationok koÈzoÈtt kuÈloÈnleges helyet foglal el a hidrogeÂn, melynek levaÂlaÂsi potenciaÂljaÂt az
elektroÂd minoÍseÂge nagyban befolyaÂsolja.
Kicsi a hidrogeÂn tuÂlfeszuÈltseÂge azokon a
feÂmeken, melyeken a hidrogeÂn joÂl 'oldoÂdik', azaz a feÂm joÂ hidrogeÂnadszorbens,
mint pl. a platinakorom. MaÂs feÂmeken viszont a hidrogeÂn csak igen nagy tuÂlfeszuÈltseÂggel vaÂlik le ± kuÈloÈnoÈsen nagy a hidrogeÂn tuÂlfeszuÈltseÂge higanyon ±, ami lehetoÍveÂ teszi olyan feÂmek levaÂlasztaÂsaÂt, melyek
pl. platinaelektroÂdra nem vaÂlaszthatoÂk le,
mert ott az oldat H-ionjai semlegesõÂtoÍdnek eloÍszoÈr, azaz a feÂmlevaÂlaÂs helyett võÂzbontaÂs toÈrteÂnik.
JelentoÍsen befolyaÂsolja a hidrogeÂn tuÂlfeszuÈltseÂgeÂt az aÂramsuÍruÍseÂg is.

4.1.9.2.4. PasszivitaÂs

Ha valamely feÂm eroÍteljes oxidatõÂv hataÂsokkal szemben ± mint pl. a levegoÍ oxigeÂnje vagy
oxidaÂloÂ hataÂsuÂ toÈmeÂny savak ± sokkal ellenaÂlloÂbban viselkedik, mint az az adott koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt a keÂmiai sajaÂtsaÂgok eÂs a standardpotenciaÂlok alapjaÂn vaÂrhatoÂ lenne, pasz-
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szivitaÂsroÂl beszeÂluÈnk. A feÂm ilyenkor ¹nemesebbnekº mutatkozik annaÂl, mint ami a keÂmiai
tulajdonsaÂgaiboÂl koÈvetkezne.
A passzivitaÂs jelenseÂge mutatkozik akkor is, amikor egy adott feÂmet az elektrolõÂzis soraÂn
anoÂdkeÂnt kapcsolunk, aÂm az nem oldoÂdik a standardpotenciaÂljaÂnak megfeleloÍ feszuÈltseÂgeÂrteÂken. Ennek oka az anoÂdos polarizaÂcioÂ, amely a feÂm feluÈleteÂn okoz maradandoÂ vaÂltozaÂsokat, moÂdosõÂtva ezaÂltal a reverzõÂbilis viszonyokat eÂs az elektroÂdpotenciaÂlt, aminek koÈvetkezteÂben a feÂm oldoÂdaÂsa helyett oxigeÂngaÂz fejloÍdik, akaÂrcsak a nemesfeÂm elektroÂdokon.
Pl. nikkel-, kroÂm-, alumõÂnium- vagy vas-elektroÂdokat anoÂdkeÂnt alkalmazva e feÂmek nem fognak oldoÂdni az elektrolitban, hanem helyette a platinaelektroÂdhoz
hasonloÂan O2 gaÂz fejloÍdeÂse tapasztalhatoÂ.
AnoÂdos polarizaÂcioÂ eseteÂn a passzivaÂloÂdaÂs tovaÂbbi felteÂtele a kelloÍen nagy aÂramsuÍruÍseÂg.
A passzivaÂloÂdaÂs tanulmaÂnyozaÂsaÂra polarizaÂcioÂs goÈrbeÂt szokaÂs felvenni, ami a passzivaÂloÂdaÂsra hajlamos feÂmek eseteÂben jellegzetes szakaszokboÂl aÂll (laÂsd az alaÂbbi aÂbraÂn).

Kis polarizaÂcioÂs potenciaÂloknaÂl a goÈrbe kezdeti, emelkedoÍ A szakaszaÂn az elektroÂdfeÂm
elkezd oldoÂdni, feluÈlete aktõÂv, rajta az aÂramsuÍruÍseÂg noÈvekszik. Az oldoÂdaÂs egeÂszen az EsoÂ
potenciaÂlnak megfeleloÍ eÂrteÂkig tart, ahol a feÂmfeluÈleten soÂ- vagy oxid-hidroxidreÂteg keÂpzoÍdeÂse indul meg. Mivel ez a reÂteg poroÂzus eÂs az aÂramot nem vagy rosszul vezeti, õÂgy az
elektrolit csak e reÂteg poÂrusain eÂrintkezhet az elektroÂdfeÂmmel; emiatt az aÂrameroÍsseÂg
innentoÍl maÂr nem noÈvekszik tovaÂbb, hanem toÈbbeÂ-keveÂsbeÂ aÂllandoÂ marad ± B szakasz ±,
mikoÈzben a feÂm tovaÂbbra is oldoÂdik, eÂs beloÍle a feluÈleten soÂ/oxid/hidroxid keletkezik.
A feluÈleti reÂteg egy reÂsze bizonyos sebesseÂggel termeÂszetesen oldoÂdik is az elektrolitban,
aÂm ugyanekkora sebesseÂggel az aÂram uÂjrakeÂpezi ezt a reÂteget. Mivel az oldoÂdaÂs sebesseÂgeÂt
a diffuÂzioÂ aÂllandoÂ transzportsebesseÂge szabja meg az oldoÂdott termeÂkek elszaÂllõÂtaÂsa reÂveÂn,
ez egyuÂttal a B szakasz platomagassaÂgaÂt is befolyaÂsolja.
A B szakasz bizonyos esetekben nem is alakul ki, hanem az emelkedeÂsi tendencia az A'
szakaszon folytatoÂdik egeÂszen az Epassziv passzivaÂloÂdaÂsi potenciaÂl eleÂreÂseÂig, ahol a goÈrbe
meredeken zuhan: C ill. C' szakasz. Ezen a potenciaÂlon indul meg azoknak a vegyuÈleteknek (oxidok, hidroxidok stb.) a keÂpzoÍdeÂse, melyek maÂr poÂrusmentes reÂteget alkotnak
a feluÈleten, eÂs gyakorlatilag befedve azt, kialakul a feluÈlet passzõÂv aÂllapota. A passzivitaÂst
tehaÂt veÂgeredmeÂnyben a feluÈleten kialakuloÂ mintegy 10 nm vastag rosszul oldoÂdoÂ eÂs az
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adott koÈzegben/elektrolitban inert reÂteg okozza. Ez a passzivaÂloÂ reÂteg csak igen kis meÂrteÂkben oldoÂdik az elektrolitban, eÂs ez a csekeÂly meÂrteÂkuÍ oldoÂdaÂs okozza a D szakasz
alacsony aÂramsuÍruÍseÂgeÂt, ami a polarizaÂcioÂs goÈrbe minimumaÂt jelenti.
A passzõÂv aÂllapot igen kis aÂramsuÍruÍseÂge a polarizaÂcioÂs potenciaÂl jelentoÍs noÈveleÂseÂvel
mindaddig aÂllandoÂ marad, amõÂg az anoÂdpotenciaÂl eÂrteÂke el nem eÂri az oxigeÂnfejloÍdeÂshez
szuÈkseÂges eÂrteÂket (EO2 ).
Az Epassziv eÂs EO2 koÈzti szakaszt passzõÂv tartomaÂnynak nevezzuÈk, ahol a feÂm a keÂmiai eÂs
elektrokeÂmiai reakcioÂktoÂl veÂdve van a feluÈleteÂn kialakult passzõÂv haÂrtya miatt. A kis
aÂramsuÍruÍseÂg eÂs a vele egyuÈtt jaÂroÂ kis meÂrteÂkuÍ oldoÂdaÂs azonban ahhoz eleÂg, hogy pl.
korroÂzioÂt okozzon.
Az oxigeÂnfejloÍdeÂshez szuÈkseÂges EO2 -neÂl nagyobb potenciaÂlok alkalmazaÂsakor a polarizaÂcioÂs goÈrbe ismeÂt emelkedoÍ tendenciaÂt mutat: E szakasz. Ebben az uÂn. transzpasszõÂv tartomaÂnyban a feÂm ismeÂt oldoÂdik, aÂm ez vagy oxigeÂnfejloÍdeÂssel jaÂr egyuÈtt, vagy a feÂm magasabb oxidaÂcioÂfokuÂ formaÂban valoÂ oldoÂdaÂsaÂt jelenti.
OxigeÂnfejloÍdeÂs neÂlkuÈl oldoÂdik pl. a V, Mo, Cr eÂs a W. A kroÂm eseteÂben pl.
a transzpasszõÂv oldoÂdaÂs azt jelenti, hogy nem a szokaÂsos Cr2 , ill. Cr3-ionok
keletkeznek, hanem a kroÂm 6-os oxidaÂcioÂs formaÂjaÂnak megfeleloÍ CrO24 , ill.
savasabb oldatban Cr2 O27 -ionok.
PasszivitaÂs kialakulhat kuÈlsoÍ aÂramforraÂs neÂlkuÈl is. EroÍsen oxidaÂloÂ hataÂsuÂ anyagok (pl. O2 ,
cc H2 SO4 , cc HNO3 ) ugyanis szinteÂn oxidaÂljaÂk, azaz oldjaÂk a feÂmek feluÈleteÂt, eÂs ennek
soraÂn is kialakulhatnak a feluÈleten azok a soÂk eÂs oxidok, melyek toÈmoÈr, poÂrusmentes
reÂteget keÂpezve megveÂdik a feÂmet a tovaÂbbi oxidaÂcioÂtoÂl. A maÂr passzivaÂloÂdott feÂmfeluÈlet
a tovaÂbbiakban aztaÂn olyan koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt is passzõÂv marad, amelyekneÂl nem paszszivaÂloÂdott volna.
A vas hõÂg keÂnsavban oldoÂdik, a toÈmeÂny keÂnsav viszont passzivaÂlja. (EzeÂrt lehet
Â m a passzivaÂloÂdaÂst koÈvetoÍen maÂr
a toÈmeÂny keÂnsavat vastartaÂlyokban szaÂllõÂtani.) A
hõÂg keÂnsavban sem oldoÂdik.
A feÂmek passzivaÂloÂdaÂsi hajlama elteÂroÍ. KoÈnnyen passzivaÂloÂdik a Fe, Ni, Al, Cr, Mo, W, Ta.
Bizonyos ionok jelenleÂte az elektrolitban fokozza, maÂsokeÂ gaÂtolhatja a passzivitaÂs kialakulaÂsaÂt.
Pl. a vas passzivaÂloÂdaÂsaÂt bizonyos oxigeÂntartalmuÂ anionok (CrO24 , PO34 ) serkentik, a Cl -ionok pedig megakadaÂlyozzaÂk.
Az oxigeÂntartalmuÂ anionok hataÂsa azzal hozhatoÂ kapcsolatba, hogy a feÂmek feluÈleteÂn kettoÍs reÂteg, uÂn. duplex film alakul ki. A feluÈlettel eÂrintkezoÍ belsoÍ reÂteg foÍleg
feÂmoxidboÂl aÂll, eÂs a feÂm kis meÂrteÂkuÍ oldoÂdaÂsa miatt feÂmionfelesleggel rendelkezik.
A feÂmionok pozitõÂv toÈlteÂst adnak e belsoÍ filmnek, amely ezaÂltal vonzza az anionokat. A kuÈlsoÍ film foÍleg feÂm-hidroxidokboÂl aÂll, viszont feÂmionokban szegeÂny, ezeÂrt
benne a negatõÂv toÈlteÂsek keruÈlnek tuÂlsuÂlyba. A CrO24 , PO34 , WO24 , MnO4 -ionok
a kuÈlsoÍ reÂtegbe eÂpuÈlve negatõÂv toÈlteÂsuÈk reÂveÂn javõÂtjaÂk a belsoÍ filmmel valoÂ koÈtoÍdeÂst, ellenaÂlloÂbbaÂ teÂve a passzõÂv reÂteget.
A passzõÂv aÂllapot megszuÈntethetoÍ, ha a feluÈletet veÂdoÍ reÂteget reduktõÂv hataÂsnak tesszuÈk ki,
pl. hidrogeÂngaÂzt fuÂvatunk raÂ, vagy katoÂdosan polarizaÂljuk.
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1. reÂsz ½ 4. Elektroanalitikai mo
Âdszerek

Ha a polarizaÂcioÂs tõÂpusgoÈrbe D szakaszaÂn csoÈkkentjuÈk a polarizaÂcioÂs feszuÈltseÂget
± azaz katoÂdosan polarizaÂlva balra haladunk a goÈrbeÂn ±, az aÂramsuÍruÍseÂg egy, az
Epassziv -hoz koÈzeli eÂrteÂken hirtelen megnoÍ: ez az eÂrteÂk az uÂn. Flade-potenciaÂl,
amelyneÂl a feluÈleti oxidreÂteg veÂdoÍ hataÂsa megszuÍnik, eÂs a reÂteg poÂrusossaÂ vaÂlaÂsaÂval
a feÂm ismeÂt oldoÂdni kezd.
Epassziv  Eflade

de

Epassziv 6 Eflade

4.1.9.2.5. Az elektrolõÂzis mennyiseÂgi toÈrveÂnyei

Az elektrolõÂzis mennyiseÂgi viszonyait elsoÍkeÂnt az angol Michael Faraday (17911867) tanulmaÂnyozta reÂszletesen a 19. szaÂzadban, eÂs 1833-ban aÂllõÂtotta fel a roÂla
elnevezett toÈrveÂnyeket.
SzaÂmos elektrolittal elveÂgzett kõÂseÂrlet alapjaÂn aÂllapõÂtotta meg, hogy az elektrolõÂzis soraÂn az
elektroÂdon kivaÂlt anyag toÈmege (m) egyenesen araÂnyos az elektroÂdon aÂtfolyoÂ stacionaÂris
aÂram eroÍsseÂgeÂvel (I) eÂs az elektrolõÂzis idejeÂvel (t), vagyis az aÂthaladoÂ toÈlteÂssel (Q).
m  kI t  kQ

Faraday I. toÈrveÂnye
± a k araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ az anyag
elektrokeÂmiai egyeneÂrteÂke

Az elektrokeÂmiai egyeneÂrteÂk az egyseÂgnyi toÈlteÂsmennyiseÂg aÂltal levaÂlasztott anyag
toÈmegeÂt jelenti:  [g/C] vagy [mg/C]
k eÂrteÂke tehaÂt fuÈgg az anyagi minoÍseÂgtoÍl.
Pl. ezuÈst eseteÂben k  1,118 g/C, ami azt jelenti, hogy 1 coulomb elektromos toÈlteÂs ( 1 A  s) hataÂsaÂra a katoÂdon 1,118 mg ezuÈst vaÂlik le.
Faraday azt is megaÂllapõÂtotta, hogy keÂmiailag egyeneÂrteÂkuÍ anyagmennyiseÂgek levaÂlasztaÂsaÂhoz azonos toÈlteÂsmennyiseÂg szuÈkseÂges.
Ez Faraday II. toÈrveÂnye.
A kuÈloÈnboÈzoÍ elemek azonos toÈlteÂsmennyiseÂg hataÂsaÂra levaÂloÂ mennyiseÂgei tehaÂt
uÂgy araÂnylanak egymaÂshoz, mint az egyeneÂrteÂktoÈmegeik.
me 1
egyik anyag egyeneÂrteÂktoÈmege

me 2
maÂsik anyag egyeneÂrteÂktoÈmege

ahol

me 

Ar
z

Az me keÂmiai egyeneÂrteÂktoÈmeg valamely reÂszecske (atom, molekula, ion) relatõÂv atomtoÈmegeÂnek (Ar ), ill. relatõÂv molekulatoÈmegeÂnek (Mr ) eÂs a semlegesõÂtoÍdeÂskor bekoÈvetkezoÍ oxidaÂcioÂfok vaÂltozaÂsaÂnak (z) haÂnyadosa.
BaÂrmely elem keÂmiai egyeneÂrteÂktoÈmegeÂnek levaÂlasztaÂsaÂhoz 96 485 C ( 1 F) toÈlteÂsmenynyiseÂg szuÈkseÂges.
1 F toÈlteÂsmennyiseÂg tehaÂt 1 mol K -iont, 1 2 mol Ca2-iont, 1 3 mol Al3iont eÂs 1 2 mol SO24 -iont vaÂlaszt le.

226

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 32 : 03
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

227 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 32 : 03 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

4.1. Potenciometria

227

HangsuÂlyosan meg kell azonban jegyezni, hogy a keÂmiai egyeneÂrteÂkek levaÂlasztaÂsaÂhoz szuÈkseÂges azonos toÈlteÂsmennyiseÂg nem jelent azonos nagysaÂguÂ elektromos
(villamos) energiaÂt. A kuÈloÈnboÈzoÍ anyagi minoÍseÂguÍ ionokat ugyanis elteÂroÍ feszuÈltseÂgeÂrteÂkeken lehet levaÂlasztani, ami az elektromos teljesõÂtmeÂnyek kuÈloÈnboÈzoÍseÂgeÂt
is jelenti.
Ha Faraday I. toÈrveÂnye alapjaÂn figyelembe vesszuÈk, hogy 1 coulomb toÈlteÂs 1 k toÈmeget
vaÂlaszt le valamely anyagboÂl:
me
Ar
me  k  F
k 

F
zF

E

Az elektrokeÂmiai egyeneÂrteÂk tehaÂt maÂs parameÂterekkel meghataÂrozhatoÂ, eÂs ennek alapjaÂn
Faraday I. eÂs II. toÈrveÂnye egyetlen keÂpletben is kifejezhetoÍ:
m 

Ar
I t
zF

egyesõÂtett FARADAY-toÈrveÂny

A Faraday-toÈrveÂnyek egyik fontos jelentoÍseÂge ± ami foÍleg a felfedezeÂsuÈk idejeÂn
volt kuÈloÈnoÈsen eloÍremutatoÂ ± az elektromossaÂg eÂs a toÈlteÂs ¹darabosº, azaz kvantumos jellegeÂnek bizonyõÂtaÂsa.
MaÂsreÂszt a Faraday-toÈrveÂnyeken alapul a coulombmetria moÂdszere, ami az elektrolizaÂloÂ oldaton aÂthaladt toÈlteÂsmennyiseÂg vagy az aÂramkoÈrben folyoÂ aÂrameroÍsseÂg
meghataÂrozaÂsaÂra szolgaÂl.
Az ezuÈstcoulombmeÂterekben AgNO3 -oldatba platinakatoÂd meruÈl, melyre
az elektrolõÂzis soraÂn ezuÈst vaÂlik ki. A kivaÂloÂ feÂmezuÈst toÈmege nagy pontossaÂggal meÂrhetoÍ, amelyboÍl Faraday I. toÈrveÂnye alapjaÂn az aÂtfolyt toÈlteÂs
mennyiseÂge szaÂmõÂthatoÂ.
EgeÂszen 1948-ig ezt a moÂdszert alkalmaztaÂk 1 coulomb toÈlteÂs nagysaÂgaÂnak
(meÂroÍszaÂmaÂnak) meghataÂrozaÂsaÂra.
Jelenleg ampermeÂroÍk hitelesõÂteÂseÂre eÂs egyes elektrokeÂmiai folyamatok
(elektrolõÂzis) hataÂsfokaÂnak megaÂllapõÂtaÂsaÂra hasznaÂljaÂk.
Az elektrolõÂzis alkalmazaÂsai soraÂn gyakran talaÂlkozhatunk olyan esetekkel is, amelyek
a Faraday-toÈrveÂnyeknek ellentmondani laÂtszanak: pl. a teÂnylegesen levaÂlasztott anyag
mennyiseÂge nem egyezik a szaÂmõÂtott eÂrteÂkkel. Az elteÂreÂsek legtoÈbb esetben melleÂktermeÂkek keÂpzoÍdeÂseÂre vezethetoÍk vissza.
Pl. ZnSO4 -oldat elektrolõÂzise eseteÂn a katoÂdon a cink kivaÂlaÂsa mellett hidrogeÂngaÂz
(H2 ) is fejloÍdik.
Az aÂthaladt oÈsszes toÈlteÂs egy reÂsze ilyenkor ugyanis a melleÂktermeÂk levaÂlasztaÂsaÂra fordõÂtoÂdik.
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5. A KEÂSOÍBBI FEJEZETEKHEZ SZUÈKSEÂGES
ALAPVETOÍ ISMERETEK

A tovaÂbbiakban a muÍszeres analitika olyan teruÈleteivel fogunk megismerkedni, amelyeknek koÈzoÈs jellemzoÍje az, hogy valamilyen elvaÂlasztaÂsi leÂpeÂst alkalmaznak. (Az elvaÂlasztaÂs
fogalmaÂval a 6.1. fejezetben ismerkeduÈnk meg). Az eddig megtanultakra alapozva haladunk tovaÂbb. IsmeÂt talaÂlkozunk peÂldaÂul a feÂnyabszorpcioÂval, a fluoreszcenciaÂval, a toÈreÂsmutatoÂval, a zaj eÂs a kimutataÂsi hataÂr fogalmaÂval, keÂszõÂtuÈnk standard oldatokat eÂs felveszuÈnk kalibraÂcioÂs goÈrbeÂket. Meg fogjuk laÂtni, hogy a maÂr megismert analitikai muÍszerek a
toÈbb egyseÂgboÍl feleÂpuÈloÍ analitikai keÂszuÈleÂkekben detektorkeÂnt szerepelnek. Ezen detektorok muÍkoÈdeÂse a maÂr megismert elveken alapul, csupaÂn a ceÂloknak megfeleloÍen alakõÂtottaÂk
ki oÍket.
A taÂrgyalandoÂ analitikai eljaÂraÂsokban aÂltalaÂban heterogeÂn rendszerekkel fogunk talaÂlkozni.
EloÈljaÂroÂban neÂhaÂny ezekre vonatkozoÂ alapfogalmat kell tisztaÂznunk, majd olyan jelenseÂgeket taÂrgyalunk, amelyek kuÈloÈnboÈzoÍ heterogeÂn rendszerekben leÂpnek fel, eÂs ismeretuÈk
fontos a kuÈloÈnboÈzoÍ analitikai eljaÂraÂsok leÂnyegeÂnek megeÂrteÂseÂhez.

5.1. Komponensek, faÂzisok, homogeÂn eÂs heterogeÂn rendszerek
BevezetoÍkeÂnt tekintsuÈnk egy heÂtkoÈznapi peÂldaÂt!
Egy nyaÂri limonaÂdeÂ keÂszõÂteÂse soraÂn, baÂr erre valoÂszõÂnuÍleg meÂg nem gondoltunk, toÈbbkomponensuÍ heterogeÂn eÂs homogeÂn rendszerekkel van dolgunk. TekintsuÈk a vizet az egyszeruÍseÂg kedveÂeÂrt egyetlen komponensnek, mintha keÂmiailag tiszta võÂz lenne. A cukor egy
maÂsik komponens, a võÂzhez adva toÈbbkomponensuÍ rendszert nyeruÈnk. A cukor kezdetben
oldatlan aÂllapotban van, majd lassan feloldoÂdik. ViselkedeÂse alapvetoÍen kuÈloÈnboÈzik a keÂt
aÂllapotaÂban. A fel nem oldott cukor nem eÂdesõÂti a vizet, szemcseÂi oÈsszegyuÍlnek eÂs szemmel
laÂthatoÂak a võÂz aljaÂn. A võÂz eÂs a cukorszemcseÂk koÈzoÈtt hataÂrfeluÈlet van, amelynek keÂt
oldalaÂn (a szemcseÂk illetve a võÂz belsejeÂben) egy sor fizikai tulajdonsaÂg maÂs eÂs maÂs. Ilyen
fizikai tulajdonsaÂg peÂldaÂul a suÍruÍseÂg, a szõÂn, a toÈreÂsmutatoÂ, a halmazaÂllapot, a vezetoÍkeÂpesseÂg, eÂs meÂg sorolhatnaÂnk. Ezek a fizikai tulajdonsaÂgok a hataÂrfeluÈleten ugraÂsszeruÍen vaÂltoznak meg.
Ha a cukor teljesen feloldoÂdik, akkor a hataÂrfeluÈletek eltuÍnnek, a fizikai tulajdonsaÂgok
azonosak lesznek a rendszer minden pontjaÂban.
TekintsuÈk most aÂt a fent emlõÂtett fogalmak pontos definõÂcioÂit.
Â ltalaÂnossaÂga miatt talaÂn a rendszer definiaÂlaÂsa a legnehezebb. KeÂmiai eÂrtelemben rendA
szernek vagy anyagi rendszernek a fizikai valoÂsaÂg egy olyan reÂszleteÂt nevezzuÈk, amelyet
valoÂsaÂgosan vagy gondolatban koÈruÈlhataÂrolva elvaÂlasztunk a koÈrnyezeteÂtoÍl. ValoÂsaÂgosan
koÈruÈlhataÂrolt rendszer lehet peÂldaÂul a gaÂz egy zaÂrt gaÂzpalackban, de, ha ceÂljainknak megfelel, a rendszerhez tartozoÂnak tekinthetjuÈk a palackot is. Gondolatban is koÈruÈlhataÂrolha-
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tunk egy teÂrreÂszt peÂldaÂul a leÂgkoÈrben, eÂs vizsgaÂlhatjuk a bejutoÂ eÂs kijutoÂ reÂszecskeÂk
szaÂmaÂt, minoÍseÂgeÂt, energiaÂjaÂt stb.
Az olyan rendszereket, amelyeknek a belsejeÂben hataÂrfeluÈletek talaÂlhatoÂak, heterogeÂn
rendszereknek nevezzuÈk, amelyekben viszont nincsenek hataÂrfeluÈletek, azok a homogeÂn
rendszerek. A heterogeÂn rendszerekben a hataÂrfeluÈletek kuÈloÈnboÈzoÍ faÂzisokat vaÂlasztanak
el.
A faÂzis olyan homogeÂn anyag, amelynek fizikai tulajdonsaÂgai mindenuÈtt azonosak. KoÈrnyezeteÂtoÍl eÂles hataÂrfeluÈletek, a faÂzishataÂrok vaÂlasztjaÂk el, attoÂl optikailag megkuÈloÈnboÈztethetoÍ eÂs mechanikai uÂton elvaÂlaszthatoÂ. Az optikai megkuÈloÈnboÈztethetoÍseÂg azt jelenti,
hogy szemmel, nagyõÂtoÂval, illetve legfeljebb optikai mikroszkoÂppal szemleÂlve faÂzishataÂrt
tudunk megfigyelni. ElektronmikroszkoÂppal maÂr nagyon sok homogeÂn rendszerben tudnaÂnk alkotoÂreÂszeket elkuÈloÈnõÂteni, de a definõÂcioÂ szerint ezek maÂr nem heterogeÂn rendszerek.
A faÂzishataÂr olyan feluÈlet, amelyen aÂtleÂpve a fizikai tulajdonsaÂgok ugraÂsszeruÍ vaÂltozaÂsaÂt
figyelhetjuÈk meg. Ilyen fizikai tulajdonsaÂg peÂldaÂul a szõÂn, a toÈreÂsmutatoÂ, a suÍruÍseÂg, a kemeÂnyseÂg, a halmazaÂllapot, az elektromos vezetoÍkeÂpesseÂg stb. TermeÂszetesen nem szuÈkseÂges minden jellemzoÍnek megvaÂltoznia, peÂldaÂul a cukorkristaÂly eÂs a võÂz hataÂrfeluÈlete elteÂroÍ
halmazaÂllapotuÂ, kemeÂnyseÂguÍ eÂs suÍruÍseÂguÍ faÂzisokat vaÂlaszt el, amelyeknek szõÂne azonban
megegyezik.
A heterogeÂn rendszer tehaÂt legalaÂbb keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ faÂzist, mõÂg a homogeÂn rendszer csak
egy faÂzist tartalmaz.
A komponens a faÂzissal szemben keÂmiai fogalom, keÂmiailag egyseÂges reÂszecskeÂk (atomok
vagy molekulaÂk) halmazaÂt jelenti.
A limonaÂdeÂ peÂldaÂjaÂban keÂt komponens szerepelt, a cukor eÂs a võÂz. Ezek keÂmiailag elteÂroÍ
anyagok, vagyis a cukros võÂz keÂtkomponensuÍ rendszer. HeterogeÂn faÂzis leÂtrehozaÂsaÂhoz
azonban nem felteÂtlenuÈl szuÈkseÂges keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ komponens. Ha a võÂzbe jeÂgkockaÂt dobunk, akkor a definõÂcioÂnak toÈkeÂletesen megfeleloÍ heterogeÂn rendszert kapunk. Ebben is
vannak belsoÍ hataÂrfeluÈletek, amelyek optikailag megkuÈloÈnboÈztethetoÍ eÂs fizikailag szeÂtvaÂlaszthatoÂ faÂzisokat hataÂrolnak el egymaÂstoÂl. LeÂtezik tehaÂt egykomponensuÍ homogeÂn
rendszer (peÂldaÂul a tiszta võÂz), egykomponensuÍ heterogeÂn rendszer (a võÂz eÂs a rajta uÂszoÂ
jeÂgkocka), toÈbbkomponensuÍ homogeÂn rendszer (vizes cukoroldat) eÂs toÈbbkomponensuÍ
heterogeÂn rendszer (võÂz feloldatlan cukorral az aljaÂn). MegjegyezzuÈk, hogy toÈkeÂletesen
egykomponensuÍ rendszer csak elvben leÂtezik. A gyakorlatban nem tudjuk megvaloÂsõÂtani,
hogy egy anyaghalmaz csupa egyforma reÂszecskeÂboÍl ± molekulaÂboÂl vagy atomboÂl ± eÂpuÈljoÈn
fel. Egyetlen peÂlda: a feÂlvezetoÍipar legfontosabb alapanyaga, a szupertiszta szilõÂcium is
¹csakº 99,999 999 9%-os tisztasaÂguÂ, vagyis koÈruÈlbeluÈl minden 1 000 000 000 atomboÂl egy
nem szilõÂcium benne, hanem szennyezoÍ anyag. KoÈnnyuÍ utaÂnaszaÂmolni, hogy 1 mol ilyen
szilõÂciumban mintegy 6  1014 darab idegen atom van! Ennek elleneÂre a gyakorlatilag tisztaÂnak tekintett anyagokat aÂltalaÂban egykomponensuÍnek nevezzuÈk. Ilyen az ioncsereÂlt võÂz, az
analitikai tisztasaÂguÂ vegyszerek, vagy akaÂr a boltban kaphatoÂ kristaÂlycukor is.
LeÂtezik olyan rendszer is, amelyben baÂr nincs eÂles hataÂrfeluÈlet, meÂgsem egyeznek meg
a fizikai tulajdonsaÂgai minden pontjaÂban. Ilyen peÂldaÂul a cukoroldat koÈzvetlenuÈl a cukor
feloldoÂdaÂsa utaÂn, ha a cukor uÂgy oldoÂdik fel, hogy nem keverjuÈk fel az oldatot. Ilyenkor a
cukor koncentraÂcioÂja az oldat aljaÂn nagyobb, mint feljebb, az ilyen rendszert inhomogeÂnnek nevezzuÈk. Az inhomogeÂn aÂllapot idoÍben aÂtmenetinek tekinthetoÍ, diffuÂzioÂ (laÂsd 5.7.
fejezet) reÂveÂn a koncentraÂcioÂ roÈvidebb-hosszabb idoÍ alatt kiegyenlõÂtoÍdik.
Â tmeneti jelleguÍek a kolloid rendszerek is. JellemzoÍ raÂjuk, hogy a bennuÈk talaÂlhatoÂ
A
valamelyik faÂzis reÂszecskemeÂrete 1 eÂs 500 nm koÈzeÂ esik. Ezek a reÂszecskeÂk normaÂl optikai
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mikroszkoÂppal nem, csak ultramikroszkoÂppal laÂthatoÂak. ViselkedeÂsuÈk elteÂr mind a homogeÂn, mind a heterogeÂn rendszerekeÂtoÍl. A tovaÂbbiakban sem az inhomogeÂn, sem a kolloid
rendszereket nem taÂrgyaljuk, csupaÂn a teljesseÂg kedveÂeÂrt emlõÂtettuÈk meg oÍket.

5.2. GaÂzok oldoÂdaÂsa folyadeÂkokban
Ha folyadeÂk eÂrintkezik gaÂzfaÂzissal, akkor a gaÂz egy reÂsze feloldoÂdik a folyadeÂkban. A maÂr
feloldott gaÂz ki tud leÂpni a folyadeÂkboÂl. Ha a gaÂzfaÂzis anyagmennyiseÂge elegendoÍen nagy
ahhoz, hogy az oldoÂdaÂs miatt bekoÈvetkezoÍ csoÈkkeneÂs ne legyen szaÂmottevoÍ meÂrteÂkuÍ,
akkor az oldoÂdaÂs sebesseÂge aÂllandoÂnak vehetoÍ, ellenkezoÍ esetben az oldoÂdaÂs sebesseÂge
csoÈkken. Az oldoÂdaÂs koÈvetkezteÂben noÍ a folyadeÂkban oldott gaÂz anyagmennyiseÂge, ezzel
egyuÈtt noÍ a gaÂz oldatboÂl toÈrteÂnoÍ kileÂpeÂseÂnek sebesseÂge is. Ha elegendoÍ ideig vaÂrunk, akkor
a keÂt folyamat sebesseÂge meg fog egyezni, a rendszer egyensuÂlyba keruÈl. A koncentraÂcioÂ
eleÂri az adott koÈruÈlmeÂnyekre jellemzoÍ lehetseÂges maximumot, azaz az oldhatoÂsaÂg meÂrteÂkeÂt
(enneÂl toÈbb gaÂz ugyanis maÂr nem keÂpes feloldoÂdni).
Az ideaÂlis gaÂzok folyadeÂkban toÈrteÂnoÍ oldhatoÂsaÂgaÂra a Henry±Dalton-toÈrveÂny vonatkozik:
c  Kp,

(5.1.)

ahol c az ideaÂlis gaÂz oldhatoÂsaÂga a folyadeÂkban, p a gaÂz parciaÂlis nyomaÂsa az oldat felett, K
pedig a folyadeÂk-gaÂz paÂrra jellemzoÍ, a parciaÂlis nyomaÂstoÂl fuÈggetlen araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ.
(A parciaÂlis nyomaÂs azt a nyomaÂst jelenti, amit egy gaÂzelegy egyetlen komponense egyeduÈl
fejtene ki, ha kitoÈlteneÂ a gaÂzelegy szaÂmaÂra rendelkezeÂsre aÂlloÂ teljes teÂrfogatot. EgykomponensuÍ gaÂznaÂl a parciaÂlis nyomaÂs megegyezik a teljes nyomaÂssal, ideaÂlis gaÂzelegyneÂl az oÈszszes nyomaÂs a komponensek parciaÂlis nyomaÂsainak oÈsszege.)
A fenti oÈsszefuÈggeÂs csak akkor igaz, ha a keletkezoÍ oldat ideaÂlis elegynek tekinthetoÍ.
IdeaÂlis elegyroÍl akkor beszeÂluÈnk, ha az elegy teÂrfogata megegyezik az oÈsszetevoÍk teÂrfogataÂnak oÈsszegeÂvel, illetve az elegyõÂteÂs soraÂn nem toÈrteÂnik sem hoÍleadaÂs, sem hoÍfelveÂtel, az
elegyedeÂsi hoÍ nulla. Ezt maÂskeÂppen uÂgy is megfogalmazhatjuk, hogy az ideaÂlis elegyben
a reÂszecskeÂk koÈzoÈtti koÈlcsoÈnhataÂsok nem teÂrnek el szaÂmottevoÍen a tiszta komponensekben
felleÂpoÍ koÈlcsoÈnhataÂsoktoÂl. GaÂz folyadeÂkban toÈrteÂnoÍ oldoÂdaÂsaÂnaÂl a teÂrfogatok biztosan nem
oÈsszegzoÍdnek, õÂgy csak az elegyedeÂsi hoÍ nulla volta jelezheti, hogy ideaÂlis oldattal van
dolgunk.
Kicsi parciaÂlis nyomaÂsuÂ, az oldoÂdaÂs soraÂn keÂmiai vaÂltozaÂst el nem szenvedoÍ gaÂzok eseteÂben
a Henry±Dalton-toÈrveÂny nagyon joÂ koÈzelõÂteÂssel eÂrveÂnyes.
A toÈrveÂny szerint a gaÂzok oldhatoÂsaÂgaÂt javõÂthatjuk, ha parciaÂlis nyomaÂsukat megnoÈveljuÈk.
Ezt hasznaÂljuk ki a gyakorlatban peÂldaÂul a szoÂdavõÂz keÂszõÂteÂseÂneÂl. A szoÂdaÂsuÈvegben mindig
joÂval nagyobb a nyomaÂs a koÈrnyezoÍ leÂgkoÈri nyomaÂsnaÂl, ez eloÍsegõÂti a szeÂndioxid oldoÂdaÂsaÂt.
Ha a szoÂdavizet pohaÂrba engedjuÈk, akkor felette a szeÂndioxid parciaÂlis nyomaÂsa a normaÂlis
leÂgnyomaÂs toÈrtreÂsze lesz, a szeÂndioxid kivaÂlik az oldatboÂl eÂs buboreÂkok formaÂjaÂban felszaÂll
a felszõÂnre.
A toÈrveÂnyben szereploÍ K eÂrteÂke fuÈgg a hoÍmeÂrseÂklettoÍl, a hoÍmeÂrseÂklet emelkedeÂseÂvel
mindig csoÈkken. Ez azt jelenti, hogy a gaÂzok oldhatoÂsaÂga csoÈkken a hoÍmeÂrseÂklet emeleÂseÂvel, a gaÂzok kiforralhatoÂak a folyadeÂkokboÂl. (A 16.4.1. fejezetben fogunk erre hivatkozni.)
Ha peÂldaÂul valaki vizet melegõÂt, akkor felforraÂs eloÍtt koÈzvetlenuÈl a võÂzben oldott levegoÍ
buboreÂkok formaÂjaÂban taÂvozik a võÂzboÍl, ami joÂl megfigyelhetoÍ.
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Mint maÂr emlõÂtettuÈk, a toÈrveÂny csak ideaÂlis esetben eÂrveÂnyes. ReaÂlis oldatoknaÂl azonban
sokszor elteÂreÂsek tapasztalhatoÂak, azaz az oldhatoÂsaÂg nem araÂnyosan noÈvekszik a parciaÂlis
nyomaÂssal. Ez kuÈloÈnoÈsen akkor igaz, ha az oldatban valamilyen eroÍsebb koÈlcsoÈnhataÂs joÈn
leÂtre, peÂldaÂul keÂmiai reakcioÂ jaÂtszoÂdik le. Ilyen esetekben az oldat maÂr nem tekinthetoÍ
ideaÂlisnak, ez a helyzet peÂldaÂul a szeÂndioxid, az ammoÂnia vagy a soÂsavgaÂz võÂzben toÈrteÂnoÍ
oldaÂsaÂnaÂl.
ReÂszletezzuÈk ezek koÈzuÈl a szeÂndioxid oldoÂdaÂsaÂnaÂl lejaÂtszoÂdoÂ folyamatokat!
MegtalaÂlhatoÂ lesz a võÂzben valamennyi vaÂltozatlanul maradoÂ CO2 molekula is, de az oldott
szeÂndioxid nagy reÂsze szeÂnsavat keÂpez:
H2 O  CO2  H2 CO3 ,
ami reÂszben disszociaÂcioÂt is szenved:
H2 CO3  H2 O  HCO3  H3 O,
HCO3  H2 O  CO23  H3 O
LaÂthatoÂ, hogy toÈbb keÂmiai reakcioÂ is lejaÂtszoÂdik, erre a rendszerre tehaÂt a Henry±DaltontoÈrveÂny biztosan nem eÂrveÂnyes.
Az oldhatoÂsaÂg az egyenes araÂnyossaÂgnaÂl sokkal rohamosabban noÈvekszik az ilyen gaÂzok
eseteÂben. A soÂsav oldataÂnak viselkedeÂse annyira elteÂr az ideaÂlistoÂl, hogy a soÂsav forralaÂssal
ki sem uÍzhetoÍ az oldataÂboÂl. A 20,2 toÈmegszaÂzaleÂkos oldat goÍze ugyancsak 20,2 toÈmegszaÂzaleÂkos, tehaÂt az oldat vaÂltozatlan oÈsszeteÂtellel paÂrolog. Ha hõÂgabb oldatot forralunk, akkor
a goÍzben toÈbb lesz a võÂz mint az oldatban, az oldat addig toÈmeÂnyedik, amõÂg el nem eÂri
a 20,2 szaÂzaleÂkot. Ha toÈmeÂnyebb oldatot forralunk, akkor a goÍzben a soÂsav lesz toÈbb, az
oldat a 20,2 szaÂzaleÂk toÈmeÂnyseÂg eleÂreÂseÂig hõÂgul. Az olyan oldatot, amelynek forralaÂsaÂnaÂl
a folyadeÂk- eÂs a goÍzfaÂzis oÈsszeteÂtele megegyezik, azeotroÂp elegynek nevezzuÈk.

5.3. FolyadeÂkok elegyedeÂse
Nagyon sok folyadeÂkpaÂr korlaÂtlanul elegyedik egymaÂssal, azaz baÂrmilyen araÂnyban keverjuÈk oÈssze oÍket, homogeÂn elegyet kapunk. Ilyenek peÂldaÂul az etanol±võÂz, metanol±võÂz, etanol±eÂter, hexaÂn±toluol paÂrok. Nagyon sok folyadeÂkpaÂr azonban nem elegyedik korlaÂtlanul.
NeÂzzuÈk a võÂz±butanol paÂr viselkedeÂseÂt szobahoÍmeÂrseÂkleten!
Ha tiszta võÂzhez egy keveÂs butanolt adunk eÂs oÈsszeraÂzzuk, akkor a butanol feloldoÂdik,
homogeÂn oldatot kapunk. NoÈvelve a butanol araÂnyaÂt eleÂruÈnk egy olyan koncentraÂcioÂeÂrteÂket (7,8 toÈmegszaÂzaleÂk butanol), ami utaÂn maÂr toÈbb butanolt nem tudunk feloldani, a võÂz
butanollal telõÂtett lesz. Az oÈsszeteÂtel megfelel a butanol võÂzben valoÂ oldhatoÂsaÂgaÂnak.
È szInduljunk ki egy maÂsik kõÂseÂrletben tiszta butanolboÂl, eÂs adjunk hozzaÂ egy keveÂs vizet! O
szeraÂzva itt is homogeÂn oldatot kapunk. Ha a võÂz araÂnyaÂt noÈveljuÈk, akkor itt is eljutunk egy
olyan koncentraÂcioÂhoz (19 toÈmegszaÂzaleÂk võÂz), ami utaÂn toÈbb võÂz maÂr nem oldoÂdik fel,
a butanol telõÂtve lesz võÂzzel. Az oÈsszeteÂtel megfelel a võÂz butanolban valoÂ oldhatoÂsaÂgaÂnak.
Ha meÂg adunk a rendszerhez vizet, akkor oÈsszeraÂzaÂs utaÂn keÂt faÂzis keletkezik. A felsoÍ
võÂzzel telõÂtett butanol (19% võÂz, 81% butanol), az alsoÂ butanollal telõÂtett võÂz (7,8% butanol
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eÂs 92,2% võÂz). A võÂz mennyiseÂgeÂt tovaÂbb noÈvelve a faÂzisok oÈsszeteÂtele nem vaÂltozik, hiszen
mindegyik telõÂtett oldat, csak mennyiseÂguÈk araÂnya toloÂdik el, a võÂzzel telõÂtett butanol
araÂnya csoÈkken. Ha eleÂg sok vizet adunk a rendszerhez, akkor a vizes butanol teljesen
eltuÍnik, azaz az oÈsszes butanol fel fog oldoÂdni a võÂzben.
Ha egymaÂssal nem elegyedoÍ folyadeÂkokroÂl beszeÂluÈnk (ilyen peÂldaÂul a hexaÂn±võÂz paÂr),
akkor sem igaz az, hogy a keÂt folyadeÂk egyaÂltalaÂn nem elegyedik egymaÂssal. Mindig a fenti
jelenseÂg jaÂtszoÂdik le, azaz a folyadeÂkok koÈlcsoÈnoÈsen telõÂtoÍdnek egymaÂssal. A vizet eÂs a hexaÂnt oÈsszeraÂzva szinte mindig keÂt faÂzist kapunk, de egyik sem tiszta! A felsoÍ faÂzis võÂzzel
telõÂtett hexaÂn, az alsoÂ hexaÂnnal telõÂtett võÂz, de a telõÂteÂsi koncentraÂcioÂk nagyon alacsonyak.
0,014 toÈmeg % hexaÂn oldoÂdik fel võÂzben, a võÂz hexaÂnban valoÂ oldhatoÂsaÂga hasonloÂan kicsi.
Erre a korlaÂtozott, de meÂgis leÂtezoÍ elegyedeÂsre bizonyos esetekben figyelemmel kell lenni,
de a gyakorlatban aÂltalaÂban jogosan mondjuk, hogy a hexaÂn eÂs a võÂz nem elegyedik
egymaÂssal.
A folyadeÂkok egymaÂssal toÈrteÂnoÍ elegyedeÂseÂt vizsgaÂlva az aÂllapõÂthatoÂ meg, hogy hasonloÂ
oÈsszeteÂteluÍ eÂs szerkezetuÍ folyadeÂkok oldoÂdnak joÂl egymaÂsban, peÂldaÂul a metanol võÂzben,
szeÂnhidrogeÂnek szeÂnhidrogeÂnekben, eÂterek eÂterekben. A korlaÂtoltan elegyedoÍ folyadeÂkok
elegyeinek viselkedeÂse eroÍsen elteÂr az ideaÂlistoÂl, azeotroÂp elegyet is keÂpezhetnek, de
azeotroÂp elegyet keÂpez peÂldaÂul a korlaÂtlanul elegyedoÍ etanol eÂs võÂz is, 96 teÂrfogatszaÂzaleÂk
Â ltalaÂnossaÂgban megaÂllapõÂthatjuk, hogy a polaÂros folyadeÂkok a polaÂalkoholtartalommal. A
rosakkal, az apolaÂrosak az apolaÂrosakkal elegyednek jobban, de ebboÍl messzemenoÍ koÈvetkezteteÂseket nem vonhatunk le.

5.4. MegoszlaÂs keÂt folyadeÂkfaÂzis koÈzoÈtt
TegyuÈk fel, hogy van egy vizes joÂdoldatunk. Ha ehhez a rendszerhez kloroformot adunk,
az nem fog elegyedni az oldatunkkal, hanem az aljaÂn egy maÂsik faÂzist alkot. A joÂd sokkal
jobban oldoÂdik kloroformban, mint võÂzben, ezeÂrt a kloroform±võÂz faÂzishataÂron aÂtleÂpve nagy
reÂsze aÂtkeruÈl az alsoÂ, kloroformos faÂzisba. Az aÂtoldoÂdaÂs nem lesz teljes, marad egy kis joÂd
a võÂzben is. Ha a folyadeÂkokat alaposan oÈsszeraÂzzuk, akkor az aÂtoldoÂdaÂst nagyon meggyorsõÂthatjuk.
A folyamat fordõÂtva is lejaÂtszoÂdik, vagyis ha kloroformos joÂdoldatra oÈntuÈnk vizet, akkor is
lesz aÂtoldoÂdaÂs. A joÂd egy reÂsze aÂtleÂp a võÂzbe annak elleneÂre, hogy a kloroformban valoÂ
oldhatoÂsaÂga nagyobb. Ez a teÂny azt mutatja, hogy valamifeÂle egyensuÂlyra valoÂ toÈrekveÂs
eÂrveÂnyesuÈl a folyamatban.
Az ilyen rendszerekre, amelyekben egy komponens keÂt, egymaÂssal nem elegyedoÍ folyadeÂk
koÈzoÈtt oszlik meg, a Nernst-feÂle megoszlaÂsi toÈrveÂny eÂrveÂnyes:
c1
 K
c2

(5.2.)

Az oÈsszefuÈggeÂsben c1 az oldott anyag koncentraÂcioÂja az egyik, mõÂg c2 a maÂsik faÂzisban.
HaÂnyadosuk, a K megoszlaÂsi haÂnyados egy adott rendszerben aÂllandoÂ, de eÂrteÂke fuÈgg
a hoÍmeÂrseÂklettoÍl. A hoÍmeÂrseÂklettoÍl valoÂ fuÈggeÂs kisebb meÂrteÂkuÍ, mint a Henry±DaltontoÈrveÂny aÂllandoÂjaÂnak eseteÂben. VaÂltozaÂsaÂnak iraÂnyaÂt nem tudjuk megjoÂsolni, ami termeÂszetes is. Gondoljuk meg, hogy ha a koncentraÂcioÂk indexeit felcsereÂljuÈk, akkor a kapott
megoszlaÂsi haÂnyados az eredeti reciproka lesz, vagyis ha az egyik noÍ a hoÍmeÂrseÂklet
noÈvekedeÂseÂvel, akkor a maÂsik csoÈkken.
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A megoszlaÂsi toÈrveÂny nem eÂrveÂnyes az olyan rendszerekre, amelyekben az oldott anyag
molekulaÂris aÂllapota elteÂr a keÂt oldoÂszerben. ElteÂroÍ molekulaÂris aÂllapot disszociaÂcioÂ vagy
asszociaÂcioÂ eredmeÂnyekeÂppen valoÂsulhat meg.
ToÈmeÂny oldatokban is mutatkozhat elteÂreÂs a toÈrveÂnytoÍl, szigoruÂan veÂve ugyanis az aÂllandoÂsaÂg nem a koncentraÂcioÂkra, hanem az aktivitaÂsokra eÂrveÂnyes.
Ha az egyik faÂzis teÂrfogata olyan kicsi, hogy telõÂtoÍdik az oldott anyaggal azeloÍtt, mieloÍtt az
egyensuÂly beaÂllhatna, akkor azt mondjuk, hogy tuÂlterheltuÈk a rendszert. Ilyen jelenseÂggel
a reÂtegkromatograÂfiaÂban eÂs a kapillaÂris gaÂzkromatograÂfiaÂban is talaÂlkozhatunk (10.4.1.
illetve 17.3.4. fejezet).

5.5. AdszorpcioÂ
Egy szilaÂrd faÂzist a reÂszecskeÂi koÈzoÈtt hatoÂ vonzoÂeroÍk tartanak oÈssze. Ezek a vonzoÂeroÍk
keÂmiai koÈteÂsek eÂs maÂsodlagos koÈteÂsek is lehetnek. A faÂzis belsejeÂben a reÂszecskeÂk
± atomok vagy molekulaÂk ± a szomszeÂdjaikat vonzzaÂk. Ha elmetsszuÈk a faÂzist, akkor
a metszlapon leÂvoÍ reÂszecskeÂk a faÂzishataÂrra keruÈlnek, nem lesz szimmetrikus a koÈrnyezetuÈk. VaÂkuumban nem lesz kuÈlsoÍ szomszeÂdjuk, ha folyadeÂk vagy gaÂz veszi koÈruÈl a szilaÂrd
faÂzist, akkor abboÂl reÂszecskeÂket lesznek keÂpesek megkoÈtni.
A megkoÈtoÍdeÂs azt eredmeÂnyezi, hogy a feluÈleten nagyobb lesz a megkoÈtoÈtt anyag koncentraÂcioÂja, mint a folyadeÂk vagy a gaÂz belsejeÂben, ezt a koncentraÂcioÂnoÈvekedeÂst adszorpcioÂnak nevezzuÈk. (A jelenseÂget ne keverjuÈk oÈssze az abszorpcioÂval, ami a gaÂzok oldoÂdaÂsa
folyadeÂk illetve neÂha szilaÂrd faÂzisban. Erre a folyamatra az a jellemzoÍ, hogy a gaÂzmolekulaÂk behatolnak a faÂzis belsejeÂbe is! A szoÂ ismeroÍs az abszorpcioÂs spektrofotometria teruÈleteÂroÍl is, ott a feÂny elnyeloÍdeÂseÂre vonatkozik.)
A szilaÂrd faÂzist, aminek a feluÈleteÂn az adszorpcioÂ toÈrteÂnik, adszorbensnek, a megkoÈtoÈtt
anyagot adszorptõÂvumnak nevezzuÈk.
Az adszorbens termeÂszetesen annaÂl toÈbb anyagot koÈt meg, mineÂl nagyobb a feluÈlete. Mivel
egy adott adszorbens feluÈlete araÂnyos a toÈmegeÂvel, ceÂlszeruÍ a feluÈlet abszoluÂt nagysaÂga
helyett az egyseÂgnyi toÈmeguÍ, aÂltalaÂban 1 g adszorbens feluÈleteÂt megadni. Ez az adat
jellemzoÍ az adszorbensre, annak fontos tulajdonsaÂga, neve fajlagos feluÈlet.
A fajlagos feluÈlet a legegyszeruÍbb moÂdon aprõÂtaÂssal noÈvelhetoÍ. KoÈnnyen utaÂna lehet
szaÂmolni, hogy megfeleloÍ meÂrteÂkuÍ aprõÂtaÂs utaÂn eÂrteÂke eleÂrheti a neÂhaÂny 100 m2/g eÂrteÂket
is. Az aprõÂtaÂs azonban nem folytathatoÂ korlaÂtlanul. Bizonyos, anyagonkeÂnt elteÂroÍ szemcsemeÂret eleÂreÂse utaÂn a kisebb reÂszecskeÂk oÈsszetapadnak, az aprõÂtaÂs folytataÂsa hiaÂbavaloÂ.
A fajlagos feluÈlet akkor is nagy lehet, ha feluÈlet az adszorbens belsejeÂben is kialakul, azaz
a faÂzis poroÂzus. TermeÂszetesen a poÂrusok feluÈleteÂnek oÈsszekoÈtteteÂsben kell lenniuÈk a gaÂzilletve folyadeÂkfaÂzissal, hogy azok hozzaÂjuk feÂrjenek.
A valoÂdi feluÈlet tehaÂt leÂnyegesen elteÂrhet a faÂzis makroszkopikusan laÂthatoÂ feluÈleteÂtoÍl,
annaÂl aÂltalaÂban nagyobb. FeluÈletnoÈvekedeÂst okoz maÂr az is, ha a faÂzis feluÈlete nem teljesen
sima, hanem kiemelkedeÂsek, baraÂzdaÂk, csuÂcsok vannak rajta, a poroÂzussaÂg okozta noÈvekedeÂs pedig hatalmas lehet.
A feluÈlet sem elvileg, sem gyakorlatilag nem egyenletes, vannak rajta olyan helyek, amelyek keÂpesek molekulaÂkat megkoÈtni, ezek az aktõÂv centrumok, mõÂg maÂs helyek nem koÈtnek
meg anyagot.
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Az adszorpcioÂval jaÂroÂ szabadentalpia-vaÂltozaÂsra vonatkozoÂ keÂplet, amit a termodinamikaÂboÂl maÂr joÂl ismeruÈnk, a koÈvetkezoÍ:
DG  DH

TDS,

ahol G a szabadentalpia, H az entalpia, T az abszoluÂt hoÍmeÂrseÂklet, S az entroÂpia.
EbboÍl a folyamat entalpiaÂja, maÂsneÂven az adszorpcioÂs hoÍ kifejezhetoÍ:
DH  DG  TDS.

(5.3.)

VizsgaÂljuk meg az adszorpcioÂs hoÍ eloÍjeleÂt!
A folyamat oÈnkeÂnt megy veÂgbe, a szabadentalpia vaÂltozaÂsa tehaÂt negatõÂv:
DG < 0.

(5.4.)

A feluÈleten koÈtoÈtt molekulaÂk rendezettebben helyezkednek el, mint a gaÂz- vagy folyadeÂkfaÂzisban. A rendezettseÂg noÍ, vagyis a rendezetlenseÂg eÂs vele az entroÂpia csoÈkken:
DS < 0,

ezzel

TDS < 0,

(5.5.)

mivel T eÂrteÂke mindig pozitõÂv.
Ha az (5.4.) eÂs az (5.5.) oÈsszefuÈggeÂseket oÈsszevetjuÈk az (5.3.)-mal, akkor laÂthatjuk, hogy
(5.3.) jobboldala egyeÂrtelmuÍen eÂs mindig negatõÂv. Ez azt jelenti, hogy a baloldal is negatõÂv,
azaz az adszorpcioÂ mindig exoterm folyamat, amelynek soraÂn hoÍ, az adszorpcioÂs hoÍ szabadul fel.
Ha az adszorpcioÂs hoÍ nagysaÂgrendileg a halmazaÂllapot-vaÂltozaÂsok soraÂn felszabaduloÂ hoÍ
nagysaÂgrendjeÂbe esik, akkor fizikai adszorpcioÂroÂl vagy fiziszorpcioÂroÂl, ha a keÂmiai reakcioÂk soraÂn tapasztalhatoÂ hoÍaÂtmenetek tartomaÂnyaÂba esik, akkor keÂmiai adszorpcioÂroÂl vagy
kemiszorpcioÂroÂl beszeÂlhetuÈnk.
A keÂt tartomaÂny koÈzoÈtt eÂles hataÂrvonalat nem tudunk huÂzni, ezeÂrt neÂha nem is tudjuk
eldoÈnteni, hogy melyik eset valoÂsul meg egy adott rendszerben. Fizikai adszorpcioÂnaÂl az
adszorbens eÂs az adszorptõÂvum koÈzoÈtt csak maÂsodlagos koÈtoÍeroÍk leÂpnek fel, ezeÂrt ez a folyamat mindig reverzibilis, a koÈtoÈtt reÂszecskeÂk fizikai uÂton eltaÂvolõÂthatoÂak a feluÈletroÍl.
KemiszorpcioÂnaÂl sokszor keÂmiai koÈteÂs alakul ki a reÂszecskeÂk koÈzoÈtt, itt az adszorptõÂvum
fizikai moÂdszerekkel maÂr nem taÂvolõÂthatoÂ el, a folyamat irreverzibilis.
A tovaÂbbiakban csak a reverzibilis adszorpcioÂval foglalkozunk, mivel, mint keÂsoÍbb laÂtni
fogjuk, az analitikaÂban ennek van nagyon nagy jelentoÍseÂge.
VizsgaÂljuk a feluÈleten koÈtoÈtt anyag mennyiseÂgeÂt uÂgy, hogy a hoÍmeÂrseÂkletet aÂllandoÂ eÂrteÂken
tartjuk, a gaÂzteÂr nyomaÂsaÂt viszont vaÂltoztatjuk! Ha az adszorbeaÂlt anyag mennyiseÂgeÂt
aÂbraÂzoljuk a nyomaÂs fuÈggveÂnyeÂben, akkor adszorpcioÂs izotermaÂt kapunk.
A muÂlt szaÂzad elejeÂn Irving Langmuir amerikai vegyeÂsz eÂs fizikus (New York, 1881±
Woods Hole, 1957) tanulmaÂnyozta behatoÂan az adszorpcioÂ jelenseÂgeÂt, alapvetoÍen az eloÍbbiekben vaÂzolt moÂdszerrel. MunkaÂssaÂga uÂttoÈroÍ jelentoÍseÂguÍ volt, 1932-ben megkapta eÂrte
a keÂmiai Nobel-dõÂjat.
A koÈvetkezoÍkben az oÍ egyik legalapvetoÍbb eredmeÂnyeÂvel ismerkeduÈnk meg. LevezetjuÈk
a legaÂltalaÂnosabban hasznaÂlt izoterma, a Langmuir izoterma egyenleteÂt egy nagyon egy-
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szeruÍ modellt hasznaÂlva. Olyan eseteket vizsgaÂlunk, amikor az adszorbenssel eÂrintkezoÍ
gaÂzfaÂzis csak egyetlen komponenst tartalmaz.
A modell megalkotaÂsaÂhoz a koÈvetkezoÍket felteÂtelezzuÈk:
· Az adszorpcioÂ reverzibilis.
· A feluÈleten leÂvoÍ aktõÂv centrumok eroÍsseÂge egyenloÍ, azaz mindegyik ugyanakkora
eroÍvel koÈti meg a molekulaÂkat.
· Mindegyik aktõÂv centrum maximum egy molekulaÂt koÈt meg, azaz csak monomolekulaÂs
borõÂtottsaÂg alakul ki a feluÈleten.
· Az adszorbeaÂlt molekulaÂk nem leÂpnek koÈlcsoÈnhataÂsba, illetve a koÈztuÈk felleÂpoÍ koÈlcsoÈnhataÂs elhanyagolhatoÂ.
DefiniaÂljuk a feluÈleti borõÂtottsaÂg H fogalmaÂt:
H 

ns
.
nm

(5.6.)

Az oÈsszefuÈggeÂsben ns a feluÈleten megkoÈtoÈtt anyag mennyiseÂge molban (az s index a surface
angol szoÂ kezdoÍbetuÍje, jelenteÂse feluÈlet), nm pedig a maximaÂlisan megkoÈthetoÍ anyagmenynyiseÂget jeloÈli (m akaÂr a maximaÂlis, akaÂr a monomolekulaÂs szoÂboÂl eredhet). Mivel egy
aktõÂv centrum csak egy molekulaÂt koÈthet meg, nm a feluÈlet aktõÂv centrumainak szaÂmaÂt is
jeloÈli, az anyagmennyiseÂgekhez hasonloÂan mol egyseÂgekben kifejezve. ns mindig kisebb
vagy egyenloÍ nm-mel, ezeÂrt H maximaÂlis eÂrteÂke 1 lehet.
A feluÈlet szabad aktõÂv centrumainak mennyiseÂge nm ns . Ennek nm-hez viszonyõÂtott
nm ns 
araÂnya, azaz
a feluÈleti borõÂtatlansaÂg, amelyroÍl az (5.6.) oÈsszefuÈggeÂs aÂtrendezeÂseÂnm
vel belaÂthatoÂ, hogy eÂrteÂke 1 H-val egyenloÍ.
Az adszorpcioÂs folyamat sebesseÂgeÂt araÂnyosnak tekinthetjuÈk a gaÂzfaÂzis nyomaÂsaÂval, p-vel,
valamint a feluÈleti borõÂtatlansaÂggal:
va  ka p 1

H,

ahol va az adszorpcioÂ sebesseÂge, ka az adszorpcioÂ sebesseÂgi aÂllandoÂja.
A deszorpcioÂ sebesseÂge a feluÈleti borõÂtottsaÂggal araÂnyos, eÂrteÂkeÂt a nyomaÂs nem befolyaÂsolja:
vd  kd H,
ahol vd a deszorpcioÂ sebesseÂge, kd a deszorpcioÂ sebesseÂgi aÂllandoÂja. A deszorpcioÂ az
adszorpcioÂval ellenteÂtes folyamat, amelyben a koÈtoÈtt reÂszecskeÂk elhagyjaÂk a feluÈletet.
EgyensuÂlyban a keÂt folyamat sebesseÂge megegyezik:
va  vd ,

azaz
ka p 1

H  kd H,

EbboÍl egyszeruÍ aÂtrendezeÂssel a
H 
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oÈsszefuÈggeÂs adoÂdik. BeõÂrhatjuk ebbe H eÂrteÂkeÂt az (5.6.) definõÂcioÂboÂl, ezzel
ns
p
,

kd
nm
p
ka
illetve
ns  nm
adoÂdik.

p
kd
p
ka

kd
eÂrteÂk keÂt aÂllandoÂ
ka
haÂnyadosa, maga is aÂllandoÂ, aÂltalaÂban b-vel szokaÂs jeloÈlni. Ezeket beõÂrva kapjuk a Langmuir izoterma szokaÂsosan hasznaÂlt alakjaÂt:
Az nm jeloÈleÂs helyett inkaÂbb az a hasznaÂlatos. A nevezoÍben szereploÍ

ns  a

p
.
bp

(5.7.)

A szaÂmlaÂloÂban eÂs a nevezoÍben egyaraÂnt szereploÍ nyomaÂs, p meÂrteÂkegyseÂge Pascal, ezeÂrt b
meÂrteÂkegyseÂgeÂnek is Pascalnak kell lennie, hiszen b eÂs p csak õÂgy adhatoÂk oÈssze. A maÂsik
aÂllandoÂ, a meÂrteÂkegyseÂge mol.
Ha a eÂrteÂkeÂt mondjuk 0,01 mol-nak, b-eÂt
0,3  105 Pa-nak vaÂlasztjuk, akkor a kapott
goÈrbe keÂpe az 5.1. aÂbraÂn laÂthatoÂ lesz.
Az aÂbraÂboÂl illetve az (5.7.) egyenletboÍl a
koÈvetkezoÍ egyszeruÍ oÈsszefuÈggeÂsek olvashatoÂk ki:
± Ha a nyomaÂs nagyon kicsi, azaz
p  b, akkor a nevezoÍben p eÂrteÂkeÂt elhanyagolhatjuk b mellett.
Az izoterma egyenlete
ns 

a
p
b

5.1. aÂbra Egy hipotetikus Langmuir izoterma
a  0,01 mol, b  0,3  105 Pa

alakuÂ lesz. Mivel a eÂs b aÂllandoÂ,
haÂnyadosuk is aÂllandoÂ, ezt K-val jeloÈlve egy nagyon egyszeruÍ oÈsszefuÈggeÂs adoÂdik:
ns  Kp,

illetve

(5.8.)

ns
 K,
p

vagyis az adszorbeaÂlt mennyiseÂg araÂnyos a gaÂz nyomaÂsaÂval, a koÈztuÈk fennaÂlloÂ oÈszszefuÈggeÂs formailag megfelel a Nernst-feÂle megoszlaÂsi toÈrveÂnynek.
Ez a szakasz az 5.1. aÂbraÂn koÈruÈlbeluÈl a 0 Pa eÂs a 0,1  105 Pa koÈzoÈtti tartomaÂnynak
felel meg, ezen a szakaszon a goÈrbe keÂpe koÈzel lineaÂris. Ez az eset nagyon fontos,
a keÂsoÍbbiekben toÈbbszoÈr fogunk az (5.8.) oÈsszefuÈggeÂsre hivatkozni.
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± Ha a nyomaÂs nagyon nagy, azaz p  b, akkor a nevezoÍben b eÂrteÂkeÂt hanyagolhatjuk el p mellett, az izoterma egyenlete
ns  a

p
 a
p

alakuÂ lesz. Ez azt jelenti, hogy a nyomaÂst hiaÂba noÈveljuÈk, az adszorbeaÂlt anyag
mennyiseÂge nem noÍ tovaÂbb, a goÈrbe telõÂteÂsi jelleget mutat, keÂpe egy võÂzszinteshez
koÈzeli egyenes lesz. A telõÂteÂsi eÂrteÂk a (eredeti jeloÈleÂssel nm), ami a maximaÂlis
feluÈleti borõÂtottsaÂgnak felel meg, eÂrthetoÍ tehaÂt, ha nem keÂpes adszorbeaÂloÂdni toÈbb
anyag a feluÈleten.
A keÂt tartomaÂny koÈzoÈtti goÈrbuÈlt szakasz egyenleteÂt sokszor
ns  k pm

(5.9.)

alakban koÈzelõÂtik, ez a Freundlich-feÂle izotermaegyenlet. Ezt az egyenletet sokszor alkalmazzaÂk a teljes izoterma leõÂraÂsaÂra is, ha a Langmuir-feÂle egyenlet nem joÂl õÂrja le az
adszorpcioÂt. Az oÈsszefuÈggeÂsben k eÂs m az anyagi minoÍseÂgtoÍl eÂs a hoÍmeÂrseÂklettoÍl fuÈggoÍ,
de a nyomaÂstoÂl fuÈggetlen aÂllandoÂk, eÂrteÂkuÈket uÂgy aÂllapõÂtjaÂk meg, hogy az egyenlet a lehetoÍ
legjobban õÂrja le az adszorpcioÂs izotermaÂt. Az aÂllandoÂknak fizikai tartalmat nem tulajdonõÂtanak.
LaÂttuk, hogy az adszorpcioÂ mindig exoterm. A Le Chatelier±Braun elv szerint
ez azt jelenti, hogy a hoÍmeÂrseÂklet csoÈkkeneÂse kedvez a folyamatnak. MaÂs szoÂval a
hoÍmeÂrseÂklet emeleÂse az adszorbeaÂlt anyag
mennyiseÂgeÂnek csoÈkkeneÂseÂt eredmeÂnyezi,
melegõÂteÂssel az adszorbeaÂlt gaÂz eluÍzhetoÍ
a feluÈletroÍl. A kuÈloÈnboÈzoÍ hoÍmeÂrseÂkleteken kialakuloÂ izotermaÂkat az 5.2. aÂbra mutatja be egy hipotetikus adszorbens±adszorptõÂvum paÂr eseteÂben. A alacsonyabb
hoÍmeÂrseÂklethez magasabban haladoÂ goÈrbe
5.2. aÂbra Langmuir izotermaÂk kuÈloÈnboÈzoÍ hoÍmeÂrseÂkleteken
tartozik.
(T1 < T2 < T3 )
A jelenseÂg egyszeruÍ megfontolaÂssal is
koÈnnyen belaÂthatoÂ. A hoÍmeÂrseÂklet emeleÂse azt jelenti, hogy az adszorbens reÂszecskeÂi nagyobb energiaÂval rezegnek egyensuÂlyi
helyzetuÈk koÈruÈl. Ez azt eredmeÂnyezi, hogy a gaÂzmolekulaÂk nehezebben koÈtoÍdnek az aktõÂv
centrumokhoz, illetve koÈnnyebben tudnak deszorbeaÂloÂdni.
Annak elleneÂre, hogy a modell megalkotaÂsaÂnaÂl kikoÈtoÈtt felteÂtelek nem mindig teljesuÈlnek,
Langmuir izotermaÂval sokszor nagyon joÂl leõÂrhatoÂ a meÂreÂsekkel kapott goÈrbe. Amenynyiben meÂgsem, akkor az (5.9.) alakuÂ Freundlich izotermaÂval lehet koÈzelõÂteni az izoterma
egyenleteÂt. Az 5.3. aÂbra mutatja be az izoterma alakjaÂt az m > 1 eÂs m < 1 esetekben.
Ha keÂtkomponensuÍ a gaÂzfaÂzis, akkor aÂltalaÂban versengoÍ adszorpcioÂ toÈrteÂnik, azaz a keÂt
gaÂzkomponens molekulaÂi versenyeznek a koÈtoÍhelyekeÂrt. Az adszorpcioÂ aÂltalaÂban nem
õÂrhatoÂ le a tiszta komponensek izotermaÂinak oÈsszevonaÂsaÂval. SzemleÂlteteÂsre az eddigiektoÍl
elteÂroÍ tõÂpusuÂ grafikon, az egyensuÂlyi goÈrbe hasznaÂlatos. Egy ilyen hipotetikus goÈrbeÂt az 5.4.
aÂbraÂn mutatunk be.
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5.4. aÂbra

ElegyadszorpcioÂs egyensuÂlyi goÈrbe

Az egyensuÂlyi goÈrbeÂn aÂltalaÂban a moÂltoÈrteket aÂbraÂzoljuk. MegegyezeÂs szerint x a
gaÂzfaÂzisban meÂrhetoÍ moÂltoÈrt jele, y az adszorbens feluÈleteÂn meÂrhetoÍeÂ. A jobban adszorbeaÂloÂdoÂ komponenst megegyezeÂs szerint az 1 index, a rosszabbul adszorbeaÂloÂdoÂt a 2 index jeloÈli. A moÂltoÈrtek maximaÂlis eÂrteÂke 1, ezeÂrt az egyensuÂlyi goÈrbeÂk
5.3. aÂbra A Freundlich izoterma alakja m > 1 eÂs m < 1 eseteÂn
tengelyeinek hossza mindig 1, a goÈrbeÂk
neÂgyzetben foglalnak helyet.
Ha a keÂt komponens egyformaÂn adszorbeaÂloÂdna, akkor az azt jelenteneÂ, hogy a feluÈleten
eÂs a gaÂzfaÂzisban mindig megegyezik az oÈsszeteÂtel, x1  y1 minden esetben. Ilyenkor
a neÂgyzet aÂtloÂja õÂrnaÂ le az elegyadszorpcioÂt.
Ha az 1 komponens minden x1 eÂrteÂk mellett jobban adszorbeaÂloÂdik a 2 komponensneÂl,
akkor y1 mindenuÈtt nagyobb x1 -neÂl, kiveÂve a veÂgpontokat, a goÈrbe az aÂtloÂ felett halad.
A veÂgpontok a tiszta komponenseket jeloÈlik. MagaÂtoÂl eÂrtetoÍdik, hogy ha x1  0, akkor
x2  1, vagyis csak a 2 komponens van jelen a gaÂzfaÂzisban. A feluÈleten is csak ez tud
megkoÈtoÍdni, y1 eÂrteÂke nulla lesz. HasonloÂ megfontolaÂs eÂrveÂnyes az x2  0 esetre.
TalaÂlkozhatunk olyan esettel is, amikor bizonyos oÈsszeteÂtel-tartomaÂnyban y1 kisebb lesz x1 neÂl, a goÈrbe az aÂtloÂ alaÂ keruÈl. Ez azt jelenti, hogy ilyen gaÂzoÈsszeteÂtelneÂl a 2 komponens
adszorbeaÂloÂdik jobban.
Ha a feluÈleten az 1 komponens moÂltoÈrtje nagyobb, mint a gaÂzfaÂzisban, akkor azt mondjuk,
hogy az 1 komponens duÂsul a feluÈleten.
DefiniaÂlhatunk egy parameÂtert, amellyel a duÂsulaÂst tudjuk jellemezni:
y1
y2
a  x .
1
x2
a neve szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ vagy elvaÂlasztaÂsi teÂnyezoÍ.
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Mivel 1 a jobban adszorbeaÂloÂdoÂ komponenst jeloÈli, a  1 mindig teljesuÈl. MineÂl inkaÂbb
meghaladja az 1-et az eÂrteÂke, annaÂl jobban duÂsul az 1 komponens a feluÈleten. Ha a  1,
akkor nincs duÂsulaÂs.
Az (5.10.) egyenletben szereploÍ toÈrtet kicsit aÂtalakõÂtva eÂrdekes eredmeÂnyre jutunk:
y1
y1
y2
y1 x2
y1 x2
D1
x
a  x  


 y1 
,
1
2
y2 x1
x1 y2
D2
x2
x2
ahol
D1 

y1
x1

eÂs D2 

(5.11.)

y2
.
x2

A keÂt uÂj mennyiseÂg, D1 eÂs D2 analoÂg az (5.2.) oÈsszefuÈggeÂsben szereploÍ K megoszlaÂsi
haÂnyadossal. Ezek is koncentraÂcioÂk haÂnyadosai, csak itt a koncentraÂcioÂkat moÂltoÈrtben
adtuk meg, emiatt ezeket is nevezhetjuÈk megoszlaÂsi haÂnyadosoknak, amelyek a feluÈlet eÂs
a gaÂzfaÂzis koÈzoÈtti megoszlaÂsra vonatkoznak. (Figyelem! Itt a Nernst-feÂle megoszlaÂsi toÈrveÂnnyel szemben nem aÂllõÂtjuk azt, hogy D1 eÂs D2 aÂllandoÂ, csak definiaÂltuk a haÂnyadosokat.) Az egyszeruÍseÂg eÂs a jobb eÂrthetoÍseÂg kedveÂeÂrt mondhatjuk tehaÂt, hogy a szelektivitaÂsi
egyuÈtthatoÂ megoszlaÂsi haÂnyadosok haÂnyadosa.
Ha a > 1, akkor a keÂt komponens az adott adszorbensen lezajloÂ adszorpcioÂ segõÂtseÂgeÂvel
elvaÂlaszthatoÂ egymaÂstoÂl (laÂsd a peÂldaÂul a 6.3.2. illetve a 8. fejezetet). Ha a szelektivitaÂsi
teÂnyezoÍ leÂnyegesen elteÂr az egyseÂgtoÍl, raÂadaÂsul az eroÍsebben adszorbeaÂloÂdoÂ komponens
parciaÂlis nyomaÂsa leÂnyegesen kisebb a gyengeÂbben adszorbeaÂloÂdoÂeÂnaÂl, akkor gyakorlatilag
teljes elvaÂlasztaÂs eÂrhetoÍ el. IÂgy muÍkoÈdnek peÂldaÂul a gaÂzaÂlarcok adszorpcioÂs szuÍroÍbeteÂtei,
amelyek a levegoÍboÍl ki tudjaÂk vaÂlasztani eÂs meg tudjaÂk koÈtni az egeÂszseÂgre aÂrtalmas szenynyezoÍ anyagokat, mõÂg az oxigeÂnt aÂtengedik. Mivel a eÂrteÂke az adszorbens anyagi minoÍseÂgeÂtoÍl is eroÍsen fuÈgg, a gaÂzaÂlarcokban minden veszeÂlyes anyaghoz a neki megfeleloÍ szuÍroÍbeteÂtet kell hasznaÂlni.
Oldott anyagok adszorpcioÂjaÂra is felõÂrhatoÂ a Langmuir izotermaÂhoz hasonloÂ egyenlet:
c
ns  a'
,
b'  c
ahol c az oldott anyag koncentraÂcioÂjaÂt jeloÈli, a' eÂs b' a koncentraÂcioÂtoÂl fuÈggetlen aÂllandoÂk.
Az egyenlet eÂrveÂnyesseÂge azonban nagyon szuÍk koÈruÍ, mivel szoÂ sincs ideaÂlis gaÂzaÂllapotroÂl,
hiszen oldatboÂl toÈrteÂnik az adszorpcioÂ. Az oldat mindig legalaÂbb keÂt komponenst tartalmaz, nevezetesen az oldoÂszert eÂs az oldott anyagot, õÂgy mindig versengoÍ adszorpcioÂval
talaÂlkozunk, ugyanis az oldoÂszer molekulaÂi is adszorbeaÂloÂdhatnak, õÂgy meÂg inkaÂbb eÂrthetoÍ
az oÈsszefuÈggeÂs eÂrveÂnyesseÂgeÂnek korlaÂtozottsaÂga.
Az izoterma kezdeti, kis koncentraÂcioÂkhoz tartozoÂ szakasza esetenkeÂnt leõÂrhatoÂ lineaÂris
oÈsszefuÈggeÂssel:
ns  Kc,
a gaÂzadszorpcioÂhoz hasonloÂan. Oldatok adszorpcioÂjaÂnaÂl azonban a lineaÂris koncentraÂcioÂtartomaÂny szuÍk, illetve sok esetben csak durva koÈzelõÂteÂssel tekinthetjuÈk lineaÂrisnak meÂg az
izoterma kezdeti szakaszaÂt is.
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5.6. Az adszorbensek jellemzeÂse; a legfontosabb
adszorbensek
5.6.1. AÂltalaÂnos jellemzoÍk
Az adszorbensek minoÍseÂgeÂt toÈbbnyire haÂrom tulajdonsaÂggal jellemezhetjuÈk: a kapacitaÂssal,
az aktivitaÂssal eÂs a szelektivitaÂssal, de fajlagos feluÈletuÈk eÂs a feluÈlet polaritaÂsa is fontos.
A haÂrom fogalom elkuÈloÈnõÂteÂse alapvetoÍ fontossaÂguÂ. A kapacitaÂs talaÂn a legegyszeruÍbb
fogalom, aÂltalaÂban az adszorbens egyseÂgnyi toÈmege aÂltal adszorbeaÂlhatoÂ anyag mennyiseÂgeÂt jelenti. EÂrteÂkeÂt megadhatjuk g/g-ban vagy mol/g-ban is. Szorosan oÈsszefuÈgg az adszorbens fajlagos feluÈleteÂvel, hiszen mineÂl nagyobb egy adszorbens fajlagos feluÈlete, annaÂl toÈbb
Â ltalaÂban a nagy kapacitaÂsuÂ adszorbenseket tekintjuÈk eÂrteÂkeanyagot keÂpes adszorbeaÂlni. A
sebbeknek.
Az aktivitaÂs a koÈtoÍkeÂpesseÂg eroÍsseÂgeÂt jelenti, azaz mineÂl eroÍsebben keÂpes egy adszorbens
egy anyagot megkoÈtni, annaÂl aktõÂvabb. Ez nem fuÈgg oÈssze a feluÈlet nagysaÂgaÂval, annaÂl
inkaÂbb a feluÈlet eÂs az adszorptõÂvum koÈzoÈtt hatoÂ eroÍkkel, vagyis az adszorpcioÂs hoÍvel. Ha
egy adszorbens nagyon aktõÂv, az azt jelenti, hogy az adszorbeaÂlt anyagot eroÍsen koÈti, neheÂz
roÂla eltaÂvolõÂtani. Ha egy anyagot adszorpcioÂ utaÂn vissza akarunk nyerni, el akarjuk taÂvolõÂtani az adszorbens feluÈleteÂroÍl, akkor a koÈzepes aktivitaÂsuÂ adszorbens hasznaÂlata a megfeleloÍ.
A szelektivitaÂs az (5.10.) oÈsszefuÈggeÂssel definiaÂlt szelektivitaÂsi teÂnyezoÍvel hozhatoÂ kapcsolatba. Egy adszorbens annaÂl szelektõÂvebb az 1 komponensre neÂzve a 2 komponenssel
szemben, mineÂl nagyobb a rendszerben eÂrveÂnyes szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ. Mivel a szelektivitaÂs eÂrteÂkeleÂseÂneÂl mindig keÂt adszorptõÂvum szerepel, nem mondhatjuk azt, hogy egy
adszorbens aÂltalaÂban szelektõÂvebb, mint a maÂsik, hanem csak azt, hogy szelektõÂvebb az 1
anyagra neÂzve 2-hoÈz keÂpest, mint egy maÂsik adszorbens.
KvalitatõÂv jellemzoÍ az adszorbens feluÈleteÂnek polaritaÂsa, ami segõÂtseÂget nyuÂjthat egy adott
È sszefuÈgg a szelektivitaÂssal eÂs az aktivitaÂsfeladatra megfeleloÍ adszorbens kivaÂlasztaÂsaÂhoz. O
sal is, aÂltalaÂnossaÂgban egy apolaÂros feluÈlet szelektõÂvebben adszorbeaÂlja az apolaÂros anyagokat a polaÂrosakhoz keÂpest, mint egy polaÂros feluÈlet, eÂs eroÍsebben is koÈti oÍket. A polaÂros
adszorbensek termeÂszetesen a polaÂros anyagokat koÈtik eroÍsebben, azokra neÂzve szelektõÂvek.
Fontos parameÂter az adszorbens szemcsemeÂrete is. Nem poroÂzus adszorbensekneÂl a szemcsemeÂret csoÈkkeneÂseÂvel noÍ a fajlagos feluÈlet eÂs õÂgy a kapacitaÂs is, poroÂzus adszorbensekneÂl
azonban ilyen koÈzvetlen oÈsszefuÈggeÂs nincs, a szemcsemeÂretnek csak maÂsodlagos jelentoÍseÂge van. MagaÂtoÂl eÂrtetoÍdoÍnek tuÍnik a kapacitaÂs noÈveleÂse eÂrdekeÂben a szemcsemeÂret csoÈkkenteÂse, vagyis az adszorbens aprõÂtaÂsa, ennek azonban vannak technikai hataÂrai. Sokszor
hasznaÂljuk az adszorbenseket oszlopba toÈltve uÂgy, hogy folyadeÂkot vagy gaÂzt aÂramoltatunk
aÂt rajta (8.1. fejezet, 17.3. fejezet). Ha a szemcsemeÂret nagyon kicsi, akkor az aÂramoltataÂshoz esetleg olyan nagy nyomaÂs szuÈkseÂges, ami egy adott rendszerben a szerkezeti anyagok
nem elegendoÍ szilaÂrdsaÂga vagy a vizsgaÂlandoÂ komponensek instabilitaÂsa miatt maÂr nem
biztosõÂthatoÂ.
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5.6.2. A legfontosabb adszorbensek
5.6.2.1. AlumõÂnium-oxid
MesterseÂgesen aÂllõÂtjuk eloÍ, peÂldaÂul a koÈvetkezoÍ egyenlet szerint:
AlCl3  3 NaOH  Al OH3  3 NaCl
AlumõÂnium-klorid vizes oldataÂboÂl luÂg hataÂsaÂra alumõÂnium-hidroxid csapoÂdik ki. Kimossuk
beloÍle a soÂtartalmat, majd az igeÂnyeknek megfeleloÍen szaÂrõÂtjuk eÂs hoÍkezeleÂssel võÂztelenõÂtjuÈk.
TulajdonsaÂgait az eloÍaÂllõÂtaÂs moÂdja alapvetoÍen befolyaÂsolja. A hevõÂteÂs soraÂn toÈbb faÂzisaÂtmenet toÈrteÂnik, kuÈloÈnboÈzoÍ oÈsszeteÂteluÍ alumõÂnium-oxidhidraÂtok keÂpzoÍdnek. 600±850³C koÈzoÈtt
az igen aktõÂv a-alumõÂnium-oxid keletkezik, amely tovaÂbb hevõÂtve 1000³C-on a nem poroÂzus
korunddaÂ alakul. A korund nagyon kemeÂny anyag, csiszoloÂporkeÂnt alkalmazzaÂk, illetve
csiszolaÂsra, polõÂrozaÂsra alkalmas eszkoÈzoÈket keÂszõÂtenek beloÍle. AdszorpcioÂs aktivitaÂsa elhanyagolhatoÂ. CsupaÂn az eÂrdekesseÂg kedveÂeÂrt emlõÂtjuÈk meg, hogy a smaragd eÂs a zafõÂr a korund kisseÂ szennyezett vaÂltozatai.
Az alumõÂnium-oxid az eloÍaÂllõÂtaÂs moÂdja miatt eredoÍen tartalmaz egy keveÂs maradeÂk luÂgot,
ilyenkor baÂzisos alumõÂnium-oxidnak nevezzuÈk. Ha semleges alumõÂnium-oxidra van szuÈkseÂg,
akkor a baÂzisosat võÂzzel addig mossuk, mõÂg a lefolyoÂ mosoÂvõÂz semleges nem lesz. Savas
alumõÂnium-oxidot soÂsavas mosaÂst koÈvetoÍ vizes oÈblõÂteÂssel kaphatunk.
Mindegyik tõÂpusnak megvan a sajaÂt alkalmazaÂsi teruÈlete, egymaÂssal aÂltalaÂban nem helyettesõÂthetoÍk. A kereskedelemben szabvaÂnyosõÂtott alumõÂnium-oxid adszorbensek szerezhetoÍk
be, aÂltalaÂban a Brockmann skaÂlaÂt hasznaÂljuk (peÂldaÂul Brockmann IV-es alumõÂnium-oxid).
Az alumõÂnium-oxid feluÈlete polaÂros, a fajlagos feluÈlet nagysaÂga a minoÍseÂgtoÍl eÂs oÈsszeteÂteltoÍl fuÈgg, aÂltalaÂban a 200±400 m2/g tartomaÂnyban vaÂltozik.
Az adszorbensekneÂl szokaÂsos eljaÂraÂs az aktivaÂlaÂs. Ez aÂltalaÂban hoÍkezeleÂssel toÈrteÂnik, eÂs az
aktivitaÂs noÈvekedeÂseÂt eredmeÂnyezi. A levegoÍn tartott adszorbensek kuÈloÈnboÈzoÍ anyagokat,
a polaÂrosak elsoÍsorban vizet koÈtnek meg aÂllaÂs koÈzben. Az aktivaÂlaÂs az ilyen koÈtoÈtt anyagok eltaÂvolõÂtaÂsaÂt jelenti. Az alumõÂnium-oxidokat hasznaÂlat eloÍtt aÂltalaÂban a moÂdszerleõÂraÂsoknak megfeleloÍen aktivaÂlni kell.
5.6.2.2. SzilikageÂl
A szilikageÂl szinteÂn mesterseÂgesen eloÍaÂllõÂtott anyag, võÂzuÈvegboÍl savas kicsapaÂssal nyerhetoÍ:
Na2 SiO3  2 HCl  H2 SiO3  2 NaCl
Ha a reakcioÂban keletkezoÍ kovasavat kimossuk eÂs megszaÂrõÂtjuk, akkor kapjuk a szilikageÂlt.
TulajdonsaÂgai az eloÍaÂllõÂtaÂs koÈruÈlmeÂnyeitoÍl fuÈggoÍen szeÂles hataÂrok koÈzoÈtt vaÂltoznak. AktivitaÂsa a feluÈleteÂn megkoÈtoÈtt võÂz mennyiseÂgeÂnek noÈvekedeÂseÂvel eroÍsen csoÈkken. Mivel 200³C
felett maga is vizet veszõÂt eÂs romlanak tulajdonsaÂgai, maximum 150³C-on szabad aktivaÂlni.
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A moÂdszerek sokszor uÂgy adjaÂk meg a felhasznaÂlandoÂ szilikageÂl aktivitaÂsaÂt, hogy haÂny
toÈmegszaÂzaleÂk võÂzzel kell dezaktivaÂlni. Ennek megvaloÂsõÂtaÂsa uÂgy toÈrteÂnik, hogy a szilikageÂlt
150³C-on toÈbb oÂraÂn aÂt melegõÂtve aktivaÂljuk, majd a szaÂmõÂtott mennyiseÂguÍ vizet hozzaÂadjuk
eÂs leÂgmentesen lezaÂrva hosszabb ideig, aÂltalaÂban 15-45 percig raÂzzuk.
Ha a szilikageÂl sokaÂig aÂllt felhasznaÂlaÂs eloÍtt, eÂs ezeÂrt aktivitaÂsa bizonytalan, az aktivaÂlaÂs±
dezaktivaÂlaÂs muÍveleteÂt meg kell ismeÂtelni.
FeluÈlete eroÍsen polaÂros, fajlagos feluÈleteÂnek nagysaÂga 250±800 m2/g lehet.
Egy kuÈloÈnleges moÂdszerrel, amely maÂr reÂgroÍl ismeretes, nagyobb molekulaÂkra eroÍsen
szelektõÂvveÂ tehetjuÈk a szilikageÂlt. A moÂdszer neve molekulaÂris lenyomatkeÂszõÂteÂs. Ha peÂldaÂul
metilnarancs jelenleÂteÂben csapjuk ki az oldatboÂl a kovasavat, akkor a csapadeÂk koÈrbeveszi
a metilnarancs molekulaÂit. Ha a szaÂrõÂtaÂst koÈvetoÍen kioldjuk a metilnarancsot, akkor a molekula lenyomata ott marad a geÂlben. A lenyomat egy festeÂkelegyboÍl eroÍsen szelektõÂven
keÂpes a metilnarancsot megkoÈtni. Optikai izomerek elvaÂlasztaÂsaÂra is alkalmas ez a technika, ha a geÂlt uÂgy vaÂlasztjuk le, hogy csak az egyik izomer van jelen a reakcioÂelegyben.
A moÂdszert napjainkban uÂjra felfedezteÂk, elterjedten alkalmazzaÂk bonyolult nagymolekulaÂk szelektõÂv adszorpcioÂjaÂra eÂs ezzel kinyereÂsuÈkre.
5.6.2.3. SzilikaÂtok
Â ltalaÂban a
A szilikaÂtok aÂltalaÂban baÂnyaÂszott, ritkaÂn mesterseÂgesen eloÍaÂllõÂtott anyagok. A
baÂnyaÂszott szilikaÂtokat alkalmazzuk az analitikaÂban, ezek koÈzuÈl is elsoÍsorban a kovafoÈldeket. Ezek kovamoszatok leuÈlepedett vaÂzainak megkoÈvesedeÂse uÂtjaÂn keletkeztek. KibaÂnyaÂszaÂs utaÂn szuÈkseÂg szerint oÍrlik, savval vagy luÂggal mossaÂk eÂs szaÂrõÂtjaÂk oÍket. Fajlagos
feluÈletuÈk eÂs aktivitaÂsuk is kicsi, ezeÂrt nem is adszorbenskeÂnt, hanem aÂltalaÂban szuÍreÂsi
segeÂdanyagkeÂnt vagy hordozoÂanyagkeÂnt hasznaÂljuk oÍket. MaÂrkaneveik vaÂltozatosak: KovafoÈld, Kieselguhr, Celite, Diatomaceous Earth, Hyflow Supercel stb. neÂven is eloÍfordulhatnak, eÂs ezek egymaÂssal aÂltalaÂban joÂl helyettesõÂthetoÍk.
AlapvetoÍen tehaÂt nem adszorbensek, csupaÂn a keÂmiai rokonsaÂg eÂs a felhasznaÂlaÂsi teruÈletuÈk
miatt keruÈltek be a fejezetbe.
5.6.2.4. AktõÂv szenek
Az aktõÂv szeneket aÂltalaÂban termeÂszetes eredetuÍ szerves anyagokboÂl elszenesõÂteÂssel, azaz
levegoÍtoÍl elzaÂrt teÂrben toÈrteÂnoÍ hevõÂteÂssel aÂllõÂtjaÂk eloÍ. A hevõÂteÂs soraÂn a szerves anyagok
tuÂlnyomoÂ reÂsze elbomlik eÂs gaÂz vagy folyadeÂk formaÂjaÂban taÂvozik, elvileg csak a szeÂnvaÂz
marad vissza. A gyakorlatban azonban szenesõÂteÂs utaÂn a termeÂk a poÂrusaiban meÂg sok
szerves anyagot tartalmaz, ezt utoÂlagos aktivaÂlaÂssal taÂvolõÂtjaÂk el. Az utoÂkezeleÂs toÈrteÂnhet
oxigeÂn, egyeÂb gaÂzok vagy võÂzelvonoÂ anyagok jelenleÂteÂben toÈrteÂnoÍ hevõÂteÂssel.
A keletkezoÍ termeÂk fajlagos feluÈlete, mivel poroÂzus, nagyon nagy lehet, eleÂrheti az
1200 m2/g eÂrteÂket is. FeluÈlete aÂltalaÂban apolaÂros.
Mint neve is mutatja, nagyon aktõÂv, ez tisztõÂtaÂsi feladatoknaÂl eloÍnyt, elvaÂlasztaÂsoknaÂl, ahol
az adszorbeaÂlt anyagot is vissza akarjuk nyerni, inkaÂbb haÂtraÂnyt jelent. HaÂtraÂnyos tulaj-
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donsaÂga fekete szõÂne is, mivel meÂg szõÂnes anyagok adszorpcioÂja sem koÈvethetoÍ szemmel
a feluÈleteÂn.

5.7. A diffuÂzioÂ
Az 5.1. fejezetben peÂldakeÂnt maÂr emlõÂtett limonaÂdeÂban a cukor kevergeteÂs neÂlkuÈl is
feloldoÂdik, illetve a maÂr feloldoÂdott cukor kevereÂs neÂlkuÈl is egyenletesen eloszlik az
oldatban, ha kelloÍ ideig vaÂrunk. MaÂsik peÂlda: ha egy ammoÂnium-hidroxidos uÈveget kinyitunk, akkor az ammoÂnia szagaÂt az uÈveg szaÂjaÂhoz koÈzel hajolva megeÂrezzuÈk, eÂs mineÂl
tovaÂbb vaÂrunk, annaÂl taÂvolabb is eÂrezhetoÍ lesz az ammoÂniaszag. Mi a koÈzoÈs a keÂt jelenseÂgben?
Ha meg akarjuk ragadni a folyamatok leÂnyegeÂt, akkor azt kell eÂszrevennuÈnk, hogy mindkeÂt rendszerben vannak elteÂroÍ koncentraÂcioÂjuÂ helyek. A cukoroldat aljaÂn kezdetben nagyobb a cukor koncentraÂcioÂja, mint feljebb, az ammoÂnium-hidroxid oldat felett pedig
nagyobb az ammoÂnia koncentraÂcioÂja, mint az uÈvegtoÍl taÂvolabb. A koncentraÂcioÂkuÈloÈnbseÂg
egy olyan vaÂndorlaÂsi folyamatot indõÂt el, amelyben az anyag a nagyobb koncentraÂcioÂjuÂ
helyekroÍl a kisebbek feleÂ mozog. Hogyan eÂrtelmezhetjuÈk ezt a mozgaÂst? TekintsuÈk az 5.5.
aÂbraÂt!
Az aÂbraÂn egy csoÍ metszete laÂthatoÂ vaÂzlatos formaÂban. A csoÍben feluÈlroÍl lefeleÂ csoÈkkenoÍ koncentraÂcioÂjuÂ oldat talaÂlhatoÂ.
Az x koordinaÂtaÂjuÂ helyen a koncentraÂcioÂ c, az x  dx koordinaÂtaÂjuÂ helyen c  dc, de a keresztmetszetekben, võÂzszintes
iraÂnyban a koncentraÂcioÂ nem vaÂltozik.
Egy adott reÂtegben koÈruÈlbeluÈl a reÂszecskeÂk feleÂnek van x
iraÂnyuÂ, a maÂsik feleÂnek x iraÂnyuÂ sebesseÂgkomponense. TekintsuÈnk keÂt reÂteget! Az eloÍbbi reÂteg felett legyen egy maÂsik, amiben toÈbb oldott anyag van, magasabb a koncentraÂcioÂja! Itt is a molekulaÂknak koÈruÈlbeluÈl a fele mozog x, fele
5.5. aÂbra A diffuÂzioÂ jelenseÂge
x iraÂnyba, de ez a feÂl toÈbb, mint az eloÍzoÍ reÂtegben leÂvoÍ
oldott molekulaÂk szaÂmaÂnak fele. A felsoÍ reÂtegboÍl tehaÂt toÈbb molekula leÂp aÂt az alsoÂba,
mint amennyi az alsoÂboÂl a felsoÍbe. Ahol kevesebb az oldott molekula, arrafeleÂ toÈrteÂnik a
vaÂndorlaÂs.
A koncentraÂcioÂ megvaÂltozaÂsa a dx taÂvolsaÂgon tehaÂt dc. NyilvaÂnvaloÂ, hogy mineÂl kisebb dx,
illetve mineÂl nagyobb dc, a koncentraÂcioÂ annaÂl gyorsabban vaÂltozik. A koncentraÂcioÂ vaÂltodc
zaÂsi sebesseÂgeÂnek meÂrteÂke a
haÂnyados, a koncentraÂcioÂ derivaÂltja, amit aÂltalaÂban kondx
centraÂcioÂ gradiensnek nevezuÈnk.
Egy adott feluÈleten aÂtdiffundaÂloÂ reÂszecskeÂk szaÂma araÂnyos a feluÈlet nagysaÂgaÂval, azaz
q-val, a reÂtegre meroÍleges koncentraÂcioÂ gradienssel, valamint a megfigyeleÂs idejeÂvel, azaz
dt-vel:
dc
dn  q dt .
dx
A jobboldalon a negatõÂv eloÍjel arra utal, hogy az anyag vaÂndorlaÂsi iraÂnya a koncentraÂcioÂ
gradienssel ellenteÂtes. (A koncentraÂcioÂ x noÈvekedeÂseÂvel noÍ, mõÂg a vaÂndorlaÂs a csoÈkkenoÍ
x-ek iraÂnyaÂba toÈrteÂnik.) Ahhoz, hogy az araÂnyossaÂgboÂl egyenlet legyen, be kell vezetnuÈnk
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egy araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍt. Ennek neve diffuÂzioÂs aÂllandoÂ vagy diffuÂzioÂs egyuÈtthatoÂ, jele
aÂltalaÂban D. BeõÂrva az araÂnyossaÂgba egyenloÍseÂget kapunk:
dn 
kicsit aÂtrendezve
dn

dt

Dq

dc
dt ,
dx

(5.12.)

dc
.
dx

(5.13.)

Dq

A diffuÂzioÂs aÂllandoÂ nagysaÂga gaÂzoknaÂl neÂhaÂny tized cm2/s, mõÂg folyadeÂkoknaÂl 10 5 cm2/s
nagysaÂgrenduÍ. A nagy elteÂreÂs abboÂl adoÂdik, hogy a gaÂzmolekulaÂk keÂt uÈtkoÈzeÂs koÈzoÈtt
viszonylag nagy utat keÂpesek megtenni, õÂgy D eÂrteÂke viszonylag nagy. FolyadeÂkban csak
uÂgy vaÂltoztathat helyet egy reÂszecske, ha van szaÂmaÂra uÈres hely a szomszeÂdsaÂgaÂban, de
ekkor is csak nagyon kicsi utat tud megtenni, ezeÂrt D eÂrteÂke kicsi lesz.
Az (5.12.) illetve az (5.13.) oÈsszefuÈggeÂs Fick elsoÍ toÈrveÂnyeÂnek keÂt kisseÂ kuÈloÈnboÈzoÍ alakja
egydimenzioÂs, azaz csak x iraÂnyuÂ vaÂndorlaÂst felteÂtelezve. (Adolf Eugen Fick neÂmet fizioloÂdn
gus eÂs biofizikus volt, 1829 eÂs 1901 koÈzoÈtt eÂlt.) Az (5.13.) oÈsszefuÈggeÂsben szereploÍ
dt
haÂnyados a diffuÂzioÂ sebesseÂge. Kimondhatjuk tehaÂt, hogy a diffuÂzioÂ annaÂl gyorsabb, mineÂl
nagyobb a koncentraÂcioÂ-gradiens, azaz mineÂl kisebb taÂvolsaÂgon beluÈl mineÂl nagyobbat
vaÂltozik a koncentraÂcioÂ, mineÂl nagyobb a feluÈlet, amelyen keresztuÈl a diffuÂzioÂ toÈrteÂnik, eÂs
mineÂl nagyobb a diffuÂzioÂs aÂllandoÂ.
Az egyenlet tõÂpusa szerint differenciaÂlegyenlet, megoldaÂsa egy
c  f x, t
fuÈggveÂny, ami megadja a koncentraÂcioÂ mindenkori eÂrteÂkeÂt baÂrmely x koordinaÂtaÂra. Ilyen
fuÈggveÂny aÂltalaÂnosan nem ismeretes, speciaÂlis esetekre leÂteznek megoldaÂsok.
NeÂzzuÈnk meg keÂt egyszeruÍ modellt, a matematikai oÈsszefuÈggeÂseket most maÂr melloÍzve,
hogy idoÍben hogyan zajlik a diffuÂzioÂ!
Az 5.6. aÂbraÂn egy võÂzszintes csoÍ vaÂzlatos rajzaÂt laÂtjuk. A csoÈvet koÈzeÂpen vaÂlaszfal osztja keÂt
egyenloÍ teÂrfogatuÂ reÂszre. Baloldalon kezdetben az A anyag cA koncentraÂcioÂjuÂ oldata, a jobb
oldalon tiszta oldoÂszer van. A csoÈvet olyan koordinaÂtarendszerbe tesszuÈk, amelynek fuÈggoÍleges tengelyeÂn a koncentraÂcioÂt, a võÂzszintesen a csoÍ hosszaÂt aÂbraÂzoljuk! A maximaÂlis cA koncentraÂcioÂ jelzeÂse essen egybe
a csoÍ felsoÍ szeÂleÂvel! AmõÂg a vaÂlaszfal benn
van a csoÍ koÈzepeÂn, addig A koncentraÂcioÂja a baloldalon cA , a jobboldalon zeÂrus.
A koncentraÂcioÂ grafikonja egy toÈrt vonal,
fuÈggoÍleges koÈzepeÂt a t 0 -val jeloÈlt vonal
mutatja. Amint kihuÂzzuk a vaÂlaszfalat, A
elkezd diffundaÂlni jobbra, koncentraÂcioÂja
a koÈzeÂpvonaltoÂl balra kisseÂ lecsoÈkken,
jobbra pedig megnoÍ.
Ezt az aÂllapotot a t1 -gyel jeloÈlt vonal mutatja. Az idoÍ eloÍrehaladaÂsaÂval a diffuÂzioÂ
5.6. aÂbra Oldott anyag diffuÂzioÂja tiszta oldoÂszerbe
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hataÂsaÂra a koncentraÂcioÂvaÂltozaÂs egyre szeÂlesebb reÂtegre terjed ki, a koÈzeÂptoÍl balra a
koncentraÂcioÂ csoÈkken, jobbra noÍ. Ezeket a koÈzbensoÍ helyzeteket a t 2 eÂs a t 3 jeluÍ vonal
cA
mutatja. Ha elegendoÍ ideig vaÂrunk, akkor A koncentraÂcioÂja mindenuÈtt
lesz. Ezt a
2
helyzetet a koÈzeÂpsoÍ võÂzszintes egyenes mutatja.
Ez a kõÂseÂrlet a gyakorlatban viszonylag koÈruÈlmeÂnyesen veÂgezhetoÍ csak el, a koÈvetkezoÍ
folyamat viszont nagyon gyakran jaÂtszoÂdik le.
Ha kezdetben az A anyag oldata csak egy keskeny saÂv vagy dugoÂ a csoÍben, amit peÂldaÂul
injekcioÂs tuÍvel toÈrteÂnoÍ befecskendezeÂssel tudunk leÂtrehozni, akkor a kialakuloÂ viszonyokat
az 5.7. aÂbra szemleÂlteti.
A saÂvboÂl a diffuÂzioÂ mindkeÂt
iraÂnyban megindul. Mivel a saÂv
keskeny, koÈzepeÂn is hamar elkezd csoÈkkenni a koncentraÂcioÂ.
A saÂv egyre inkaÂbb szeÂtteruÈl, a
maximaÂlis koncentraÂcioÂ eÂrteÂke,
amely a saÂv koÈzepeÂneÂl talaÂlhatoÂ, egyre kisebb lesz. A koncentraÂcioÂ-profilok alakja a normaÂlis eloszlaÂs suÍruÍseÂgfuÈggveÂnyeÂnek goÈrbeÂjeÂre emleÂkeztet.
Ha kelloÍen sokat vaÂrunk, akkor
az A anyag egyenletesen eloszlik a csoÍ teljes hosszaÂban, kon5.7. aÂbra Egy komponens keskeny saÂvjaÂnak szeÂtteruÈleÂse az idoÍ eloÍrehaladtaÂval
centraÂcioÂja egyenletesen alacsony lesz mindenuÈtt.
A keÂsoÍbb taÂrgyalandoÂ anyag megeÂrteÂseÂhez tehaÂt annyit jegyezzuÈnk meg, hogy ha egy, az A
anyagot nem tartalmazoÂ faÂzis belsejeÂben leÂtrehozunk egy olyan saÂvot, amelyben megtalaÂlhatoÂ az A anyag, akkor ez az A-t tartalmazoÂ saÂv az idoÍ eloÍrehaladtaÂval a diffuÂzioÂ miatt
egyre szeÂlesebb lesz, mõÂg benne A maximaÂlis koncentraÂcioÂja egyre csoÈkken. A folyamat
neve termeÂszetes saÂvszeÂlesedeÂs, attoÂl fuÈggetlenuÈl zajlik, hogy a folyadeÂk a csoÍben aÂramlik-e
vagy sem.
A diffuÂzioÂs egyuÈtthatoÂ gaÂzok eseteÂben vaÂltozik a nyomaÂssal, a hoÍmeÂrseÂklettel eÂs a molekulatoÈmeggel.
Ha a gaÂz nyomaÂsa megnoÍ, akkor lecsoÈkken benne a molekulaÂk koÈzepes szabad uÂthossza,
azaz a molekulaÂk roÈvidebb utak megteÂtele utaÂn uÈtkoÈznek egymaÂssal. Emiatt D csoÈkken
a nyomaÂs noÈvekedeÂseÂvel, pontosabban fordõÂtottan araÂnyos a nyomaÂssal.
Ha a hoÍmeÂrseÂklet emelkedik, akkor ezzel a molekulaÂk kinetikus energiaÂja eÂs a sebesseÂge
emelkedik, tehaÂt a diffuÂzioÂ is gyorsabb lesz. D egyenes araÂnyban vaÂltozik a hoÍmeÂrseÂklet
neÂgyzetgyoÈkeÂvel.
A nagyobb molekulaÂk diffuÂzioÂja lassuÂbb, D fordõÂtva araÂnyos a molekulatoÈmeg neÂgyzetgyoÈkeÂvel. Ennek magyaraÂzata viszonylag egyszeruÍ. Ha a hoÍmeÂrseÂklet a rendszerben mindenuÈtt azonos, akkor a molekulaÂk aÂtlagos mozgaÂsi energiaÂja megegyezik. Kisebb toÈmeguÍ
molekulaÂnak csak uÂgy lehet ugyanakkora a mozgaÂsi energiaÂja, mint a nagyobbnak, ha
a sebesseÂge nagyobb. Ha a sebesseÂge nagyobb, akkor gyorsabban vaÂndorol, gyorsabban
diffundaÂl.
Oldatokban a diffuÂzioÂs egyuÈtthatoÂ vaÂltozaÂsaÂnak tendenciaÂi hasonloÂak, de nem kapunk
ilyen egyszeruÍ araÂnyossaÂgokat.
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2. reÂsz ½ 5. A ke
Âso
ÂÂbbi fejezetekhez szuÈkse
Âges alapveto
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A diffuÂzioÂ szaÂmos folyamatban szerepet jaÂtszik. Ilyen az oÈsszes jelenseÂg, amiket az eloÍzoÍekben taÂrgyaltunk, tehaÂt a gaÂzok oldoÂdaÂsa, a folyadeÂkok elegyedeÂse, a folyadeÂk-folyadeÂk extrakcioÂ illetve az adszorpcioÂ is. Az egyensuÂly beaÂllaÂsa mindig diffuÂzioÂ koÈvetkezmeÂnye. Teljesen vilaÂgos, hogy a Nernst-feÂle megoszlaÂsi egyensuÂly beaÂll akkor is, ha a keÂt
folyadeÂkfaÂzist egymaÂsra reÂtegezzuÈk eÂs magaÂra hagyjuk a rendszert; az oldott anyag megfeleloÍ mennyiseÂge a hataÂrfeluÈleten lassan aÂtdiffundaÂl a maÂsik faÂzisba. Az egyensuÂly beaÂllaÂsaÂt azonban a faÂzisok oÈsszeraÂzaÂsaÂval nagysaÂgrendekkel gyorsõÂthatjuk meg, a raÂzaÂssal
ugyanis egyreÂszt sokszorosaÂra noÈveljuÈk a hataÂrfeluÈletet, maÂsreÂszt kiegyenlõÂtjuÈk a koncentraÂcioÂkat a faÂzisokon beluÈl, õÂgy a hataÂrfeluÈlet keÂt oldalaÂn nagyobb lesz a koncentraÂcioÂkuÈloÈnbseÂg.
CsupaÂn eÂrdekesseÂgkeÂnt emlõÂtjuÈk meg, hogy a diffuÂzioÂ jelenseÂgeÂt koncentraÂcioÂkuÈloÈnbseÂg
kialakõÂtaÂsaÂra is lehet hasznaÂlni. Ennek egyik gyakorlati peÂldaÂja az uraÂn duÂsõÂtaÂsa. A termeÂszetes uraÂnnak koÈruÈlbeluÈl 0,7%-a a 235U izotoÂp, 99,3%-ot a 238-as toÈmegszaÂmuÂ izotoÂp tesz
ki. Az atomeroÍmuÍvek 3-4% 235U tartalmat, az atombombaÂk 90% feletti koncentraÂcioÂt
igeÂnyelnek, a 235-oÈs izotoÂp koncentraÂcioÂjaÂt tehaÂt noÈvelni kell. A keÂt uraÂnizotoÂp keÂmiai
tulajdonsaÂgai teljesen megegyeznek, csak a toÈmeg szerinti elvaÂlasztaÂs joÈhet szoÂba. Az egyik
megoldaÂs a diffuÂzioÂn alapul.
Az uraÂnboÂl uraÂn-hexafluoridot aÂllõÂtanak eloÍ, ami standard koÈzoÈnseÂges hoÍmeÂrseÂkleten szilaÂrd, 56,5³C-on viszont maÂr szublimaÂl. Ha goÍzeÂt meghataÂrozott vastagsaÂguÂ poroÂzus szilaÂrd
anyaggal hozzaÂk eÂrintkezeÂsbe, akkor belediffundaÂl a poÂrusokba. Ha a poÂrusok elegendoÍen
kicsik, akkor feÂkezik a diffuÂzioÂt, emiatt a kisebb toÈmeguÍ molekula kicsit gyorsabban
vaÂndorol. A szilaÂrd anyag tuÂloldalaÂn kileÂpoÍ elegyben kicsivel toÈbb lesz a 235-oÈs izotoÂp.
A folyamatot a kileÂpoÍ eleggyel megismeÂtelve tovaÂbbi duÂsulaÂs eÂrhetoÍ el, megfeleloÍ szaÂmuÂ
leÂpeÂssel a kõÂvaÂnt duÂsulaÂs eleÂrhetoÍ.
A diffuÂzioÂval tovaÂbbi tanulmaÂnyainkban, elsoÍsorban a bioloÂgiai jelleguÍ kurzusokon sokszor
fogunk talaÂlkozni, mivel a bioloÂgiai rendszerek muÍkoÈdeÂseÂben jelentoÍseÂge alapvetoÍ.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Fogalmazza meg, mit jelent a faÂzis illetve a komponens fogalma!
2. Mondjon peÂldaÂt toÈbbkomponensuÍ homogeÂn eÂs toÈbbkomponensuÍ heterogeÂn rendszerekre!
3. Mi befolyaÂsolja a gaÂzok folyadeÂkokban valoÂ oldhatoÂsaÂgaÂt?
4. IÂrja fel a Nernst-feÂle megoszlaÂsi toÈrveÂnyt eÂs eÂrtelmezze!
5. IÂrja fel a Langmuir izoterma egyenleteÂt eÂs eÂrtelmezze! Hogyan alakul az izoterma
nagyon kicsi illetve nagyon nagy nyomaÂson?
6. DefiniaÂlja a szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂt!
7. Hogyan fuÈgg a diffuÂzioÂs aÂllandoÂ gaÂzokban a hoÍmeÂrseÂklettoÍl, a nyomaÂstoÂl illetve
a molekulatoÈmegtoÍl?
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6. ELVAÂLASZTAÂSI MUÍVELETEK

6.1. DefinõÂcioÂk
A definõÂcioÂk kimondaÂsa eloÍtt neÂzzuÈnk keÂt gyakorlati peÂldaÂt!
A võÂz-alkohol elegyek alkoholtartalma az elegy suÍruÍseÂgeÂnek megmeÂreÂseÂvel nagyon pontosan meghataÂrozhatoÂ. A paÂlinka gyakorlatilag ilyen elegynek tekinthetoÍ, a benne leÂvoÍ
egyeÂb anyagok koncentraÂcioÂja nagyon kicsi. SuÍruÍseÂgmeÂreÂssel a vizes cukoroldat cukortartalmaÂt is megkaphatjuk. Ha likoÍrrel talaÂlkozunk, akkor az oÈsszeteÂtel megaÂllapõÂtaÂsaÂhoz
a suÍruÍseÂgmeÂreÂs oÈnmagaÂban nem elegendoÍ. Mivel a suÍruÍseÂget az alkohol- eÂs a cukortartalom egyaraÂnt befolyaÂsolja, nem tudhatjuk, hogy egy adott suÍruÍseÂgeÂrteÂk milyen võÂz-alkohol-cukor araÂny miatt aÂll eloÍ. EgyszeruÍbben is meggondolhatjuk a dolgot: egyetlen suÍruÍseÂgadatboÂl nem kaphatunk meg keÂt koncentraÂcioÂt.
A feladatot uÂgy tudjuk megoldani, hogy a likoÍr alkoholtartalmaÂt ledesztillaÂljuk, felfogjuk, eÂs
megmeÂrjuÈk kuÈloÈn a desztillaÂtum (võÂz-alkohol elegy) eÂs a desztillaÂcioÂs maradeÂk (vizes cukoroldat) suÍruÍseÂgeÂt. A desztillaÂlaÂssal az alkoholt eÂs a cukrot elvaÂlasztottuk egymaÂstoÂl.
A maÂsik, tantaÂrgyunkhoz koÈzelebbi peÂlda zsõÂroldhatoÂ vitaminok, retinol (A-vitamin), atokoferol (E-vitamin) eÂs egy szaÂrmazeÂk, E-vitamin-acetaÂt meghataÂrozaÂsa. A meghataÂrozaÂst
spektrofotometriaÂs moÂdszerrel kõÂvaÂnjuk veÂgrehajtani. A komponensek abszorpcioÂs spektrumai a 6.1., 6.2. eÂs a 6.3. aÂbraÂn laÂthatoÂk. Az A-vitamin abszorpcioÂs maximuma 325 nm-neÂl
van. Ha egyeduÈl szerepel az oldatban, akkor koncentraÂcioÂja kalibraÂcioÂs goÈrbe felveÂtele utaÂn
gyorsan eÂs egyszeruÍen meghataÂrozhatoÂ a 325 nm-en meÂrt elnyeleÂse alapjaÂn. HasonloÂan
meghataÂrozhatjuk az E-vitamint oÈnmagaÂban 291, illetve az E-vitamin-acetaÂtot 284 nm-en.
Ha azonban a komponensek egyuÈtt vannak jelen az oldatban, akkor probleÂmaÂk adoÂdnak.
Az A-vitamin eÂs az E-vitamin eseteÂben a maximaÂlis elnyeleÂsek hullaÂmhosszai elteÂrnek
ugyan, de az A-vitaminnak is van elnyeleÂse 291 nm-en, illetve az E-vitaminnak is egy keveÂs
325 nm-en. Egy olyan oldatnak az elnyeleÂsi spektruma, amelyben mindkeÂt vitamin jelen
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Az A-vitamin abszorpcioÂs spektruma metanolban
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6.2. aÂbra

Az E-vitamin abszorpcioÂs spektruma metanolban
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Az E-vitamin-acetaÂt abszorpcioÂs spektruma metanolban

6.4. aÂbra

A-vitamit eÂs E-vitamint is tartalmazoÂ metanolos oldat
spektruma

van, a 6.4. aÂbraÂn laÂthatoÂ. LaÂtjuk, hogy a spektrum a keÂt egyedi spektrum kombinaÂcioÂja.
A Lambert±Beer-toÈrveÂny szerint az abszorbancia (feÂnyelnyeleÂs) egyenesen araÂnyos a koncentraÂcioÂval:
Ak  ek cl,
ahol A az abszorbancia, e az abszorpcioÂs egyuÈtthatoÂ, c a vizsgaÂlt komponens koncentraÂcioÂja, l a feÂny uÂthossza a mintaÂban, k a feÂny hullaÂmhossza.
Egyforma kuÈvettaÂkat hasznaÂlunk egy meÂreÂs soraÂn (aÂltalaÂban 1 cm-eseket, tehaÂt l  1 cm),
vagyis egy meÂreÂsneÂl l aÂllandoÂ, ahogyan adott komponensneÂl adott hullaÂmhosszon e is
aÂllandoÂ. A keÂt aÂllandoÂ egy harmadikban oÈsszevonhatoÂ:
ek l  fk ,
vagyis
Ak  fk c.

(6.1.)

Az uÂj araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ, fk eÂrteÂke a kalibraÂcioÂs egyenes iraÂnytangense. (A szaÂmõÂtaÂsok
egyszeruÍsõÂteÂse eÂrdekeÂben felteÂtelezzuÈk, hogy a kalibraÂcioÂs egyenes tengelymetszete nulla
vagy elhanyagolhatoÂan kicsi. A valoÂsaÂgban a meÂreÂsek pontatlansaÂga miatt ez nincs mindig
õÂgy.)
Az A- eÂs az E-vitamint egyaraÂnt tartalmazoÂ oldatban az abszorbancia 291 eÂs 325 nm-en
egyaraÂnt a keÂt anyag abszorbanciaÂjaÂboÂl tevoÍdik oÈssze:
AK, 291  AA, 291  AE, 291

eÂs

AK, 325  AA, 325  AE, 325 .

A K index a vitaminok elegyeÂre, A index az A-vitaminra, E az E-vitaminra utal.
MindkeÂt egyenlet jobboldalaÂt aÂtalakõÂthatjuk a oÈsszefuÈggeÂst felhasznaÂlva:
eÂs
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AK, 291  fA, 291 cA  fE, 291 c E

(6.2.)

AK, 325  fA, 325 cA  fE, 325 c E .

(6.3.)
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A keÂt koncentraÂcioÂ a (6.2.) eÂs a (6.3.) egyenletboÍl aÂlloÂ lineaÂris egyenletrendszer megoldaÂsaÂval meghataÂrozhatoÂ. Az egyenletekben szereploÍ f faktorokat uÂgy kapjuk meg, hogy
mindkeÂt anyag kalibraÂcioÂs goÈrbeÂjeÂt felvesszuÈk mindkeÂt hullaÂmhosszon, az AK eÂrteÂkeket
pedig uÂgy, hogy megmeÂrjuÈk a keÂt vitamint tartalmazoÂ vizsgaÂlandoÂ elegy abszorbanciaÂjaÂt
szinteÂn mindkeÂt hullaÂmhosszon. Ezek utaÂn koÈvetkezhet az egyenletrendszer megoldaÂsa.
LaÂtjuk, hogy keÂt komponens meghataÂrozaÂsaÂhoz keÂt abszorbanciameÂreÂs kell, mert keÂt
Â ltalaÂnossaÂgban ahaÂny komponenst meg akarunk hataÂrozni, annyi abegyenletuÈnk van. A
szorbanciameÂreÂsre eÂs hullaÂmhosszankeÂnt annyi f faktorra lesz szuÈkseÂguÈnk. Ha az anyagok
spektrumai jelentoÍsen elteÂrnek, mint a fenti peÂldaÂnaÂl, akkor a meghataÂrozaÂs nem okoz
probleÂmaÂt.
FigyeljuÈk meg a 6.1. eÂs a 6.2. aÂbraÂn, hogy az A-vitamin abszorpcioÂs egyuÈtthatoÂja sokkal
nagyobb 325 nm-en, mint 291 nm-en (abboÂl laÂthatoÂ, hogy az abszorbanciaÂja ott sokkal
nagyobb), az E-vitaminnaÂl ez meg eÂppen fordõÂtva van! TehaÂt

ezzel paÂrhuzamosan

eA, 325 e E, 325
6
,
eA, 291 e E, 291
fA, 325 fE, 325
6
.
fA, 291 fE, 291

(6.4.)

Emiatt oldhatoÂ meg az egyenletrendszer. MineÂl nagyobb az elteÂreÂs a keÂt araÂny koÈzoÈtt,
annaÂl megbõÂzhatoÂbb a megoldaÂs. Az ideaÂlis eset az, amikor egyik hullaÂmhosszon az egyik
faktor (illetve abszorpcioÂs egyuÈtthatoÂ) nulla az egyik komponensneÂl, a maÂsik hullaÂmhoszszon pedig a maÂsik komponens faktora nulla. Ilyenkor teÂnylegesen nincs is keÂtismeretlenes
egyenletrendszeruÈnk, hiszen mindkeÂt egyenlet jobboldalaÂn csak egy-egy tag marad, az
egyenletekboÍl a komponensek koncentraÂcioÂi roÈgtoÈn kifejezhetoÍk. Ilyenkor azt mondjuk,
hogy egyik komponens nem zavarja a maÂsik meghataÂrozaÂsaÂt, vagy azt, hogy a komponensek zavaraÂsmentesen, egymaÂstoÂl fuÈggetlenuÈl meghataÂrozhatoÂk.
MineÂl koÈzelebb van egymaÂshoz a (6.4.) oÈsszefuÈggeÂs keÂt oldalaÂnak eÂrteÂke, annaÂl bizonytalanabb a meghataÂrozaÂs, annaÂl pontatlanabb lesz az eredmeÂny. Ha a keÂt araÂny egyenloÍ vagy
nagyon koÈzeli, akkor nem hataÂrozhatoÂ meg a keÂt komponens koncentraÂcioÂja egymaÂs
mellett.
Gyakran eloÍfordul, hogy a spektrumok lefutaÂsa nagyon hasonloÂ, mint peÂldaÂul az E-vitamineÂ eÂs az E-vitamin-acetaÂteÂ (6.2. eÂs 6.3. aÂbra). Matematikai szempontboÂl ez azt jelenti, hogy
nem talaÂlunk keÂt olyan hullaÂmhosszt, amelyekneÂl az f faktorok araÂnya jelentoÍsen elteÂr
a (6.4.) oÈsszefuÈggeÂsnek megfeleloÍen, ezeÂrt a feladat ilyen egyszeruÍen, vagyis neÂhaÂny abszorbanciameÂreÂssel nem oldhatoÂ meg, maÂs megoldaÂst kell keresnuÈnk.
Mindezek utaÂn fogalmazzuk meg a probleÂmaÂt aÂltalaÂnosabban!
A spektrum keÂt koordinaÂtaÂja koÈzuÈl a hullaÂmhossz, azaz a võÂzszintes koordinaÂta a meghataÂrozandoÂ anyag minoÍseÂgeÂre utal, ugyanis az abszorpcioÂs maximum helye jellemzoÍ az
anyag minoÍseÂgeÂre. Az abszorbancia eÂrteÂke, azaz a fuÈggoÍleges koordinaÂta az anyag koncentraÂcioÂjaÂval araÂnyos. Mondhatjuk tehaÂt, hogy az abszcissza a minoÍseÂgi, az ordinaÂta a menynyiseÂgi koordinaÂta, illetve tengely.
HasonloÂ feleÂpõÂteÂsuÍ diagramokat kaphatunk emisszioÂs szõÂnkeÂpelemzeÂsneÂl, ahol a kibocsaÂtott
feÂny hullaÂmhossza a minoÍseÂgi, intenzitaÂsa a mennyiseÂgi koordinaÂta. HPLC- illetve gaÂzkromatogramokon (17.8., 17.9., 17.13., 16.9. aÂbra) a retencioÂs idoÍ a minoÍseÂgi, a csuÂcsmagassaÂg
a mennyiseÂgi koordinaÂta, mõÂg toÈmegspektrumokon (15.1. aÂbra) a toÈmegszaÂm a minoÍseÂgi, az
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intenzitaÂs a mennyiseÂgi koordinaÂta. A keÂt utoÂbbi diagramtõÂpus meÂg nem szerepelt tanulmaÂnyainkban, ismerteteÂsuÈkre a jegyzet keÂsoÍbbi reÂszeiben keruÈl sor.
Ha a minoÍseÂgi koordinaÂtaÂn minden meghataÂrozandoÂ komponenshez talaÂlunk olyan helyet,
amelyen az adott komponens hozzaÂjaÂrulaÂsa a mennyiseÂgi koordinaÂta eÂrteÂkeÂhez sokkal
nagyobb, mint a toÈbbieÂ, akkor a komponensek egymaÂs mellett meghataÂrozhatoÂak, az
eljaÂraÂst szelektõÂvnek nevezzuÈk. (Ekkor kapjuk a megoldhatoÂ toÈbbismeretlenes egyenletrendszereket.) Ha sikeruÈl olyan eÂrteÂkeket kivaÂlasztani a minoÍseÂgi koordinaÂtaÂn, hogy mindegyik helyen csak egyetlen komponens adja a mennyiseÂgi koordinaÂta eÂrteÂkeÂt, a toÈbbi
hozzaÂjaÂrulaÂsa zeÂrus, akkor ideaÂlisan szelektõÂv az eljaÂraÂs, a komponensek ilyenkor nem
zavarjaÂk egymaÂs meghataÂrozaÂsaÂt. Ez a helyzet peÂldaÂul joÂl megvaÂlasztott gaÂzkromatograÂfiaÂs
eljaÂraÂsok eseteÂben (17. fejezet).
Ha az egeÂsz minoÍseÂgi koordinaÂta menteÂn csak egyetlen komponens ad jelet, akkor az
eljaÂraÂst specifikusnak nevezzuÈk.
Azt, hogy egy eljaÂraÂs specifikussaÂga eloÍny vagy haÂtraÂny, nem lehet egyeÂrtelmuÍen eldoÈnteni.
Nagyon joÂ, ha egy mintaÂboÂl egy komponens zavaraÂs neÂlkuÈl meghataÂrozhatoÂ. Ha viszont
ugyanabboÂl a mintaÂboÂl maÂsik komponenst is meg akarunk hataÂrozni, akkor maÂsik specifikus eljaÂraÂs kell, egy harmadikhoz meÂg egy, eÂs õÂgy tovaÂbb. Ezt az elvet koÈveti peÂldaÂul
a klinikai keÂmia. A veÂr illetve veÂrszeÂrum komponenseit legtoÈbbszoÈr specifikus eljaÂraÂsokkal
hataÂrozza meg, ezeÂrt ahaÂny komponenst vizsgaÂl, annyi eljaÂraÂsra van szuÈkseÂge.
MaÂsfajta megoldaÂst kõÂnaÂlnak az ideaÂlisan szelektõÂv eljaÂraÂsok, ilyenekkel paÂrhuzamosan
akaÂr 50-100 kuÈloÈnboÈzoÍ komponens koncentraÂcioÂja is meghataÂrozhatoÂ. Ilyen eljaÂraÂsokkal
a keÂsoÍbbi fejezetekben boÍseÂgesen fogunk talaÂlkozni.
Gyakran eloÍfordul, hogy vegyuÈletcsoportokra specifikus egy adott eljaÂraÂs. PeÂldaÂul a HPLCben a fluorimetriaÂs detektorok (16.4.6. fejezet) csak fluoreszkaÂloÂ anyagokra adnak jelet,
vagy a laÂngfotometriaÂs detektor (17.3.5. fejezet) a gaÂzkromatograÂfiaÂban 394 nm-en csak
keÂnvegyuÈletekre ad jelet.
Ha nem aÂll rendelkezeÂsuÈnkre olyan eljaÂraÂs, amely szelektõÂv vagy specifikus a meghataÂrozni
kõÂvaÂnt komponensre, akkor az adott komponenst el kell vaÂlasztani a zavaroÂ anyagoktoÂl.
Az elvaÂlasztaÂsok olyan analitikai illetve ipari eljaÂraÂsok, amelyek alkalmasak kuÈloÈnboÈzoÍ
kevereÂkek komponenseinek elkuÈloÈnõÂteÂseÂre, vagy egyes anyagok tisztõÂtaÂsaÂra.
Akkor is kell elvaÂlasztaÂst alkalmaznunk, ha a minta valamelyik komponense valamilyen
egyeÂb moÂdon zavarja a meghataÂrozaÂst. GaÂzkromatograÂfiaÂban peÂldaÂul (17. fejezet) zavarnak a nem illeÂkony komponensek (zsõÂrok, cukrok, feheÂrjeÂk, ionos vegyuÈletek), mert beszennyezik a keÂszuÈleÂket, el kell taÂvolõÂtanunk oÍket. Az aminosav-analõÂzist (12. fejezet)
zavarja a minta zsõÂrtartalma, ezeÂrt zsõÂrtalanõÂtani kell.
Â ltalaÂban le kell gyoÍzni
A komponensek szeÂtvaÂlasztaÂsaÂhoz mindig energiaÂt kell befektetni. A
a reÂszecskeÂk koÈzoÈtt hatoÂ vonzoÂeroÍket egymaÂstoÂl valoÂ eltaÂvolõÂtaÂsukhoz. MeÂg ha erre nincs
is szuÈkseÂg, az elvaÂlasztaÂs mindig entroÂpiacsoÈkkeneÂssel jaÂr, az entroÂpiaÂt pedig csak munkaveÂgzeÂs aÂraÂn tudjuk csoÈkkenteni. Az entroÂpiacsoÈkkeneÂs azzal magyaraÂzhatoÂ, hogy kevereÂkek rendezetlenseÂge, azaz entroÂpiaÂja mindig magasabb, mint a kevereÂket alkotoÂ tiszta
komponensekeÂ egyuÈttesen.
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6.2. Az elvaÂlasztaÂsi moÂdszerek kuÈloÈnboÈzoÍ csoportosõÂtaÂsai
A gyakorlatban nagyon sokfeÂle elvaÂlasztaÂsi moÂdszert hasznaÂlnak, ezek kuÈloÈnboÈzoÍ szempontok alapjaÂn csoportokba sorolhatoÂk.

6.2.1. CsoportosõÂtaÂs a felhasznaÂlt energia szerint
Mint maÂr emlõÂtettuÈk, az elvaÂlasztaÂshoz mindig munkaÂt kell veÂgezni, azaz energiaÂt kell
befektetni. A felhasznaÂlt energia szerint a koÈvetkezoÍ csoportok alkothatoÂk meg:
6.2.1.1. Mechanikus eljaÂraÂsok
Az ide tartozoÂ eljaÂraÂsokban a neheÂzseÂgi eroÍt, centrifugaÂlis eroÍt, nyomaÂst vagy vaÂkuumot
hasznaÂlunk az elvaÂlasztaÂsra. Ilyen eljaÂraÂs a szitaÂlaÂs, szuÍreÂs, uÈlepõÂteÂs, dekantaÂlaÂs, ozmoÂzis,
fordõÂtott ozmoÂzis, flotaÂlaÂs, centrifugaÂlaÂs.
A fentiek toÈbbseÂgeÂt a hallgatoÂ maÂr ismeri, csak keÂt fogalmat magyaraÂzunk meg. DekantaÂlaÂsnak azt az eljaÂraÂst nevezzuÈk, amikor folyadeÂkban szuszpendaÂlt szilaÂrd reÂszecskeÂket
hagyunk leuÈlepedni, majd a folyadeÂk tisztaÂjaÂt leoÈntjuÈk. Itt a folyadeÂk a szaÂmunkra eÂrteÂkes
faÂzis, az tartalmazza a meghataÂrozandoÂ vagy kinyerni kõÂvaÂnt komponenst.
FlotaÂlaÂssal szilaÂrd szemcseÂjuÍ anyagok vaÂlaszthatoÂk szeÂt, az elvaÂlasztaÂs alapja a szemcseÂk
suÍruÍseÂgeÂnek kuÈloÈnbseÂge. Ha a szilaÂrd reÂszecskeÂk suÍruÍseÂge kelloÍ meÂrteÂkben kuÈloÈnboÈzik,
akkor megfeleloÍ suÍruÍseÂguÍ folyadeÂkban az egyik anyag szemcseÂi leuÈlepednek, a maÂsikeÂ
feluÂsznak a felszõÂnre eÂs õÂgy szeÂtvaÂlnak. Ha nincs meg a kelloÍ suÍruÍseÂgkuÈloÈnbseÂg, akkor
leÂtrehozhatjuk peÂldaÂul uÂgy, hogy olajat vagy levegoÍt, esetleg mindkettoÍt adunk a rendszerhez. Ha az olaj vagy a levegoÍ jobban tapad valamelyik anyag szemcseÂihez, akkor azok
aÂtlagos suÍruÍseÂge lecsoÈkken, a szemcseÂk feluÂsznak eÂs lekanalazhatoÂk a felszõÂnroÍl.
6.2.1.2. Termikus eljaÂraÂsok
A termikus eljaÂraÂsokban hoÍmeÂrseÂkletemeleÂs hataÂsaÂra faÂzisaÂtmenet vagy faÂzisaÂtalakulaÂs
jaÂtszoÂdik le. Ide tartozik a desztillaÂlaÂs, rektifikaÂlaÂs, szublimaÂlaÂs, kristaÂlyosõÂtaÂs, adszorpcioÂ,
abszorpcioÂ, bepaÂrlaÂs, szaÂrõÂtaÂs, kondenzaÂlaÂs, olvasztaÂs.
A fenti fogalmak koÈzuÈl talaÂn csak a rektifikaÂlaÂs idegen. Ez olyan desztillaÂlaÂst jeloÈl, amit
oszlop alakuÂ keÂszuÈleÂken veÂgeznek. Az oszlop belsoÍ kialakõÂtaÂsa olyan (peÂldaÂul taÂnyeÂrokra
osztott, vagy szilaÂrd toÈltetet tartalmaz), hogy a felfeleÂ szaÂlloÂ goÍz a lefeleÂ csorgoÂ folyadeÂkkal
talaÂlkozik, a keÂt faÂzis koÈzoÈtt õÂgy uÂjra eÂs uÂjra beaÂll az egyensuÂly. IÂgy gyakorlatilag egyetlen
muÍvelettel toÈbbszoÈroÈs desztillaÂlaÂst veÂgezhetuÈnk. Nem csak az oszlop tetejeÂn taÂvozoÂ paÂrlat
lehet eÂrteÂkes, kuÈloÈnboÈzoÍ forraÂspontuÂ paÂrlatok szedhetoÍk az oszlop kuÈloÈnboÈzoÍ magassaÂgaiban. A koÍolajok frakcioÂkra toÈrteÂnoÍ vaÂlasztaÂsaÂt veÂgzik õÂgy.

253

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 32 : 09
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

254 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 32 : 09 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

254

2. reÂsz ½ 6. Elva
Âlaszta
Âsi mu
ÂÂveletek

6.2.1.3. Elektromos eÂs maÂgneses eljaÂraÂsok
Az ilyen eljaÂraÂsokban elektromos vagy maÂgneses teÂr energiaÂjaÂt hasznosõÂtjuk. Ide tartozik
az elektroforeÂzis, az elektroozmoÂzis, a toÈmegspektrometria, vagy peÂldaÂul az elektrosztatikus portalanõÂtaÂs.
A fentiek koÈzuÈl az elektroozmoÂzis elektromos teÂr aÂltal kivaÂltott illetve eloÍsegõÂtett ozmoÂzist
jelent. A toÈmegspektrometriaÂval eÂs az elektroforeÂzissel a keÂsoÍbbiekben reÂszletesen foglalkozunk (15. illetve 18. fejezet).
6.2.1.4. KeÂmiai eljaÂraÂsok
A keÂmiai elvaÂlasztaÂsi eljaÂraÂsoknaÂl az elvaÂlasztandoÂ anyagokat keÂmiailag aÂtalakõÂtjuk. LeÂtrehozhatunk kuÈloÈnboÈzoÍ vegyuÈleteket, de ide tartozik az elektrolõÂzis eÂs az ioncsere is. Az
ioncsereÂvel a keÂsoÍbbiekben szinteÂn fogunk talaÂlkozni (11. fejezet).

6.2.2. CsoportosõÂtaÂs faÂzisok szerint
MaÂsik csoportosõÂtaÂsi alap lehet az elvaÂlasztaÂsban reÂsztvevoÍ faÂzisok szaÂma.
6.2.2.1. HeterogeÂn rendszerek faÂzisainak elkuÈloÈnõÂteÂse
Ezek a legegyszeruÍbb elvaÂlasztaÂsok, ide tartozik a szuÍreÂs, centrifugaÂlaÂs, flotaÂlaÂs stb.
6.2.2.2. UÂj faÂzis kialakõÂtaÂsa a rendszerben
Valamilyen moÂdon uÂj faÂzist eÂs ezzel uÂj faÂzishataÂrt alakõÂtunk ki a rendszerben. Ez a moÂd
lehet melegõÂteÂs eÂs goÍzzeÂ alakõÂtaÂs, huÍteÂs eÂs kristaÂlyosõÂtaÂs, vagy eÂppen a minta eÂrintkezteteÂse
egy vele nem elegyedoÍ folyadeÂkfaÂzissal. Az elvaÂlasztani kõÂvaÂnt komponensek megoszlanak
a reÂgi eÂs az uÂj faÂzis koÈzoÈtt, a kuÈloÈnboÈzoÍ komponensek kuÈloÈnboÈzoÍ araÂnyokban, eÂs ez
biztosõÂtja a lehetoÍseÂget az elvaÂlasztaÂsra. Ilyen eljaÂraÂs a desztillaÂlaÂs, szublimaÂlaÂs, extrakcioÂ
szilaÂrd vagy folyeÂkony mintaÂboÂl, gaÂzkomponens elnyeleteÂse folyadeÂkban, adszorpcioÂ vagy
a kromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂsok. A kromatograÂfiaÂs eljaÂraÂsokat a tovaÂbbiakban nagyon reÂszletesen fogjuk tanulmaÂnyozni.
6.2.2.3. Azonos faÂzison beluÈli elvaÂlasztaÂsok
ElvaÂlasztaÂs egyetlen faÂzison beluÈl uÂgy toÈrteÂnhet, hogy a komponensek reÂszecskeÂit vaÂndorlaÂsra keÂsztetjuÈk, eÂs a kuÈloÈnboÈzoÍ reÂszecskeÂk vaÂndorlaÂsi sebesseÂge elteÂroÍ lesz. A reÂszecskeÂk
vaÂndorolhatnak elektromos, maÂgneses eÂs gravitaÂcioÂs teÂr hataÂsaÂra. Ilyen moÂdszer az elektroforeÂzis, a mikrodiffuÂzioÂ, az uÈlepõÂteÂs, a flotaÂlaÂs, a toÈmegspektrometria.
ElmondhatoÂ, kuÈloÈnoÈsen a faÂzisok koÈzoÈtti megoszlaÂsokon alapuloÂ moÂdszerek eseteÂben,
hogy a komponensek egyetlen elvaÂlasztaÂsi leÂpeÂsben nem kuÈloÈnuÈlnek el teljesen egymaÂstoÂl.
JoÂ elvaÂlasztaÂst ilyenkor uÂgy kaphatunk, hogy egy adott eljaÂraÂst toÈbbszoÈr egymaÂs utaÂn
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veÂgrehajtunk. Ezt hasznaÂljuk ki akkor, amikor a folyadeÂk±folyadeÂk extrakcioÂt toÈbbszoÈr
megismeÂteljuÈk.
Legyen peÂldaÂul egy komponens megoszlaÂsi haÂnyadosa akkora, hogy egy leÂpeÂsben 70
szaÂzaleÂkaÂt tudjuk kinyerni a mintaÂboÂl. Ilyenkor a mintaÂban marad 30 szaÂzaleÂk, a koÈvetkezoÍ
extrakcioÂval ennek a 70 szaÂzaleÂkaÂt, azaz meÂg 21 szaÂzaleÂkot tudunk extrahaÂlni. IÂgy maÂr csak
9 szaÂzaleÂk maradt a kiindulaÂsi oldatban. Egy uÂjabb leÂpeÂssel ennek a 70 szaÂzaleÂkaÂt is
kinyerjuÈk, ez a kiindulaÂsi mennyiseÂg 6,3 szaÂzaleÂka, azaz maÂr csak 2,7 szaÂzaleÂk anyag marad
a kiindulaÂsi oldatban. Ezzel az eredmeÂnnyel sokszor megeleÂgszuÈnk; ez a magyaraÂzata
annak, hogy a folyadeÂk±folyadeÂk extrakcioÂt nagyon sok esetben haÂromszor hajtjuk veÂgre.
TermeÂszetesen veÂgrehajthatunk meÂg egy leÂpeÂst, ha szuÈkseÂges, illetve eleÂg lehet keÂt leÂpeÂs is,
ha a megoszlaÂsi haÂnyados eÂrteÂke megfeleloÍ.
Az elvaÂlasztaÂst nagyon hateÂkonnyaÂ tehetjuÈk uÂgy, hogy toÈbb kuÈloÈnboÈzoÍ elvaÂlasztaÂsi leÂpeÂst
iktatunk be. Ha az analitikai feladat bonyolult, akkor az elvaÂlasztaÂsi folyamatok egeÂsz
arzenaÂlja bevethetoÍ a folyadeÂk±folyadeÂk extrakcioÂtoÂl a bepaÂrlaÂson aÂt a szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂsig
eÂs kromatograÂfiaÂig.
A sok elvaÂlasztaÂsi leÂpeÂs idoÍ-, munka- eÂs eszkoÈzigeÂnyesseÂ, ezaÂltal draÂgaÂvaÂ teszi az eljaÂraÂst,
ezeÂrt mindig eloÍnyben reÂszesõÂtjuÈk a kevesebb leÂpeÂst igeÂnyloÍ moÂdszereket. Az ilyen iraÂnyuÂ
fejleszteÂsekre vilaÂgszerte sok energiaÂt fordõÂtanak.

6.3. NeÂhaÂny modern analitikai elvaÂlasztaÂsi moÂdszer
A koÈvetkezoÍ fejezetekben olyan elvaÂlasztaÂsi moÂdszereket ismertetuÈnk, amelyek nem tuÂl
reÂgen jelentek meg az analitikaÂban. Egyik sem univerzaÂlis moÂdszer, de koÈzoÈs vonaÂsuk,
hogy keveÂs eÂloÍmunkaÂt igeÂnyelnek, egyszeruÍek, ezeÂrt gazdasaÂgosak. KeveÂs szerves oldoÂszert igeÂnyelnek, emiatt koÈrnyezetbaraÂt eljaÂraÂsok, tehaÂt mindenkeÂppen korszeruÍeknek
tekinthetoÍk.

6.3.1. Szuperkritikus fluidextrakcioÂ
A moÂdszer angol neveÂnek elterjedt roÈvidõÂteÂse: SFE (Supercritical Fluid Extraction). IsmerteteÂse eloÍtt tekintsuÈk aÂt a kritikus aÂllapotjelzoÍk illetve a kritikus aÂllapot fogalmaÂt!
VeÂgezzuÈnk el egy gondolatkõÂseÂrletet! ZaÂrjunk be vizet egy nyomaÂsaÂlloÂ edeÂnybe uÂgy, hogy
a võÂz feletti gaÂzteret csak võÂzgoÍz toÈlti ki, eÂs kezdjuÈk el melegõÂteni! FigyeljuÈk a hoÍmeÂrseÂkletet, a nyomaÂst eÂs a suÍruÍseÂget.
A hoÍmeÂrseÂklet emelkedik, a võÂz paÂrolog eÂs noÈveli a goÍzteÂr nyomaÂsaÂt. Ezzel egyidoÍben
a goÍzteÂrboÍl molekulaÂk vaÂlnak ki a folyadeÂkfaÂzisba eÂs kondenzaÂloÂdnak. Ha a keÂt folyamat
sebesseÂge egyenloÍveÂ vaÂlik, akkor leÂtrejoÈn az egyensuÂly, a faÂzisok toÈmege nem vaÂltozik.
A kialakuloÂ nyomaÂst a võÂzgoÍz tenzioÂjaÂnak nevezzuÈk. A hoÍmeÂrseÂklet emeleÂseÂvel a tenzioÂ
egyre noÈvekszik.
A tenzioÂ noÈvekedeÂse azt is jelenti, hogy a goÍz suÍruÍseÂge egyre noÍ. A hoÍmeÂrseÂklet emelkedeÂseÂvel paÂrhuzamosan a hoÍtaÂgulaÂs miatt a võÂz suÍruÍseÂge egyre kisebb lesz, vagyis a keÂt faÂzis
suÍruÍseÂge koÈzelõÂt egymaÂshoz. Ehhez hasonloÂan viselkedik a toÈbbi fizikai jellemzoÍ, peÂldaÂul
a toÈreÂsmutatoÂ, az elektromos ellenaÂllaÂs, a diffuÂzioÂs aÂllandoÂ eÂs maÂsok. Egyszer csak eleÂruÈnk
egy olyan aÂllapotot, amelyneÂl a keÂt faÂzis fizikai jellemzoÍi egyenloÍveÂ vaÂlnak, eltuÍnik a faÂzis-
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hataÂr (5.1. fejezet). A keÂt faÂzis megkuÈloÈnboÈztethetetlen lesz, illetve inkaÂbb azt kell mondanunk, hogy csak egy faÂzisunk lesz, homogeÂn rendszert kapunk, de nem tudjuk megmondani, hogy a tartaÂlyban võÂz vagy goÍz, folyadeÂk vagy gaÂz van. Az ehhez az aÂllapothoz tartozoÂ
hoÍmeÂrseÂkletet kritikus hoÍmeÂrseÂkletnek, nyomaÂst kritikus nyomaÂsnak, molaÂris teÂrfogatot
kritikus teÂrfogatnak nevezzuÈk. A kritikus hoÍmeÂrseÂklet eÂs nyomaÂs felett nincs kuÈloÈnbseÂg
a folyadeÂk eÂs a gaÂz halmazaÂllapot koÈzoÈtt. A suÍruÍseÂg a folyadeÂk suÍruÍseÂgeÂhez aÂll koÈzelebb,
az aÂllapotot szuperkritikus aÂllapotnak vagy fluid aÂllapotnak nevezzuÈk.
A võÂz kritikus hoÍmeÂrseÂklete 647 K, azaz 374³C, kritikus nyomaÂsa 21 700 kPa, vagyis koÈruÈlbeluÈl 217 bar. Ezek az eÂrteÂkek az analitika szempontjaÂboÂl nagyon magasak. EgyreÂszt a szerves molekulaÂk nagyreÂsze elbomlana a szuperkritikus võÂzben, maÂsreÂszt az ilyen magas
hoÍmeÂrseÂkletuÍ eÂs nyomaÂsuÂ koÈzeg technikailag nagyon nehezen kezelhetoÍ.
Mindezzel szemben a szeÂndioxid kritikus hoÍmeÂrseÂklete 304 K, azaz 31³C, kritikus nyomaÂsa
7300 kPa, koÈruÈlbeluÈl 73 bar. Ilyen koÈruÈlmeÂnyek maÂr viszonylag egyszeruÍen kialakõÂthatoÂk.
A szuperkritikus aÂllapotuÂ szeÂndioxid keÂpes komponenseket feloldani illetve egy maÂsik
faÂzisboÂl kioldani. A diffuÂzioÂ sebesseÂge sokkal nagyobb benne, mint egy folyadeÂkban, ezeÂrt
az extrakcioÂ nagyon gyors lehet. TehaÂt ha alkalmas keÂszuÈleÂkben a szeÂndioxid szuperkritikus jellemzoÍinek megfeleloÍ nyomaÂst eÂs hoÍmeÂrseÂkletet alakõÂtunk ki, akkor a leÂtrejoÈvoÍ fluid
szeÂndioxiddal gyors eÂs hateÂkony extrakcioÂt veÂgezhetuÈnk.
A moÂdszer speciaÂlis, draÂga keÂszuÈleÂket igeÂnyel, ez tekinthetoÍ egyetlen haÂtraÂnyaÂnak. A keÂszuÈleÂk muÍkoÈdeÂse automatizaÂlhatoÂ, szilaÂrd mintaÂk extrahaÂlhatoÂak vele. Ha a minta folyadeÂk
halmazaÂllapotuÂ, akkor fel lehet itatni valamilyen adszorbenssel, ezutaÂn szilaÂrd mintakeÂnt
lehet vele baÂnni.
A szeÂndioxid eÂrdekes jellemzoÍje, hogy tulajdonsaÂgai a nyomaÂs eÂs a hoÍmeÂrseÂklet vaÂltoztataÂsaÂval szeÂles skaÂlaÂn variaÂlhatoÂk, õÂgy adott komponens extrakcioÂjaÂhoz optimalizaÂlhatoÂk. Az
extrakcioÂ veÂgrehajtaÂsa utaÂn az extraktum nyomaÂsaÂt lecsoÈkkentve a szeÂndioxid elpaÂrolog,
csak a kivont komponensek maradnak vissza.
A moÂdszer nagy eloÍnye, hogy gyors, automatikus, eÂs hogy nem igeÂnyel szerves oldoÂszert.
Ez utoÂbbi miatt abszoluÂt koÈrnyezetbaraÂt, az oldoÂszer aÂra is megtakarõÂthatoÂ.
Ha a szeÂndioxid oÈnmagaÂban nem megfeleloÍ az extrakcioÂhoz, akkor lehet bele kis koncentraÂcioÂban metanolt, acetont vagy maÂs oldoÂszert keverni, õÂgy tovaÂbb javõÂthatoÂ a moÂdszer
hateÂkonysaÂga.

6.3.2. SzilaÂrd faÂzisuÂ extrakcioÂ
A moÂdszer angol neveÂnek roÈvidõÂteÂse SPE (Solid Phase Extraction), MagyarorszaÂgon is ezzel a betuÍszoÂval emlegetjuÈk.
Legfontosabb kelleÂke egy kis csoÍ, ami kuÈlsoÍre injekcioÂs fecskendoÍhoÈz hasonlõÂt (6.5. aÂbra).
A csoÍben szilaÂrd toÈltet talaÂlhatoÂ, toÈmege aÂltalaÂban 250 mg eÂs 1 g
koÈzoÈtt van. A toÈltet nagyon sokszor adszorbens, de lehet ioncsereÂloÍ gyanta (11.1. fejezet) vagy folyadeÂkfilmmel borõÂtott hordozoÂ is.
MuÍkoÈdeÂsi elve nagyon egyszeruÍ. A legegyszeruÍbb esetben a raÂ
felvitt majd rajta aÂtbocsaÂtott mintaoldatboÂl megkoÈti a minket
eÂrdekloÍ komponenst, a szennyezoÍdeÂsek eltaÂvoznak roÂla. A meg-
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koÈtoÈtt komponens alkalmas oldoÂszerrel leoldhatoÂ. TermeÂszetesen az extrakcioÂ toÈbb leÂpeÂst
is tartalmazhat. SzokaÂsos eljaÂraÂs a toÈltet eloÍzetes mosaÂsa, eloÍkezeleÂse valamilyen oldoÂszerrel, majd a mintaoldat aÂtbocsaÂtaÂsa utaÂn a szennyezoÍdeÂsek lemosaÂsa eÂs az elvaÂlasztani
kõÂvaÂnt komponens leoldaÂsa.
Adott komponensek adott tõÂpusuÂ mintaÂkboÂl toÈrteÂnoÍ kivonaÂsaÂhoz reÂszletes leõÂraÂsok tartoznak, melyeket szigoruÂan be kell tartani a megfeleloÍ eredmeÂny eleÂreÂse eÂrdekeÂben.
Mivel a toÈltetek aÂltalaÂban toÈmoÈrek, nehezen folyik aÂt rajtuk a folyadeÂk, a fecskendoÍ egy
vaÂkuumtartaÂlyhoz csatlakoztathatoÂ egy kis csapon keresztuÈl, õÂgy az aÂramlaÂs nagyon gyors
lehet.
Megszokott dolog keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ csoÈvet kapcsolni egymaÂs utaÂn, õÂgy az extrakcioÂ hateÂkonysaÂga nagyban noÈvelhetoÍ.

6.3.3. SzilaÂrd faÂzisuÂ mikroextrakcioÂ
A szilaÂrd faÂzisuÂ mikroextrakcioÂ (SPME, Solid Phase Micro Extraction) az egyik legegyszeruÍbb elvaÂlasztaÂsi moÂdszer, egyeÂrtelmuÍen muÍszeres analitikai ceÂlokat szolgaÂl. A lengyel
szaÂrmazaÂsuÂ, a Waterloo Egyetemen dolgozoÂ Janusz Pawliszyn az 1990-es eÂvekben alkotta
meg a moÂdszert (Gdanskban, LengyelorszaÂgban szuÈletett 1954-ben).
EszkoÈze a mikroextraktor, ami egy injekcioÂs tuÍhoÈz hasonlõÂt
(6.6. aÂbra). A tuÍben
egy veÂkony szaÂl talaÂlhatoÂ, amelynek a feluÈleteÂre adszorbenst
6.6. aÂbra SzilaÂrd faÂzisuÂ mikroextrakcioÂs (SPME) keÂszuÈleÂk
vagy folyadeÂkfaÂzist
vittek fel. A folyadeÂkok a gaÂz±folyadeÂk kromatograÂfiaÂban (17.3.2.2. fejezet) aÂltalaÂnosan hasznaÂltak koÈzuÈl keruÈlnek ki.
Az extrakcioÂs muÍvelet nagyon egyszeruÍ. A tuÍt gumitoÈmõÂteÂsen keresztuÈl beleszuÂrjuk a mintataÂroloÂba eÂs kitoljuk a belsejeÂboÍl a szaÂlat. A szaÂl vagy folyadeÂkfaÂzisba meruÈl, vagy a minta
feletti leÂgteÂrboÍl vesz mintaÂt. MegvaÂrjuk, amõÂg kialakul a megoszlaÂsi egyensuÂly a folyadeÂk
eÂs a szaÂl, illetve a leÂgteÂr eÂs a szaÂl koÈzoÈtt, majd a szaÂlat visszahuÂzzuk a tuÍbe. A tuÍt kihuÂzzuk
a mintataÂroloÂ edeÂnyboÍl eÂs beleszuÂrjuk a gaÂzkromatograÂf injektoraÂba eÂs a szaÂlat kitolva
injektaÂlunk (17.3.4. fejezet).
Mint laÂthatoÂ, az eljaÂraÂs nem igeÂnyel sem oldoÂszert, sem speciaÂlis keÂszuÈleÂket, veÂgrehajtaÂsa
gyors eÂs egyszeruÍ. A legkuÈloÈnboÈzoÍbb komponensek meghataÂrozaÂsaÂnaÂl hasznaÂlhatoÂ, a meghataÂrozaÂs nagyon eÂrzeÂkeny lehet.

6.3.4. MembraÂnszuÍreÂs
A membraÂnszuÍreÂsben elvi uÂjdonsaÂg nincs, mikrobioloÂgiai vizsgaÂlatokban peÂldaÂul maÂr reÂgoÂta alkalmazzaÂk. EgyszeruÍ szuÍreÂst jelent, azaz szilaÂrd szennyezoÍdeÂseket taÂvolõÂthatunk el
vele folyadeÂkokboÂl. FoÍ eszkoÈze a membraÂnszuÍroÍ, ami kuÈloÈnboÈzoÍ anyagokboÂl keÂszuÈlhet.
HasznaÂlnak celluloÂz-acetaÂt, celluloÂz-nitraÂt, teflon eÂs maÂs anyagboÂl keÂszuÈlt szuÍroÍket is.
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A szuÍroÍ anyagaÂt mindig az oldoÂszernek megfeleloÍen kell megvaÂlasztani. A szuÍroÍk alapvetoÍ
jellemzoÍje poÂrusmeÂretuÈk, ami aÂltalaÂban a 0,2 mm ± 5,0 mm nagysaÂgrendbe esik. Minden
feladathoz a hozzaÂ megfeleloÍ poÂrusmeÂretuÍ szuÍroÍt kell vaÂlasztani.
SegõÂtseÂguÈkkel a legcsekeÂlyebb opaÂlosodaÂst okozoÂ, illetve laÂthatatlan szilaÂrd szennyezoÍdeÂsek is eltaÂvolõÂthatoÂk az oldatokboÂl. Mivel a poÂrusmeÂret kicsi, a szuÍreÂshez mindenkeÂppen
tuÂlnyomaÂst, esetleg a kifolyoÂ oldalon vaÂkuumot kell biztosõÂtani. A szokaÂsos eljaÂraÂs szerint
kis folyadeÂkteÂrfogatokat injekcioÂs fecskendoÍbe toÈltuÈnk, a szuÍroÍt tartoÂjaÂval a fecskendoÍre
eroÍsõÂtjuÈk eÂs a dugattyuÂval nyomjuk aÂt a folyadeÂkot. Nagy mennyiseÂguÍ folyadeÂk szuÍreÂseÂhez
a szuÍroÍtartoÂt szõÂvoÂpalackhoz csatlakoztatjuk eÂs vaÂkuummal szõÂvatjuk aÂt a folyadeÂkot.
A moÂdszer elterjedten hasznaÂlatos HPLC meÂreÂsek (laÂsd 16. fejezet) eloÍtti veÂgsoÍ mintaszuÍreÂsre, illetve nagytisztasaÂguÂ oldoÂszerek eloÍaÂllõÂtaÂsaÂnaÂl.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. MieÂrt kell elvaÂlasztaÂsi muÍveleteket veÂgrehajtani az analitikai laboratoÂriumban?
2. Hogyan eÂrhetjuÈk el a komponensek szeÂtvaÂlaÂsaÂt egy homogeÂn rendszerben?
3. Mit jelent az analitikai moÂdszer szelektivitaÂsa?
4. MieÂrt szeÂndioxidot hasznaÂlunk a szuperkritikus fluidextrakcioÂhoz?
5. Mit jelent az SPE betuÍszoÂ?

258

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 32 : 10
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

259 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 32 : 11 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

7. A KROMATOGRAÂFIAÂS MOÂDSZEREK AÂLTALAÂNOS
AÂTTEKINTEÂSE

7.1. A kromatograÂfia kialakulaÂsa
A kromatograÂfia alapvetoÍen elvaÂlasztaÂsi moÂdszer, kialakulaÂsa eÂs mai fejlettseÂgi aÂllapotaÂnak
eleÂreÂse nagyon hosszadalmas fejloÍdeÂs eredmeÂnye.
MaÂr a XIX. szaÂzadban megfigyelteÂk, hogy ha festeÂkkevereÂkek oldataÂba maÂrtanak papõÂrt,
vagy a papõÂr koÈzepeÂre felviszik az oldatot, akkor a kuÈloÈnboÈzoÍ komponensek elteÂroÍ meÂrteÂkben szõÂvoÂdnak fel illetve vaÂndorolnak el a papõÂron, szõÂnes saÂvokat alkotva. A moÂdszert
textilfesteÂkek vizsgaÂlataÂra hasznaÂltaÂk, ezek a vizsgaÂlatok a papõÂrkromatograÂfia (9.3. fejezet)
eloÍfutaÂrainak tekinthetoÍek.
Day, meÂg szinteÂn a XIX. szaÂzadban, aÂsvaÂnyolajat aÂramoltatott aÂt egy szilikaÂttal, fullerfoÈlddel toÈltoÈtt oszlopon. EÂszrevette, hogy a lefolyoÂ anyagban a desztillaÂcioÂs frakcioÂkhoz hasonloÂ frakcioÂkat lehet elkuÈloÈnõÂteni. Az oÍ vizsgaÂlatai mai szoÂval eÂlve
az adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia (8. fejezet) koÈreÂbe tartoztak.
Mai neÂzeteink szerint a kromatograÂfia mint moÂdszer kialakulaÂsa
egyeÂrtelmuÍen Mihail Szemjonovics Cvet orosz botanikus (Asti,
OlaszorszaÂg, 1872±Voronyezs, OroszorszaÂg, 1919) munkaÂssaÂgaÂhoz
koÈthetoÍ.
A varsoÂi egyetem botanikatanaÂra 1903-ban kalcium-karbonaÂt oÍrlemeÂnyt toÈltoÈtt uÈvegoszlopba, leveÂlfesteÂk-kivonatot oÈntoÈtt raÂ majd petroleÂterrel raÂmosta. A petroleÂter lefeleÂ toÈrteÂnoÍ aÂramlaÂsaÂnak hataÂsaÂra
a festeÂkelegy oÈsszetevoÍi szõÂnes saÂvokat keÂpeztek a toÈlteten. Cvet
meg tudta aÂllapõÂtani, hogy a leveÂlfesteÂk keÂtfeÂle zoÈld eÂs keÂtfeÂle saÂrga
oÈsszetevoÍboÍl aÂll. A laÂtvaÂny hataÂsaÂra nevezte el moÂdszereÂt kromatograÂfiaÂnak (kroma: szõÂn, grafia: õÂraÂs, mindkettoÍ goÈroÈg). MoÂdszereÂben
az volt az alapvetoÍ uÂjõÂtaÂs a koraÂbbiakhoz keÂpest, hogy nem folyamatosan aÂramoltatta aÂt az oszlopon a kivonatot, hanem csak egy kis
adagot vitt fel beloÍle, majd oldoÂszerrel veÂgezte az aÂtaÂramoltataÂst.
A 7.1. aÂbraÂn bemutatunk egy kõÂseÂrletet, amely hasonloÂ Cvet kõÂseÂrleteÂhez. Az elteÂreÂs annyi, hogy az oszlopban szilikageÂl toÈltet talaÂlhatoÂ.
Cvet alapvetoÍ eÂrdeme, hogy helyesen eÂrtelmezte az oszlopon lejaÂtszoÂdoÂ folyamatokat. 1910-es monograÂfiaÂjaÂban 100 kuÈloÈnboÈzoÍ adszorbensre vonatkozoÂ tapasztalatait, a kromatograÂfia aÂltala kidolgozott
moÂdszertanaÂt eÂs eszkoÈzeit is leõÂrta. MunkaÂssaÂgaÂnak jelentoÍseÂgeÂt kortaÂrsai nem ismerteÂk fel. Csak orosz nyelven publikaÂlt, de a haÂboruÂs
esemeÂnyek eÂs politikai koÈruÈlmeÂnyek is koÈzrejaÂtszottak abban, hogy
eredmeÂnyei nem kaptaÂk meg a kelloÍ elismereÂst. Ma maÂr tudjuk,
7.1. aÂbra LeveÂlfesteÂkek
hogy a keÂmiai analitikaÂt forradalmian vaÂltoztatta meg, gyakorlatilag
elvaÂlasztaÂsa szilikageÂl
nincs olyan analitikai laboratoÂrium, amelyben valamilyen kromatooszlopon
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graÂfiaÂs eljaÂraÂst ne hasznaÂlnaÂnak. Sokak veÂlemeÂnye szerint Cvet mindenkeÂppen Nobel-dõÂjat
eÂrdemelt volna.
A kromatograÂfia igazi fejloÍdeÂse az 1930-as eÂvekben indult el. Ebben a magyar Zechmeister LaÂszloÂ (GyoÍr, 1889±Pasadena, 1972) eÂs Cholnoky LaÂszloÂ (Ozora, 1899±PeÂcs, 1967)
munkaÂssaÂga alapvetoÍ jelentoÍseÂguÍ, mindkeÂt kutatoÂ nemzetkoÈzi elismertseÂgnek oÈrvendett.
Napjainkra a kromatograÂfiaÂs moÂdszerek csalaÂdja nagyon terebeÂlyesseÂ vaÂlt, alkalmazaÂsuk
szeÂleskoÈruÍ. Az analitika mellett ipari meÂretekben is elterjedten alkalmazzaÂk oÍket.

7.2. A kromatograÂfia definõÂcioÂja
Ma maÂr a kromatograÂfiaÂs moÂdszerek toÈbbseÂgeÂnek semmi koÈze nincs a ¹szõÂn szerinti
elvaÂlasztaÂshozº. A moÂdszerekre az elvaÂlasztaÂs fizikai elvei alapjaÂn nem adhatunk egyseÂges
definõÂcioÂt, ezeÂrt az aÂltalaÂnosan elfogadott definõÂcioÂ a veÂgrehajtaÂs moÂdjaÂt roÈgzõÂti.
Az egyik megfogalmazaÂs szerint a kromatograÂfia olyan elvaÂlasztaÂsi folyamatok neve, amelyekben a szeÂtvaÂlaÂs annak koÈvetkezteÂben megy veÂgbe, hogy az elvaÂlasztandoÂ komponensek
megoszlanak egy nagy feluÈletuÍ aÂlloÂ faÂzis eÂs egy azon keresztuÈlhaladoÂ mozgoÂ faÂzis koÈzoÈtt.
Az irodalomban kuÈloÈnboÈzoÍ egyeÂb definõÂcioÂk is talaÂlhatoÂk, de a fentiben megtalaÂljuk azokat
a jellemzoÍket, amelyek alapjaÂn a kromatograÂfiaÂs moÂdszerek egyseÂgesen taÂrgyalhatoÂk.

7.3. A kromatograÂfiaÂs moÂdszerek csoportosõÂtaÂsa
A kromatograÂfiaÂs moÂdszerek csalaÂdja nagyon sok tagot tartalmaz. IsmerteteÂsuÈkhoÈz valamilyen moÂdon csoportba kell sorolni oÍket. Az alaÂbb ismertetett csoportosõÂtaÂsi elvek alkalmasak arra, hogy a taÂrgyalaÂs alapjaÂt keÂpezzeÂk.

7.3.1. CsoportosõÂtaÂs faÂzisok szerint
A legkeÂzenfekvoÍbb csoportosõÂtaÂsnak a faÂzisok halmazaÂllapota szerinti besorolaÂs tuÍnik.
EgyszeruÍen belaÂthatoÂ, hogy az aÂlloÂ faÂzis nem lehet gaÂz, a mozgoÂ vagy aÂramloÂ pedig nem
lehet szilaÂrd, a toÈbbiekkel baÂrmilyen paÂrosõÂtaÂs elkeÂpzelhetoÍ. Eszerint van
gaÂz±szilaÂrd,
gaÂz±folyadeÂk,
folyadeÂk±szilaÂrd eÂs
folyadeÂk±folyadeÂk kromatograÂfia.
EÂrdekes lehet talaÂn, hogy hogyan lehet folyadeÂkot aÂlloÂ faÂziskeÂnt alkalmazni, eÂs azon
keresztuÈlaÂramoltatni folyadeÂkot vagy gaÂzt. A megoldaÂs nagyon egyszeruÍ. A folyadeÂk koÈtoÍdhet szilaÂrd szemcseÂs hordozoÂhoz, annak feluÈleteÂt beborõÂtva, ilyenkor az aÂramlaÂs a szemcseÂk koÈzoÈtti uÈregekben toÈrteÂnik. KoÈthetjuÈk a folyadeÂkot uÈres csoÍ falaÂhoz is, ekkor a mozgoÂ
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faÂzis a csoÍ uÈreges koÈzepeÂn aÂramlik. A koÈtoÍdeÂs toÈrteÂnhet maÂsodlagos koÈtoÍeroÍkkel, illetve
keÂmiai koÈteÂsekkel is.

7.3.2. CsoportosõÂtaÂs az aÂlloÂ faÂzis geometriaÂja szerint
Az aÂlloÂ faÂzis elrendezeÂse alapvetoÍen egydimenzioÂs (lineaÂris) illetve keÂtdimenzioÂs (sõÂkbeli
vagy planaÂris) lehet. A keÂt esetnek megfeleloÍen leÂtezik
oszlop- eÂs
sõÂkkromatograÂfia.
MegjegyezzuÈk, hogy a sõÂkkromatograÂfia elnevezeÂs nem hasznaÂlatos, helyette papõÂr- illetve
reÂtegkromatograÂfiaÂroÂl beszeÂluÈnk.

7.3.3. CsoportosõÂtaÂs az elvaÂlasztaÂsi mechanizmus szerint
RendezoÍ elv, meÂgpedig talaÂn a legfontosabb rendezoÍ elv lehet az elvaÂlasztaÂsi mechanizmus
is. Itt tehaÂt azt vizsgaÂljuk, hogy milyen koÈlcsoÈnhataÂs leÂp fel az elvaÂlasztandoÂ komponensek
eÂs az elvaÂlasztaÂst veÂgzoÍ faÂzisok koÈzoÈtt. TalaÂlkozunk
adszorpcioÂs,
megoszlaÂsos,
ioncsereÂloÍ,
meÂretkizaÂraÂsos eÂs
affinitaÂskromatograÂfiaÂval.
Az adszorpcioÂs kromatograÂfiaÂnaÂl a komponensek adszorbeaÂloÂdnak a szilaÂrd aÂlloÂ faÂzis
feluÈleteÂn. MegoszlaÂsos kromatograÂfiaÂnaÂl az aÂlloÂ faÂzis folyeÂkony, a komponensek folyadeÂk±
folyadeÂk vagy gaÂz±folyadeÂk megoszlaÂst szenvednek a keÂt faÂzis koÈzoÈtt. Az ioncsereÂloÍ kromatograÂfiaÂval toÈlteÂssel rendelkezoÍ reÂszecskeÂk vaÂlaszthatoÂk el.
A meÂretkizaÂraÂsos kromatograÂfia kuÈloÈnleges eljaÂraÂs. Az eloÍbbiekkel szemben a leÂnyege az,
hogy semmilyen koÈlcsoÈnhataÂs nem leÂp fel a mintakomponensek eÂs az aÂlloÂ faÂzis koÈzoÈtt,
csupaÂn az elvaÂlasztandoÂ anyagok molekulameÂreteÂnek eÂs az aÂlloÂ faÂzis poÂrusmeÂreteÂnek a viszonya szabaÂlyozza az elvaÂlasztaÂst.
Az affinitaÂskromatograÂfia kicsit kiloÂg a fenti definõÂcioÂboÂl. FoÍ teruÈlete a bioloÂgiailag aktõÂv
anyagok tisztõÂtaÂsa. Az aÂlloÂ faÂzis eÂs a mintakomponens koÈzoÈtt speciaÂlis koÈtoÍdeÂs alakul ki (pl.
enzim±szubsztraÂt koÈteÂs), az adott komponens nem is vaÂndorol tovaÂbb, kuÈloÈn leÂpeÂsben kell
eltaÂvolõÂtanunk az aÂlloÂ faÂzisroÂl.
MaÂr most meg kõÂvaÂnjuk jegyezni, hogy a koÈlcsoÈnhataÂs jellege nem mindig egyeÂrtelmuÍ.
PeÂldaÂul folyadeÂk±folyadeÂk kromatograÂfiaÂban nem csak a megoszlaÂs jaÂtszhat szerepet, eÂrveÂnyesuÈlhet a hordozoÂ adszorbeaÂloÂ vagy eÂppen ioncsereÂloÍ hataÂsa is. A moÂdszereket mindig
az alapvetoÍnek tekintett koÈlcsoÈnhataÂsok alapjaÂn taÂrgyaljuk.
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7.3.4. CsoportosõÂtaÂs a veÂgrehajtaÂs szerint
Itt a csoportosõÂtaÂs alapja az, hogy mi alkotja a mozgoÂ faÂzist. Ebben az osztaÂlyozaÂsban
frontaÂlis,
kiszorõÂtaÂsos eÂs
eluÂcioÂs
moÂdszerrel talaÂlkozunk.
A frontaÂlis moÂdszer leÂnyege az, hogy a szeÂtvaÂlasztandoÂ elegyet folyamatosan aÂramoltatjuk
aÂt az aÂlloÂ faÂzison, az elegy maga a mozgoÂ faÂzis.
A kiszorõÂtaÂsos moÂdszerneÂl felvisszuÈk az aÂlloÂ faÂzisra a minta egy reÂszleteÂt, majd olyan
oldatot aÂramoltatunk aÂt rajta, amelynek egyik komponense eroÍsebben koÈtoÍdik az aÂlloÂ
faÂzishoz, mint baÂrmelyik mintakomponens.
Az eluÂcioÂs moÂdszerneÂl szinteÂn a minta egy reÂszleteÂt visszuÈk fel, majd olyan oldoÂszert vagy
gaÂzt alkalmazunk mozgoÂ faÂziskeÂnt, amelynek minden komponense gyengeÂbben koÈtoÍdik az
aÂlloÂ faÂzishoz, mint baÂrmelyik mintakomponens. A mozgoÂ faÂzist ilyenkor eluensnek is
nevezzuÈk. Ha a mozgoÂ faÂzis folyamatosan aÂramlik aÂt az aÂlloÂ faÂzison, akkor a mintaÂt
bemeÂrhetjuÈk az eluensaÂramba is. Az eluens a mintaÂt az aÂlloÂ faÂzisra szaÂllõÂtja, majd lezajlik
a kromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂs.
A haÂrom moÂdszer jellemzoÍit az adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia taÂrgyalaÂsa soraÂn ismertetjuÈk, de maÂr most megemlõÂtjuÈk, hogy az analitikaÂban szinte kizaÂroÂlagos az eluÂcioÂs moÂdszer
alkalmazaÂsa.
FelhõÂvjuk a figyelmet, hogy a fenti besorolaÂsok egymaÂs mellett leÂteznek. Mindegyik kromatograÂfiaÂs eljaÂraÂs besorolhatoÂ mindegyik fenti szempont szerint. Van peÂldaÂul kiszorõÂtaÂsos
adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia (ez folyadeÂk-szilaÂrd kromatograÂfia, hiszen az adszorpcioÂ
szilaÂrd faÂzis feluÈleteÂn toÈrteÂnik), vagy mondjuk eluÂcioÂs megoszlaÂsos gaÂzkromatograÂfia (ez
gaÂz-folyadeÂk kromatograÂfia, ugyanis a megoszlaÂshoz gaÂz-folyadeÂk vagy folyadeÂk-folyadeÂk
faÂzispaÂr szuÈkseÂges). Nem leÂtezik azonban mindenfeÂle kombinaÂcioÂ. Nincs peÂldaÂul planaÂris
affinitaÂskromatograÂfia (az affinitaÂskromatograÂfia mindig oszlopot hasznaÂl), nem leÂtezik
meÂretkizaÂraÂsos gaÂzkromatograÂfia sem.
KeÂrdeÂsek eÂs feladatok:
1. Mit jelent a kromatograÂfia mint fogalom?
2. Milyen halmazaÂllapotuÂ mintaÂkat kromatografaÂlhatunk?
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8. ADSZORPCIOÂS OSZLOPKROMATOGRAÂFIA

8.1. AÂltalaÂnos ismerteteÂs
A 7.1. fejezetben emlõÂtettuÈk Mihail Cvet 1903-as kõÂseÂrleteÂt, melynek soraÂn uÈvegcsoÍbe
toÈltoÈtt adszorbensen leveÂlfesteÂkeket vaÂlasztott el. Innen szaÂmõÂtjuk a kromatograÂfia toÈrteÂneteÂt, nem feledkezve meg az eloÍdoÈk munkaÂssaÂgaÂroÂl.
Az adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia alapvetoÍ eszkoÈze a kromatograÂfiaÂs
oszlop, ami az esetek toÈbbseÂgeÂben nagyon egyszeruÍ keÂszuÈleÂk (8.1. aÂbra).
LeÂnyegeÂben egy uÈvegcsoÍ, aminek az aljaÂba uÈvegszuÍroÍt, veÂgeÂre pedig csapot forrasztanak. Az uÈvegszuÍroÍnek az a feladata, hogy a csoÍbe toÈltoÈtt
adszorbenst megtartsa, a csappal pedig szabaÂlyozni tudjuk a folyadeÂk
aÂramlaÂsaÂt az adszorbensen keresztuÈl. Az oldoÂszer aÂltalaÂban sajaÂt nyomaÂsaÂnak koÈvetkezteÂben keÂpes aÂtaÂramolni az adszorbensreÂtegen. KoÈnnyen eloÍfordulhat, kuÈloÈnoÈsen kisebb szemcsemeÂret, illetve magasabb reÂteg eseteÂben, hogy a megfeleloÍ aÂramlaÂsi sebesseÂg eleÂreÂse eÂrdekeÂben noÈvelnuÈnk kell
a nyomaÂskuÈloÈnbseÂget az oszlop teteje eÂs alja koÈzoÈtt. Ilyenkor ceÂlszeruÍ a
csapot szõÂvoÂpalackoz csatlakoztatni eÂs az oszlop aljaÂn vaÂkuummal eloÍsegõÂteni az aÂramlaÂst, mert az uÈvegkeÂszuÈleÂkek a vaÂkuumot joÂl, mõÂg a tuÂlnyomaÂst
alig bõÂrjaÂk. Enyhe tuÂlnyomaÂst alkalmazhatunk az oszlop tetejeÂn, de ha
nagyobb nyomaÂsra van szuÈkseÂguÈnk, akkor feÂm oszlopot kell hasznaÂlnunk.
A kromatografaÂlaÂs menete sem bonyolult.

8.1. aÂbra

KromatograÂfiaÂs
oszlop

ElsoÍ leÂpeÂskeÂnt a megfeleloÍ adszorbenssel megtoÈltjuÈk az oszlopot. A toÈlteÂs
toÈrteÂnhet uÂgy, hogy szaÂrazon az oszlopba toÈltjuÈk az adszorbenst, majd oldoÂszert oÈntuÈnk raÂ,
de ceÂlszeruÍbb nedves toÈlteÂst alkalmazni. Ilyenkor az oszlopba egy keveÂs oldoÂszert toÈltuÈnk,
az adszorbenst pedig egy edeÂnyben elszuszpendaÂljuk az oldoÂszerrel. EzutaÂn a szuszpenzioÂt
toÈltjuÈk az oszlopba. E muÍvelet legfoÍbb ceÂlja az, hogy az adszorbensaÂgy ne tartalmazzon
levegoÍbuboreÂkokat, mert az rontanaÂ a kromatografaÂlaÂs hateÂkonysaÂgaÂt.
Ha az adszorbensaÂgy keÂsz, akkor az oldoÂszert leengedjuÈk az adszorbens tetejeÂig, majd
felvisszuÈk a tetejeÂre a mintaoldatot. A kromatografaÂlaÂst kuÈloÈnboÈzoÍ moÂdszerekkel hajthatjuk veÂgre.

8.2. VeÂgrehajtaÂsi lehetoÍseÂgek
8.2.1. FrontaÂlis kromatograÂfia
FrontaÂlis kromatograÂfiaÂnaÂl uÂgy jaÂrunk el, hogy a mintaoldatot folyamatosan visszuÈk fel az
adszorbensaÂgy tetejeÂre. NeÂzzuÈk meg, hogy mi toÈrteÂnik ilyenkor az oszlopon!
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TegyuÈk fel, hogy a mintaoldat haÂrom oldott komponenst tartalmaz, jeloÈljuÈk oÍket
A, B eÂs C betuÍkkel. A adszorbeaÂloÂdjon a
legkeveÂsbeÂ, B jobban, C pedig a legeroÍsebben. Az oldoÂszer adszorpcioÂjaÂt tekintsuÈk elhanyagolhatoÂnak, olyan meÂrteÂkuÍnek, ami a mintakomponensek viselkedeÂseÂt nem befolyaÂsolja. Amikor a mintaoldat elsoÍ reÂszlete raÂkeruÈl az adszorbensre,
kialakul egy zoÂna, amiben A, B eÂs C is
adszorbeaÂloÂdik. ElhelyezkedeÂsuÈk nem
8.2. aÂbra A saÂvok kialakulaÂsa eÂs vaÂndorlaÂsa frontaÂlis adszorpcioÂs
kromatograÂfia soraÂn
egyenletes, a komponensek aÂltalaÂban koÈlcsoÈnoÈsen befolyaÂsoljaÂk egymaÂst. HozzaÂvetoÍlegesen a 8.2. aÂbra baloldali oszlopaÂn laÂthatoÂ keÂppel jellemezhetoÍ a kialakuloÂ helyzet.
A legeroÍsebben adszorbeaÂloÂdoÂ C komponens a zoÂna elejeÂn megkoÈtoÍdik. A gyengeÂbben
koÈtoÍdoÍ A eÂs B tovaÂbb tud haladni, de ezek is foglalnak el aktõÂv centrumokat C magassaÂgaÂban is. A legtovaÂbb A halad, mivel ez adszorbeaÂloÂdik a leggyengeÂbben, neki kell a legtoÈbb adszorbens a megkoÈtoÍdeÂshez. TehaÂt lesz egy saÂv, amiben mindhaÂrom komponens
jelen van, ez lesz legfeluÈl. Alatta egy saÂv lesz A-val eÂs B-vel, majd legalul egy saÂvban csak
A lesz talaÂlhatoÂ.
Ha uÂjabb mintaoldat reÂszletet aÂramoltatunk az oszlopra, akkor a legfelsoÍ saÂvban A eÂs B
egy reÂszeÂt az eÂrkezoÍ C kiszorõÂtja eÂs lejjebb keÂnyszerõÂti. EÂrkezik azonban A eÂs B is a mintaoldatban, ezeÂrt mindhaÂrom komponens jelen lesz ebben a saÂvban, ami termeÂszetesen
szeÂlesedik. Az alatta leÂvoÍ saÂvboÂl szinteÂn szorul ki A komponens az eÂrkezoÍ B eÂs C hataÂsaÂra,
eÂs lejjebb vaÂndorol. Ez a saÂv szinteÂn szeÂlesedik. A tiszta A-t tartalmazoÂ saÂv is szeÂlesedik eÂs
vaÂndorol lefeleÂ. Ez laÂthatoÂ az aÂbra koÈzeÂpsoÍ oszlopaÂn.
MindekoÈzben az oszloproÂl tiszta oldoÂszer folyik le. FrontaÂlis kromatograÂfiaÂnaÂl tehaÂt tulajdonkeÂppen a felvitel soraÂn kialakuloÂ zoÂna terjed tovaÂbb, szeÂlesedik ki az oszlopon lefeleÂ,
majd folyik le az oszloproÂl. Amikor A megjelenik az oszlop aljaÂn, akkor azt mondjuk, hogy
aÂttoÈrt. Ez az aÂllapot laÂtszik a jobboldali oszlopon. Addig gyuÍjthetjuÈk a tiszta A-t tartalmazoÂ
frakcioÂt, amõÂg B is aÂt nem toÈri az oszlopot.
Az elmondottakboÂl kituÍnik, hogy frontaÂlis kromatograÂfiaÂval csak a legrosszabbul adszorbeaÂloÂdoÂ komponensboÍl kaphatunk tiszta oldatot, a toÈbbiboÍl maÂr nem. ElemzeÂsi ceÂlokra a
moÂdszer nem joÂ, de preparatõÂv ceÂlokra megfelelhet. Ha a legkeveÂsbeÂ adszorbeaÂloÂdoÂ komponenst akarjuk tisztaÂn kinyerni, a toÈbbi komponens koncentraÂcioÂja pedig viszonylag kicsi,
akkor van eÂrtelme frontaÂlis kromatograÂfiaÂt veÂgezni.
A moÂdszer haÂtraÂnyos tulajdonsaÂga, hogy befejezteÂvel az oszlop mintaÂval telõÂtetten marad
vissza. El kell doÈntenuÈnk, hogy mit tegyuÈnk a toÈltettel. Ha draÂga, akkor aÂltalaÂban oldoÂszeres mosaÂssal regeneraÂljuk eÂs uÂjabb hasznaÂlatra alkalmassaÂ tesszuÈk. Ha annyira olcsoÂ,
hogy a regeneraÂlaÂs nem eÂrneÂ meg, akkor a toÈltetet egyszeruÍen kioÈntjuÈk eÂs uÂj adszorbensadaggal uÂj oszlopot toÈltuÈnk.

8.2.2. KiszorõÂtaÂsos kromatograÂfia
Ha a mintaoldat egy reÂszleteÂnek felvitele utaÂn olyan oldatot aÂramoltatunk az oszlopra,
amelyben mindhaÂrom komponensneÂl eroÍsebben koÈtoÍdoÍ komponens van (legyen a jele D),
akkor kiszorõÂtaÂsos kromatograÂfiaÂroÂl beszeÂluÈnk.
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Az eÂrkezoÍ D az oszlop tetejeÂroÍl kiszorõÂtja
a toÈbbi komponenst, amelyek elindulnak
lefeleÂ. A kiszorult C meg akar koÈtoÍdni,
ezeÂrt kiszorõÂtja A-t eÂs B-t, amelyek meÂg
lejjebb vaÂndorolnak. De B is ki tudja szorõÂtani A-t, ezeÂrt A vaÂndorol a leggyorsabban. VeÂgeredmeÂnyben, ha megfeleloÍen
magas az adszorbensaÂgy, akkor a komponensek saÂvokra kuÈloÈnuÈlnek a 8.3. aÂbraÂnak
megfeleloÍen.
8.3. aÂbra A saÂvok kialakulaÂsa eÂs vaÂndorlaÂsa kiszorõÂtaÂsos
Ha a kromatografaÂlaÂst tovaÂbb folytatjuk,
adszorpcioÂs kromatograÂfia soraÂn
akkor a kuÈloÈnboÈzoÍ komponensek egymaÂs
utaÂn hagyjaÂk el az oszlopot, tiszta frakcioÂkat gyuÍjthetuÈnk. A technika elemzeÂsi eÂs preparatõÂv ceÂlokra is hasznaÂlhatoÂ.
HaÂtraÂnyos vonaÂsa a moÂdszernek, hogy a kromatografaÂlaÂs befejezteÂvel az oszlop az eroÍsen
koÈtoÍdoÍ D komponenssel telõÂtett, õÂgy az eloÍzoÍekben leõÂrtak szerint kell eljaÂrnunk. A regeneraÂlaÂs probleÂmaÂsabb lehet, hiszen a mintakomponensekneÂl eroÍsebben koÈtoÍdoÍ komponenst kell az adszorbensroÍl eltaÂvolõÂtani.

8.2.3. EluÂcioÂs kromatograÂfia
Az analitikaÂban szinte kizaÂroÂlagosnak tekinthetoÍ az eluÂcioÂs kromatograÂfia alkalmazaÂsa,
amit a koÈvetkezoÍkben roÈviden ismertetuÈnk.
Az oszlopra itt is a mintaoldatnak csak egy reÂszleteÂt visszuÈk fel, majd a folyadeÂkszintet az
adszorbensaÂgy felszõÂneÂig leengedjuÈk. EzutaÂn olyan oldoÂszert vagy oldoÂszerelegyet viszuÈnk
fel, amelynek minden komponense gyengeÂbben koÈtoÍdik az adszorbenshez, mint baÂrmelyik
mintakomponens. Ezt a muÍveletet nevezzuÈk eluÂcioÂnak, az alkalmazott oldoÂszert vagy
oldoÂszerelegyet pedig sokszor eluaÂloÂszernek vagy eluensnek.
ProÂbaÂljuk meg elkeÂpzelni, hogy mi toÈrteÂnik az oszlopon! A koÈnnyebb taÂrgyalaÂs kedveÂeÂrt
olyan mintaÂt taÂrgyalunk, amiben csak egyetlen oldott anyag szerepel, de keÂsoÍbb laÂtni
fogjuk, hogy toÈbb komponens esete teljesen hasonloÂan eÂrtelmezhetoÍ.
A minta felvitele utaÂn a 8.4. aÂbra baloldali oszlopaÂn aÂbraÂzolt aÂllapot alakul ki.

8.4. aÂbra A saÂvok kialakulaÂsa eÂs vaÂndorlaÂsa
eluÂcioÂs adszorpcioÂs kromatograÂfia soraÂn
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A saÂvban a komponens koncentraÂcioÂja koÈzel aÂllandoÂnak tekinthetoÍ, a saÂvon kõÂvuÈl a koncentraÂcioÂ zeÂrus.
A saÂv minden pontjaÂn beaÂllt az adszorpcioÂs egyensuÂly
(5.5. fejezet).
Ha a saÂv tetejeÂre tiszta eluens eÂrkezik, akkor az
egyensuÂlynak megfeleloÍ koncentraÂcioÂjuÂ folyadeÂkfaÂzis
lejjebb vaÂndorol. Az oszlop tetejeÂn megbomlik az adszorpcioÂs egyensuÂly, az oldoÂszer deszorbeaÂlja a mintakomponenst egeÂszen addig, amõÂg annak koncentraÂcioÂja meg nem felel az adszorpcioÂs egyensuÂlynak. EzutaÂn
vaÂltozatlan oÈsszeteÂtellel haladnak lefeleÂ.
A saÂvboÂl kileÂpoÍ, az adszorpcioÂs egyensuÂlynak megfeleloÍ oldat tiszta adszorbenssel talaÂlkozik. Itt is meg-
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bomlik az egyensuÂly, de igyekszik helyreaÂllni. Az adszorbens
megkoÈti a szaÂllõÂtott komponenst, olyan meÂrteÂkben, ami az adszorpcioÂs egyensuÂlynak megfelel. Azt laÂtjuk tehaÂt, hogy a saÂv
felsoÍ eÂs alsoÂ eÂle is egyaraÂnt lefeleÂ vaÂndorol, vagyis maga a saÂv
mozog lefeleÂ a 8.4. aÂbra jobboldali oszlopaÂn laÂthatoÂ moÂdon.
Ha a diffuÂzioÂ hataÂsa elhanyagolhatoÂ lenne, tovaÂbbaÂ felteÂtelezhetneÂnk, hogy az adszorpcioÂs egyensuÂly pillanatszeruÍen beaÂll, akkor
a saÂv leÂnyegeÂben vaÂltozatlan alakban vaÂndorolna lefeleÂ (8.5.
aÂbra). Ennek eÂrveÂnyesseÂgeÂhez azonban meÂg az is szuÈkseÂges,
8.5. aÂbra A saÂv alakulaÂsa lineaÂris
hogy a mintakomponens adszorpcioÂs izotermaÂja lineaÂris legyen.
izoterma eseteÂben, idealizaÂlt
koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt
Ha van egy maÂsik komponens is az oldatban, amelynek az
adszorpcioÂs izotermaÂja elteÂr az eloÍzoÍeÂtoÍl, akkor annak vaÂndorlaÂsi sebesseÂge is elteÂroÍ lesz. Amelyik komponens eroÍsebben adszorbeaÂloÂdik, az fog lassabban vaÂndorolni, mert toÈbb oldoÂszer szuÈkseÂges a deszorpcioÂjaÂhoz. A toÈbb oldoÂszer a keveÂsbeÂ
adszorbeaÂloÂdoÂ komponenst koÈzben viszi lefeleÂ. Ha a koÈruÈlmeÂnyeket (oldoÂszer, az adszorbens tõÂpusa, szemcsemeÂrete, aktivitaÂsa, az adszorbensaÂgy magassaÂga stb.) joÂl vaÂlasztjuk meg,
akkor a komponensek teljesen elvaÂlnak egymaÂstoÂl eÂs kuÈloÈn-kuÈloÈn hagyjaÂk el az oszlopot.
Ha az adszorpcioÂs izoterma nem lineaÂris, hanem goÈrbuÈlt (laÂsd az 5.1. eÂs az 5.3. aÂbraÂt),
akkor a saÂv alakja eloÍrehaladaÂs koÈzben torzul (8.6. aÂbra).
Ha az izoterma Langmuir tõÂpusuÂ vagy olyan Freundlich izoterma, amelyben a kitevoÍ, m
1-neÂl kisebb, akkor a saÂv eleje eÂles, a veÂge pedig hosszan elhuÂzoÂdik, a koncentraÂcioÂ lassan
csoÈkken nullaÂra (a 8.6. aÂbra baloldali goÈrbeÂje). Ez az eset nagyon gyakori. Ha az izoterma
Freundlich tõÂpusuÂ 1-neÂl nagyobb kitevoÍvel, akkor a 8.6. aÂbra jobboldali goÈrbeÂjeÂvel aÂbraÂzolhatjuk a saÂvban a koncentraÂcioÂ alakulaÂsaÂt. A saÂv eleje elhuÂzoÂdoÂ, a koncentraÂcioÂ lassan
eÂri el a maximaÂlis eÂrteÂket, a veÂgeÂn viszont hirtelen esik vissza nullaÂra. TermeÂszetesen
mindkeÂt esetben rosszabb az elvaÂlasztaÂs, mint az ideaÂlisnak tekinthetoÍ lineaÂris izotermaÂnaÂl,
mert a saÂvok szeÂlesednek, esetenkeÂnt nagyon nagy meÂrteÂkben.
Ha figyelembe vesszuÈk, hogy
lineaÂris goÈrbeÂvel csak a Langmuir izotermaÂk kezdeti, kis
koncentraÂcioÂtartomaÂnyokra
esoÍ szakaszaÂn talaÂlkozunk
[(5.8.) oÈsszefuÈggeÂs], megeÂrtjuÈk azt a tapasztalati teÂnyt,
hogy az adszorpcioÂs kromatograÂfiaÂban ideaÂlis saÂvalak
alig-alig fordul eloÍ, a leggyakoribb a 8.6. aÂbra baloldali
8.6. aÂbra A saÂv alakulaÂsa nemlineaÂris izotermaÂk eseteÂben, egyeÂb szempontokboÂl
goÈrbeÂjeÂvel szemleÂltetett eset.
idealizaÂlt koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt

8.3. Az adszorbensek kivaÂlasztaÂsaÂnak szempontjai
Egy feladat kuÈloÈnboÈzoÍ adszorbensekkel eÂs kuÈloÈnboÈzoÍ oldoÂszerekkel is megoldhatoÂ. MunkaÂnk soraÂn aÂltalaÂban irodalomboÂl vett, maÂsok aÂltal kidolgozott moÂdszereket alkalmazunk,
de termeÂszetesen eloÍfordulhat, hogy nekuÈnk magunknak kell moÂdszert kidolgozni, vagy
egy leõÂrt moÂdszert adaptaÂlni sajaÂt viszonyainkra. A koÈvetkezoÍkben megadunk neÂhaÂny
szempontot, amelyeket eÂrdemes figyelembe venni az adszorbens kivaÂlasztaÂsaÂnaÂl.
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Az adszorbensek taÂrgyalaÂsaÂnaÂl az 5.6.1. fejezetben emlõÂtettuÈk a kapacitaÂst, az aktivitaÂst eÂs
a szelektivitaÂst. KromatograÂfiaÂs ceÂlra az optimaÂlis adszorbens szelektivitaÂsa az elvaÂlasztandoÂ komponensekre neÂzve a lehetoÍ legnagyobb, kapacitaÂsa is legyen mineÂl nagyobb, aktivitaÂsa viszont csak koÈzepes. A kis aktivitaÂs ugyanis rossz adszorpcioÂt jelent, ha viszont tuÂl
nagy az aktivitaÂs, akkor a saÂvok vaÂndorlaÂsa lassul le nagyon a tuÂl eroÍs koÈtoÍdeÂs miatt.
EloÍfordulhat az is, hogy olyan eroÍsen koÈtoÍdik egy komponens az adszorbenshez, hogy
egyaÂltalaÂn nem mozdul el.
BelsoÍ feluÈlet neÂlkuÈli, azaz nem poroÂzus adszorbensekneÂl a kapacitaÂs noÍ a feluÈlet noÈveleÂseÂvel, azaz a szemcsemeÂret csoÈkkenteÂseÂvel. Ha viszont a szemcsemeÂret tuÂl kicsi, akkor
a szemcseÂk olyan toÈmoÈr aÂgyat alkotnak, hogy az eluens nem tud aÂtaÂramolni rajta, ezeÂrt
Â ltalaÂban joÂl hasznaÂlhatoÂ a 0,05±
a szemcsemeÂretet optimaÂlisan kell megvaÂlasztani. A
0,25 mm koÈzoÈtti meÂretuÍ szemcseÂket tartalmazoÂ adszorbens. PoroÂzus adszorbensekneÂl
a szemcsemeÂret csoÈkkenteÂse nem okoz jelentoÍs feluÈletnoÈvekedeÂst, mivel ezekneÂl a poÂrusok
adjaÂk a nagy feluÈletet.
Nagyon fontos, hogy az adszorbens homodiszperz legyen, azaz a szemcseÂk meÂrettartomaÂnya mineÂl szuÍkebb legyen. Ha sokfeÂle meÂretuÍ szemcse alkotja az adszorbensaÂgyat, akkor
a toÈltet kromatograÂfiaÂs ceÂlra gyakorlatilag alkalmatlan lesz.
A 8.3. fejezetben a saÂvok vaÂndorlaÂsaÂnak taÂrgyalaÂsaÂnaÂl a diffuÂzioÂ hataÂsaÂt elhanyagoltuk.
A valoÂsaÂgban a szemcseÂk koÈzoÈtti teÂrben mindig zajlik diffuÂzioÂ, poroÂzus adszorbensek
eseteÂben a szemcseÂk belsejeÂben is. A diffuÂzioÂ mindig szeÂlesõÂti a saÂvokat, azaz rontja az
elvaÂlasztaÂst. E jelenseÂget a keÂsoÍbbiekben reÂszletesebben taÂrgyaljuk (16.3. fejezet).

8.4. DetektaÂlaÂsi lehetoÍseÂgek
A komponensek vaÂndorlaÂsaÂt termeÂszetesen valamilyen moÂdszerrel meg kell figyelnuÈnk.
SzõÂnes anyagok detektaÂlaÂsa nem jelent probleÂmaÂt, mivel a folyamatokat szabad szemmel
koÈvetni tudjuk. Ha az anyagaink nem szõÂnesek, akkor egyeÂb moÂdszereket kell alkalmaznunk.
Ilyen lehet peÂldaÂul az ultraibolya feÂnnyel toÈrteÂnoÍ megvilaÂgõÂtaÂs. UV-feÂnyben sok anyag
fluoreszkaÂl eÂs laÂthatoÂvaÂ vaÂlik. Az UV-feÂny alkalmazaÂsaÂnak maÂsik lehetoÍseÂge, hogy az
oszlop anyagaÂba fluoreszkaÂloÂ anyagot, peÂldaÂul cink-szulfidot keveruÈnk. Ennek hataÂsaÂra
az egeÂsz oszlop fluoreszkaÂlni fog, ott azonban, ahol valamilyen egyeÂb anyag van az oszlopon, a fluoreszcencia gyenguÈl, vagy meg is szuÍnik, emiatt szuÈrke saÂvot fogunk laÂtni.
TermeÂszetesen ha ultraibolya feÂnyt hasznaÂlunk, akkor csak kvarcuÈveg oszlopban veÂgezhetjuÈk a kromatografaÂlaÂst, mivel a normaÂl uÈveg nem engedi aÂt az ultraibolya feÂnyt.
Alkalmazhatunk szõÂnreakcioÂkat kromatografaÂlaÂs eloÍtt, az oszlopon, eÂs kromatografaÂlaÂs
utaÂn is. Ha kromatografaÂlaÂs eloÍtt anyagainkboÂl szõÂnes szaÂrmazeÂkot keÂpezuÈnk, akkor szabad szemmel is megfigyelhetjuÈk a saÂvokat. Ha az oszlopot alkalmas reagenssel, peÂldaÂul
sav-baÂzis indikaÂtorral preparaÂljuk, akkor a komponens vaÂndorlaÂsaÂt az indikaÂtor szõÂnvaÂltozaÂsa jelzi. MegtehetjuÈk azt is, hogy a saÂvokat nem oldjuk le az oszloproÂl, csak elvaÂlasztjuk
oÍket, majd egy rosszul eluaÂloÂ oldoÂszerrel reagenst aÂramoltatunk aÂt az oszlopon.
EloÍfordul olyan detektaÂlaÂsi moÂd is, hogy a saÂvokat elvaÂlasztjuk, de nem eluaÂljuk az
oszloproÂl, hanem kitoljuk a toÈltetet eÂs utaÂna alkalmazzuk a fenti moÂdszerek valamelyikeÂt.
MegtehetjuÈk azt is, hogy nem szõÂnes, hanem fluoreszkaÂloÂ szaÂrmazeÂkot keÂpezuÈnk a vizsgaÂlt
komponensboÍl, majd UV-feÂnyben kromatografaÂlunk. Minden szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂsnek az a felteÂtele, hogy a molekula megfeleloÍ reakcioÂkeÂpes funkcioÂs csoportot tartalmazzon, eÂs talaÂljunk hozzaÂ megfeleloÍ szaÂrmazeÂkkeÂpzoÍt.
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Nagyon elterjedt detektaÂlaÂsi moÂd az, amikor az oszloproÂl lefolyoÂ anyagnak valamilyen
fizikai tulajdonsaÂgaÂt (toÈreÂsmutatoÂ, vezetoÍkeÂpesseÂg, feÂnyabszorpcioÂ) folyamatosan koÈvetjuÈk.
Ehhez termeÂszetesen alkalmas keÂszuÈleÂkre van szuÈkseÂguÈnk. Ha ilyen keÂszuÈleÂk nem aÂll
rendelkezeÂsuÈnkre, akkor az oszlop alatt idoÍroÍl idoÍre szedoÍt csereÂlhetuÈnk (frakcioÂkat szedhetuÈnk), majd a kuÈloÈnboÈzoÍ frakcioÂkat tetszoÍleges moÂdszerrel analizaÂlhatjuk.

8.5. A kromatogram
VeÂgezzuÈnk el egy gondolatkõÂseÂrletet! Ebben olyan oldatot kromatografaÂlunk, amelyben keÂt
anyagot oldottunk fel. MindkeÂt anyagnak van feÂnyelnyeleÂse egy adott hullaÂmhosszon.
EluÂcioÂs kromatografaÂlaÂst veÂgzuÈnk, az eluens megegyezik a minta oldoÂszereÂvel. A keÂt
komponens eredeti koncentraÂcioÂja akkora, hogy feÂnyelnyeleÂsuÈk az eluensben joÂl meÂrhetoÍ.
Az eluensnek nincs feÂnyelnyeleÂse a meÂreÂs hullaÂmhosszaÂn.
A keÂt komponens elteÂroÍ sebesseÂggel vaÂndorol, eÂs mire veÂgigeÂrnek az aÂlloÂfaÂzison, addigra
teljesen szeÂtvaÂlnak. A folyamatot frakcioÂszedeÂssel koÈvetjuÈk, az egyszeruÍseÂg kedveÂeÂrt legyen az egyes frakcioÂk teÂrfogata konkreÂt eÂrteÂk, mondjuk 5 ml! A frakcioÂkat kuÈloÈn-kuÈloÈn
keÂmcsoÈvekbe gyuÍjtjuÈk, majd mindegyiknek megmeÂrjuÈk az abszorbanciaÂjaÂt. A hipotetikus
meÂreÂsi eredmeÂnyeket a 8.1. taÂblaÂzatban mutatjuk be.
Ha a taÂblaÂzat adatait grafikonon aÂbraÂzoljuk, a kromatogramot kapjuk (8.7. aÂbra). A kromatogram mint grafikontõÂpus jellemzoÍi a koÈvetkezoÍk:
å A võÂzszintes tengelyen olyan mennyiseÂg szerepel, ami a kromatografaÂlaÂs eloÍrehaladaÂsaÂt
mutatja. EsetuÈnkben ez az oszloproÂl lefolyt eluens teÂrfogata.
å A fuÈggoÍleges tengelyen az oszloproÂl taÂvozoÂ eluens valamilyen fizikai jellemzoÍjeÂt aÂbraÂzoljuk, termeÂszetesen olyat, ami kapcsolatban van a kromatografaÂlandoÂ komponensek
koncentraÂcioÂival. Ez a fizikai mennyiseÂg lehet abszorbancia, toÈreÂsmutatoÂ, elektromos
vezetoÍkeÂpesseÂg, fluoreszcens feÂny intenzitaÂsa eÂs sok egyeÂb is, ami egy adott feladatnaÂl
szaÂmunkra hasznos informaÂcioÂt hordoz.
å Az olyan esetekben meÂrhetoÍ jelet, amikor csak tiszta eluens taÂvozik az oszloproÂl, alapjelnek nevezzuÈk, az alapjel eÂrteÂkeinek aÂbraÂzolaÂsaÂt alapvonalnak. Mivel esetuÈnkben a tiszta eluensnek nincs feÂnyelnyeleÂse, alapjeluÈnk eÂrteÂke nulla. Ez termeÂszetesen nincs mindig
õÂgy. Ha peÂldaÂul toÈreÂsmutatoÂt meÂruÈnk, akkor a tiszta eluens toÈreÂsmutatoÂja nem nulla, az
alapjel is nullaÂtoÂl elteÂroÍ eÂrteÂk.
å A kifolyoÂ eluensben megjelenoÍ mintakomponensek megnoÈvelik a jelet (esetuÈnkben az
abszorbanciaÂt), emiatt eÂszleljuÈk megjeleneÂsuÈket. A kuÈloÈnboÈzoÍ anyagok ideaÂlis esetben
kuÈloÈn-kuÈloÈn jelennek meg az oszlop veÂgeÂn, õÂgy a grafikon maÂs-maÂs helyeÂn okoznak
jelnoÈvekedeÂst. Ha a kromatografaÂlaÂs koÈruÈlmeÂnyeit aÂllandoÂ eÂrteÂken tartjuk (ugyanazon
az aÂlloÂfaÂzison, ugyanazzal az eluenssel, ugyanolyan hoÍmeÂrseÂkleten, ugyanolyan aÂramlaÂsi
sebesseÂggel veÂgezzuÈk az elvaÂlasztaÂst), akkor az egymaÂs utaÂni elemzeÂsekneÂl az azonos
komponensek mindig ugyanott jelennek meg a kromatogramon. A komponens helyeÂt
a kromatogramon jelmaximumaÂnak helyeÂvel jellemezzuÈk. A maximum helye tehaÂt az
anyag minoÍseÂgeÂre utal, a võÂzszintes a kromatogram minoÍseÂgi koordinaÂtaÂja (6.1. fejezet).
å Ha egy adott komponens elteÂroÍ koncentraÂcioÂban van jelen keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ mintaÂban,
akkor nyilvaÂnvaloÂ, hogy a nagyobb koncentraÂcioÂ nagyobb jelet (nagyobb abszorbanciaÂt)
okoz, tehaÂt a frakcioÂkra kapott jelek nagyobbak lesznek. A fuÈggoÍleges tengelyre meÂrjuÈk
fel tehaÂt a mennyiseÂgi koordinaÂtaÂt. A koncentraÂcioÂra koÈvetkeztethetuÈnk a legnagyobb
abszorbanciaÂjuÂ frakcioÂ abszorbanciaÂjaÂboÂl, de baÂrmelyik maÂsikeÂboÂl is. A gyakorlat azon-
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8.1. taÂblaÂzat. OszlopkromatograÂfiaÂs frakcioÂk abszorbanciaÂi
A frakcioÂ kezdoÍteÂrfogata, ml

A frakcioÂ veÂgteÂrfogata, ml

Abszorbancia

0

5

0

5

10

0

10

15

0

15

20

0

20

25

0,05

25

30

0,1

30

35

0,2

35

40

0,15

40

45

0,1

45

50

0,05

50

55

0

55

60

0

60

65

0

65

70

0,1

70

75

0,22

75

80

0,35

80

85

0,3

85

90

0,2

90

95

0,1

95

100

0,05

100

105

0

105

110

0

110

115

0

ban azt mutatja, hogy nem tudjuk a koÈruÈlmeÂnyek toÈkeÂletes aÂllandoÂsaÂgaÂt biztosõÂtani az egymaÂs utaÂni kromatografaÂlaÂsoknaÂl, õÂgy a frakcioÂk koÈzoÈtti anyageloszlaÂs
kisseÂ vaÂltozhat elvaÂlasztaÂsroÂl elvaÂlasztaÂsra. Emiatt uÂgy kapunk igazaÂn pontos
eredmeÂnyt, ha minden egyes frakcioÂt
szaÂmõÂtaÂsba veszuÈnk, amelyben a vizsgaÂlt
komponens jelen van. Az eredmeÂnyeket
oÈsszegezzuÈk, eÂs a kuÈloÈnboÈzoÍ kromatografaÂlaÂsoknaÂl kapott oÈsszegekboÍl koÈvetkeztetuÈnk a komponens mintabeli kon8.7. aÂbra FrakcioÂszedeÂssel keÂszuÈlt oszlopkromatograÂfiaÂs
kromatogram
centraÂcioÂjaÂra.
å A grafikonon saÂvokat laÂtunk, egy-egy
saÂv egy-egy frakcioÂnak felel meg. A saÂvok szeÂlesseÂge a frakcioÂk teÂrfogataÂval egyenloÍ.
Ha a frakcioÂk teÂrfogataÂt csoÈkkentjuÈk, akkor a saÂvok szeÂlesseÂge csoÈkken, a jelben kisebb
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meÂrteÂkuÍ ugraÂsokat tapasztalunk. Elvileg,
ha a frakcioÂk teÂrfogata nagyon kicsi, akkor leÂpcsoÍk neÂlkuÈli, sima vonalat kapunk. TeÂnylegesen ezt uÂgy tudjuk megvaloÂsõÂtani, hogy az oszlopboÂl kifolyoÂ
eluenst aÂtfolyatjuk egy erre alkalmasan
kialakõÂtott spektrofotomeÂteren. Ebben
az esetben a fotomeÂter detektorkeÂnt
szerepel a kromatograÂfiaÂs rendszerben.
A detektor feladata a kromatograÂfiaÂban
az, hogy folyamatosan koÈvesse a rajta
aÂtaÂramloÂ koÈzeg valamilyen fizikai tulaj8.8. aÂbra SpektrofotometriaÂs detektorral felvett
donsaÂgaÂt, eÂs ennek alapjaÂn elektromos
oszlopkromatograÂfiaÂs kromatogram
jelet (aÂltalaÂban feszuÈltseÂget) generaÂljon
szaÂmunkra. Ezt a jelet regisztraÂlva eÂs kirajzoltatva kapjuk meg a legegyszeruÍbben a kromatogramot. A 8.7. aÂbraÂn bemutatott
kromatogramon frakcioÂk feÂnyelnyeleÂseÂt aÂbraÂzoltuk. Ha frakcioÂszedeÂs helyett fotomeÂter
detektorral koÈvetjuÈk az elvaÂlasztaÂst, akkor a 8.8. aÂbraÂn bemutatott kromatogramot kapjuk.
å A hagyomaÂnyos oszlopkromatograÂfiaÂnaÂl az eluens aÂramlaÂsi sebesseÂge vaÂltozik az oszlopban leÂvoÍ folyadeÂkreÂteg magassaÂgaÂval, ezeÂrt az aÂramlaÂsi sebesseÂg aÂllandoÂsaÂgaÂt nem tudjuk biztosõÂtani. MuÍszeres eljaÂraÂsoknaÂl azonban, ahol az eluenst szivattyuÂval aÂramoltatjuk,
illetve aÂramlaÂsi sebesseÂgeÂt szabaÂlyozzuk, koÈnnyen tudjuk biztosõÂtani azt, hogy az eluens
aÂllandoÂ sebesseÂggel aÂramoljon keresztuÈl az aÂlloÂfaÂzison. Ilyen esetekben a kromatogram
võÂzszintes tengelyeÂn a kifolyt eluens teÂrfogata helyett az idoÍt is aÂbraÂzolhatjuk, hiszen a keÂt
mennyiseÂg teljesen egyeÂrtelmuÍ kapcsolatban van a (16.1.) oÈsszefuÈggeÂs szerint. Nagyon
sokszor hasznaÂljuk az ilyen aÂbraÂzolaÂsi moÂdot.
å A kromatogram alapjaÂn levonhatoÂ minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi koÈvetkezteteÂsekkel, azaz
a kromatogramok minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂseÂvel a 17.4. eÂs a 16.5 fejezet foglalkozik reÂszletesen.

8.6. A hagyomaÂnyos adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia helye
a mai analitikaÂban
A kromatograÂfia toÈrteÂneteÂre visszatekintve azt laÂtjuk, hogy a muÂlt szaÂzad elejeÂtoÍl a negyvenes eÂvek elejeÂig csak az adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia leÂtezett. AlkalmazaÂsa rengeteg
eredmeÂnyt hozott, elmondhatjuk, hogy uÂj korszak kezdeteÂt jelentette az analitikaÂban. A ma
leÂtezoÍ modern, nagymuÍszeres eljaÂraÂsokhoz hasonlõÂtva elmondhatjuk, hogy sok haÂtraÂnyos
tulajdonsaÂga van.
å Viszonylag nagy mintateÂrfogatokat, sok szerves oldoÂszert eÂs sok manuaÂlis munkaÂt igeÂnyel.
å Az adszorbensek polaÂros feluÈlete miatt alapvetoÍen apolaÂros eluenseket hasznaÂl eÂs apolaÂros komponensek elvaÂlasztaÂsaÂra alkalmas igazaÂn. Nagyon sok vegyuÈlet leÂtezik, melyek
elvaÂlasztaÂsaÂra szoÂba sem joÈhet.
å ElvaÂlasztoÂ keÂpesseÂge gyenge.
å KoÈzvetlenuÈl nem szolgaÂltat sem mennyiseÂgi, sem minoÍseÂgi informaÂcioÂt.
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Ezek miatt a haÂtraÂnyai miatt jelentoÍseÂge maÂra eroÍsen lecsoÈkkent. Ma maÂr alapvetoÍen csak
mintaeloÍkeÂszõÂteÂsre, mintatisztõÂtaÂsra hasznaÂlatos moÂdszer.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Ismertesse az eluÂcioÂs adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia leÂpeÂseit!
2. Miben kuÈloÈnboÈzik az eluÂcioÂs eÂs a kiszorõÂtaÂsos kromatograÂfia?
2. Hogyan tudja koÈvetni az oszlopon zajloÂ folyamatokat?
3. Mire hasznaÂljuk ma a hagyomaÂnyos adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfiaÂt?
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9. MEGOSZLAÂSOS KROMATOGRAÂFIA

9.1. AÂltalaÂnos ismerteteÂs
A megoszlaÂsos kromatograÂfiaÂban a foÍ koÈlcsoÈnhataÂs a folyadeÂk±folyadeÂk illetve a folyadeÂk±
gaÂz megoszlaÂs. Az aÂlloÂ faÂzis mindig folyeÂkony halmazaÂllapotuÂ, a mozgoÂ faÂzis lehet folyadeÂk
vagy gaÂz.
A folyeÂkony aÂlloÂ faÂzison csak uÂgy tudunk egy maÂsik faÂzist aÂtaÂramoltatni, ha az aÂlloÂ faÂzist
szilaÂrd hordozoÂhoz roÈgzõÂtjuÈk, eÂs biztosõÂtjuk annak a lehetoÍseÂgeÂt, hogy a mozgoÂ faÂzis mellette illetve benne aÂramolhasson. A szilaÂrd hordozoÂ lehet szemcseÂs szilaÂrd anyag, itt a szemcseÂk feluÈleteÂt vonjuk be az aÂlloÂ faÂzissal, a mozgoÂ faÂzis a szemcseÂk koÈzoÈtti uÈregekben
aÂramolhat. Lehet kapillaÂris csoÍ is, ilyenkor a csoÍ belsoÍ feluÈleteÂre visszuÈk fel az aÂlloÂ faÂzist,
a mozgoÂ faÂzis a csoÍ koÈzepeÂn maradoÂ uÈregben haladhat.
Az aÂlloÂ faÂzis koÈtoÍdhet a hordozoÂhoz maÂsodrenduÍ koÈtoÍeroÍkkel, vagyis hidrogeÂnhidakkal,
dipoÂlus±dipoÂlus illetve dipoÂlus±indukaÂlt dipoÂlus koÈlcsoÈnhataÂssal, vagy diszperzioÂs eroÍkkel.
Az ilyen kapcsolat viszonylag koÈnnyen megbonthatoÂ, hoÍmeÂrseÂkletemeleÂs vagy az aÂlloÂ faÂzist
oldani keÂpes oldoÂszer hataÂsaÂra a faÂzis koÈnnyen eltaÂvozik, ami kaÂros jelenseÂg. Ha az aÂlloÂ
faÂzist keÂmiai koÈteÂsekkel koÈtjuÈk a hordozoÂhoz, akkor megszuÍnik az aÂlloÂ faÂzis taÂvozaÂsaÂnak
veszeÂlye.
A papõÂrkromatograÂfiaÂt is megoszlaÂsos kromatograÂfiaÂnak tekintjuÈk, itt az aÂlloÂ faÂzis a papõÂr
rostjaihoz koÈtoÍdoÍ võÂz, de semmikeÂppen nem hanyagolhatjuk el a celluloÂzrostok adszorpcioÂs
hataÂsaÂt sem.
A megoszlaÂsos kromatograÂfia elsoÍ megjeleneÂsi formaÂja a papõÂrkromatograÂfia. A. H. Gordon 1943-ban õÂrta le az eljaÂraÂs alapjait, amit Archer J. P. Martin (London, 1910±Llangarron, Anglia 2002) eÂs Richard L. M. Synge (Liverpool, 1914±Norwich, 1994) fejlesztett
tovaÂbb. Martin az E-vitamin vizsgaÂlataÂban, Synge feheÂrjeszerkezet-kutataÂsaiban hasznaÂlta
a moÂdszert. MunkaÂssaÂguk jelentoÍseÂgeÂt eÂrzeÂkelteti az a teÂny, hogy a feheÂrjeÂk szerkezetkutataÂsa sokaÂig azeÂrt topogott egyhelyben, mert nem leÂtezett olyan analitikai moÂdszer, amellyel
az aminosavakat el tudtaÂk volna vaÂlasztani egymaÂstoÂl, eÂs mennyiseÂguÈket meg tudtaÂk volna
hataÂrozni. (Mint a 8.7. fejezetben leõÂrtuk, az adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia nem alkalmas polaÂros komponensek elvaÂlasztaÂsaÂra). Martin eÂs Synge megosztott Nobel-dõÂjat kapott
1952-ben.

9.2. A taÂnyeÂrmodell
Egy oszlopkromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂs soraÂn toÈbb olyan folyamat is zajlik, melyek matematikai leõÂraÂsa kuÈloÈn-kuÈloÈn is nagy feladatot jelent:
Â ramlik a mozgoÂ faÂzis az aÂlloÂ faÂzison keresztuÈl. Az aÂramlaÂs leõÂraÂsa a szemcseÂs toÈltet
å A
neÂlkuÈl, tehaÂt uÈres csoÍben is komoly megfontolaÂsokat igeÂnyel. (Gondoljuk meg peÂldaÂul,
hogy az aÂramlaÂsi sebesseÂg nagyobb a csoÍ koÈzepeÂn, mint a fala mellett.) A toÈltet jelenleÂte
a leõÂraÂst sokkal-sokkal bonyolultabbaÂ teszi.
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å ToÈbbfeÂle diffuÂzioÂs folyamat zajlik. A feloldott komponens megkoÈtoÍdik az aÂlloÂfaÂzison,

esetleg bele is diffundaÂl, ezzel megvaÂltoznak a koncentraÂcioÂs viszonyok a mozgoÂ faÂzisban, majd a komponens elhagyja az aÂlloÂ faÂzist, esetleg kidiffundaÂlva beloÍle, ami uÂjabb
koncentraÂcioÂvaÂltozaÂsokat eredmeÂnyez. Mindig zajlik a termeÂszetes saÂvszeÂlesedeÂs (5.7.
fejezet).
å A komponens megoszlik az aÂlloÂ eÂs a mozgoÂ faÂzis koÈzoÈtt, a megoszlaÂsi egyensuÂly idoÍroÍl
idoÍre megbomlik, majd igyekszik beaÂllni. Ha el is fogadjuk, hogy keÂpes teÂnylegesen
beaÂllni, akkor is komplikaÂlt a folyamatok matematikai megkoÈzelõÂteÂse. Ha csak a reÂszleges beaÂllaÂsaÂval kalkulaÂlunk, az csak bonyolõÂtja a helyzetet.
EÂrthetoÍ talaÂn, hogy nincs olyan elmeÂlet, ami az oÈsszes, a kromatograÂfia soraÂn zajloÂ folyamatot, azok egymaÂsra hataÂsaÂt keÂpes lenne szaÂmõÂtaÂsba venni. LeÂtezik olyan elmeÂlet, ami
a diffuÂzioÂra koncentraÂl, egy ilyet vaÂzlatosan a 16.3. fejezetben ismertetuÈnk. Vannak olyanok, amelyek a megoszlaÂsi egyensuÂly beaÂllaÂsaÂt eÂs megbomlaÂsaÂt helyezik a koÈzeÂppontba,
ezek koÈzuÈl egyet ebben a fejezetben taÂrgyalunk. Az elmeÂlet ismerteteÂseÂnek az a ceÂlja, hogy
az olvasoÂ kapjon egy feÂlkvantitatõÂv keÂpet arroÂl, hogy milyen folyamatok eÂs teÂnyezoÍk
okozhatjaÂk a komponensek szeÂtvaÂlaÂsaÂt, eÂs hogy hogyan tudjuk befolyaÂsolni az eredmeÂnyt.
Az elmondottakboÂl azt is megeÂrtjuÈk, hogy a kromatograÂfia nem elmeÂleti tudomaÂny, a tapasztalatnak eÂs a kõÂseÂrletezeÂsnek oÂriaÂsi a jelentoÍseÂge. Az elmeÂlet ceÂlja inkaÂbb csak a gyakorlati tapasztalatok megszerzeÂseÂt koÈvetoÍen azok eÂrtelmezeÂse.
A megoszlaÂsos kromatograÂfia viszont olyan eljaÂraÂs, ami elmeÂleti megfontolaÂsokat koÈvetoÍen
szuÈletett. Martin eÂs Synge uÂgy jutottak el a megoszlaÂsos kromatograÂfiaÂig, hogy elvaÂlasztaÂsi
feladataikat sorozatos extrakcioÂkkal akartaÂk megoldani. Amikor kiszaÂmõÂtottaÂk, hogy az
eredmeÂnyes elvaÂlasztaÂshoz toÈbb szaÂz extrakcioÂt kell egymaÂs utaÂn veÂgrehajtaniuk, raÂjoÈttek,
hogy a klasszikus, vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrekben zajloÂ extrakcioÂk sorozata megvaloÂsõÂthatatlan. Arra
a gondolatra jutottak, hogy a mintaoldatot eÂs az extrahaÂloÂszert nem raÂzoÂtoÈlcseÂrekben
eÂrintkeztetik, hanem a mintaoldatot aÂtaÂramoltatjaÂk a helyhez koÈtoÈtt extrahaÂloÂszeren, õÂgy
az extrakcioÂs leÂpeÂsek aÂramlaÂs koÈzben uÂjra eÂs uÂjra lezajlanak.
A kuÈloÈnboÈzoÍ elvaÂlasztandoÂ komponensek kromatograÂfiaÂs viselkedeÂse tehaÂt joÂl vizsgaÂlhatoÂ
egy olyan modell segõÂtseÂgeÂvel, amelyben a kromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂst sorozatos oldoÂszer±
oldoÂszer extrakcioÂkkal helyettesõÂtjuÈk.
A modell felaÂllõÂtaÂsa eloÍtt ceÂljainknak megfeleloÍen kisseÂ aÂtalakõÂtjuk a folyadeÂk±folyadeÂk
megoszlaÂsra vonatkozoÂ (5.2.) oÈsszefuÈggeÂst. (GaÂz±folyadeÂk kromatograÂfiaÂra (17.3. fejezet) a
mintakomponensek kis parciaÂlis nyomaÂsa miatt a Henry±Dalton toÈrveÂny (5.1.) vonatkozik. Mivel az is lineaÂris megoszlaÂsi oÈsszefuÈggeÂs, elegendoÍ csak a folyadeÂk±folyadeÂk kromatograÂfiaÂval foglalkoznunk, eredmeÂnyeink a gaÂz±folyadeÂk kromatograÂfiaÂra is eÂrveÂnyesek
lesznek.)
Az eredeti oÈsszefuÈggeÂs:
K 

cs
,
cm

(9.1.)

ahol az s index az aÂlloÂ (stacionaÂrius), az m a mozgoÂ (mobil) faÂzisra utal. A koncentraÂcioÂkat
kifejezzuÈk az anyagmennyiseÂgek eÂs a teÂrfogatok haÂnyadosakeÂnt:
cs 
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a toÈrteket beõÂrjuk a (9.1.) oÈsszefuÈggeÂsbe eÂs aÂtalakõÂtjuk a kifejezeÂst:
ns
ns Vm
V

.
K  ns 
m
nm Vs
Vm

(9.2.)

Vm
toÈrt eÂrteÂke aÂllandoÂ, ha a keÂt teÂrfogat aÂllandoÂ.
Vs
Ez extrakcioÂnaÂl koÈnnyen biztosõÂthatoÂ, kromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂsnaÂl pedig aÂltalaÂban
automatikusan teljesuÈl, hiszen egy adott kromatograÂfiaÂs oszlopban az aÂlloÂ eÂs a mozgoÂ faÂzis
teÂrfogata nem vaÂltozik. Ha viszont ez az araÂny aÂllandoÂ, akkor beolvaszthatoÂ Nernst megoszlaÂsi toÈrveÂnyeÂnek aÂllandoÂjaÂba. Egy kis aÂtrendezeÂssel a koÈvetkezoÍt kapjuk:
A (9.2.) oÈsszefuÈggeÂs jobboldalaÂn szereploÍ

ns
Vs
 K
 k'.
nm
Vm

(9.3.)

A kromatograÂfiaÂban a (9.3.) keÂplettel definiaÂlt k' aÂllandoÂ neve retencioÂs teÂnyezoÍ (koraÂbban
kapacitaÂsi teÂnyezoÍ), a
Vm
b 
(9.4.)
Vs
mennyiseÂgeÂ pedig faÂzisaraÂny.
ns
A modell koÈnnyebb matematikai kezeleÂse eÂrdekeÂben k' eÂrteÂkeÂt
helyett olyan toÈrt
nm
y
formaÂjaÂban adjuk meg, amelyben a szaÂmlaÂloÂ eÂs a nevezoÍ oÈsszege 1. Ezt a toÈrtet -szel
x
jeloÈljuÈk, vagyis
y
k'  .
x
BaÂrmilyen kicsi vagy nagy szaÂmot kifejezhetuÈnk ilyen formaÂban, az eredmeÂnyt a levezeteÂs
bemutataÂsa neÂlkuÈl koÈzoÈljuÈk. Adott k'-neÂl y eÂs x kiszaÂmõÂtaÂsaÂhoz hasznaÂlhatoÂ keÂpletek:
y 

k'
k'  1

(9.5.)

x 

1
.
k'  1

(9.6.)

eÂs

A keÂpleteket felhasznaÂlva nagyon koÈnnyen megkaphatjuk a keÂt faÂzisban talaÂlhatoÂ anyagmennyiseÂgeket. Ha mondjuk z mol oldott anyag oszlik meg a keÂt faÂzis koÈzoÈtt, akkor
eÂs

ns  y  z

(9.7.)

nm  x  z.

(9.8.)

Az oÈsszefuÈggeÂsek helyesseÂgeÂt koÈnnyen ellenoÍrizhetjuÈk:
ns  nm  y  z  x  z  y  x  z  z,
mivel y  x  1, tehaÂt a keÂt faÂzisban leÂvoÍ oldott anyag mennyiseÂge egyuÈttesen z mol,
tovaÂbbaÂ
ns
yz
y

  k'
nm
xz
x
is teljesuÈl, a megoszlaÂs megfelel a Nernst-feÂle megoszlaÂsi toÈrveÂnynek.
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9.2.1. EloÍfelteveÂsek
A modell megalkotaÂsaÂhoz a koÈvetkezoÍ eloÍfelteÂteleket tesszuÈk:
1. A kromatograÂfiaÂs oszlopot elmeÂletben reÂtegekre osztjuk. A reÂtegek vastagsaÂga
akkora, amekkoraÂn eÂppen beaÂll a megoszlaÂsi egyensuÂly.
2. Egy ilyen reÂteget desztillaÂcioÂs analoÂgiaÂk alapjaÂn elmeÂleti taÂnyeÂrnak nevezuÈnk, vastagsaÂga az elmeÂleti taÂnyeÂrmagassaÂg. Az oszlop teljes hosszaÂt kitoÈltoÍ elmeÂleti taÂnyeÂrok szaÂma az elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂm.
3. Az oldott anyag megoszlaÂsa a koncentraÂcioÂtoÂl fuÈggetlen, azaz mindig eÂrveÂnyesuÈl
a Nernst-feÂle megoszlaÂsi toÈrveÂny.
4. A megoszlaÂsi toÈrveÂny maÂs anyagok jelenleÂteÂtoÍl fuÈggetlenuÈl eÂrveÂnyesuÈl, azaz ha toÈbb
oldott komponens talaÂlhatoÂ is a rendszerben, azok nem zavarjaÂk egymaÂst.
5. A taÂnyeÂrok koÈzoÈtt nincs diffuÂzioÂ. Anyag egyik taÂnyeÂrroÂl a maÂsikra csak a mozgoÂ
faÂzis aÂramlaÂsaÂval keruÈl aÂt.
6. A megoszlaÂsi egyensuÂly beaÂllaÂsa gyors a mozgoÂ faÂzis aÂramlaÂsaÂhoz viszonyõÂtva.
7. A kromatografaÂlaÂs kezdeteÂn az oldott komponens csak egy taÂnyeÂrt foglal el.

9.2.2. A modell felaÂllõÂtaÂsa
A fentiek alapjaÂn a kromatograÂfiaÂs oszlopot vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrek sorozataÂval tudjuk helyettesõÂteni, egy vaÂlasztoÂtoÈlcseÂr egy elmeÂleti taÂnyeÂrnak felel meg.
A kiindulaÂsi aÂllapotban legyen egy sor vaÂlasztoÂtoÈlcseÂruÈnk, mindegyikben legyen Vs teÂrfogatuÂ aÂlloÂ faÂzis eÂs Vm teÂrfogatuÂ mozgoÂ faÂzis.
Az elsoÍbe bejuttatunk 1 mmol anyagot. AzeÂrt 1 mmolt, hogy a szaÂmolaÂs egyszeruÍbb legyen. A konkreÂt szaÂmeÂrteÂk az eredmeÂnyt alapvetoÍen nem befolyaÂsolja. Az 1 mmol anyagboÂl az aÂlloÂ faÂzisba y  1  y mmol, a mozgoÂ faÂzisba x  1  x mmol keruÈl a (9.7.) eÂs a (9.8.)
oÈsszefuÈggeÂsnek megfeleloÍen. A kialakuloÂ aÂllapotot az 9.1. aÂbra mutatja.
Az egyensuÂly beaÂllaÂsa utaÂn minden toÈlcseÂr
mozgoÂ faÂzisaÂt az eggyel nagyobb sorszaÂmuÂ
toÈlcseÂrbe toÈltjuÈk aÂt, az elsoÍbe Vm teÂrfogatuÂ
mozgoÂ faÂzist toÈltuÈnk. Az aÂlloÂ faÂzisok a folyamat soraÂn mindveÂgig helyben maradnak.
9.1. aÂbra A vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrek anyagmennyiseÂgei a minta
Az 9.1. aÂbraÂn laÂthatoÂ aÂllapot uÂgy vaÂltozik meg,
bevitele utaÂn, mmol-ban
hogy az 1. toÈlcseÂr mozgoÂ faÂzisa eÂs vele x mmol
anyag keruÈl a 2. toÈlcseÂrbe. Ennek megoszlaÂsa: az aÂlloÂ faÂzisba yx mmol, a mozgoÂba
x  x  x2 mmol keruÈl. Itt ismeÂt a (9.7.) eÂs a (9.8.) oÈsszefuÈggeÂst alkalmaztuk. A tovaÂbbiakban is mindig õÂgy szaÂmõÂtjuk ki az egyensuÂly beaÂllaÂsa utaÂni anyagmennyiseÂgeket, a keÂpletekre toÈbbszoÈr nem hivatkozunk.
Az 1. toÈlcseÂrben az aÂlloÂ faÂzis tartalma, azaz y mmol marad, ennek megoszlaÂsa: az aÂlloÂ
faÂzisban y  y  y2 mmol, a mozgoÂban xy mmol (9.2. aÂbra).
Ha megismeÂteljuÈk a mozgoÂ faÂzisok aÂttoÈltoÈgeteÂseÂt, eÂs betoÈltuÈnk az elsoÍ toÈlcseÂrbe egy uÂjabb
adag tiszta mozgoÂ faÂzist, akkor a viszonyok
a koÈvetkezoÍk lesznek:
A harmadik toÈlcseÂrbe a maÂsodik toÈlcseÂr
mozgoÂ faÂzisa, vele x2 mmol anyag keruÈl,
megoszlaÂsa yx2 eÂs x  x2  x3 .
9.2. aÂbra A vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrek anyagmennyiseÂgei az elsoÍ aÂttoÈlteÂssorozat utaÂn, mmol-ban
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A maÂsodik toÈlcseÂrben benne marad az aÂlloÂ
faÂzis eÂs annak tartalma, yx mmol, amihez joÈn
az elsoÍ toÈlcseÂr mozgoÂ faÂzisa eÂs annak tartalma, szinteÂn yx mmol, oÈsszesen 2yx mmol.
Ennek megoszlaÂsa: y  2yx  2y2 x mmol eÂs
x  2yx  2yx2 mmol. Az elsoÍ toÈlcseÂrben
9.3. aÂbra A vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrek anyagmennyiseÂgei a maÂsodik
most is csak az aÂlloÂ faÂzisban leÂvoÍ oldott
aÂttoÈlteÂs-sorozat utaÂn, mmol-ban
anyag marad, az oszlik meg a keÂt faÂzis koÈzoÈtt: y  y2  y3 eÂs x  y2 mmol (9.3. aÂbra).
TehaÂt egy adott toÈlcseÂr tartalmaÂhoz a mozgoÂ faÂzisok aÂttoÈlteÂse utaÂn az eloÍzoÍ toÈlcseÂr mozgoÂ
faÂzisa eÂs a sajaÂt aÂlloÂ faÂzisa jaÂrul hozzaÂ. Ezt kell oÈsszegeznuÈnk eÂs ebboÍl kiszaÂmõÂtanunk
a megoszlaÂst. A harmadik aÂttoÈlteÂs illetve mozgoÂ faÂzis feltoÈlteÂs utaÂni aÂllapotot a szaÂmõÂtaÂsok
reÂszletezeÂse neÂlkuÈl mutatjuk be az 9.4. aÂbraÂn:
Az egyes toÈlcseÂrekben az aÂlloÂ eÂs a mozgoÂ
faÂzisok tartalmaÂban neheÂz szabaÂlyszeruÍseÂget
felfedezni. Ha azonban az egyes toÈlcseÂrek
oÈsszes oldottanyag-tartalmaÂt figyeljuÈk, akkor
eÂszrevehetjuÈk, hogy az anyagmennyiseÂgek az
y  xr hatvaÂny egyes tagjainak felelnek
9.4. aÂbra A vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrek anyagmennyiseÂgei a harmadik
meg, ahol r a hozzaÂadott mozgoÂ faÂzis adagok
aÂttoÈlteÂs-sorozat utaÂn, mmol-ban
szaÂmaÂt illetve a veÂgrehajtott aÂttoÈltoÈgeteÂs-sorozatok szaÂmaÂt jeloÈli. A keÂplet igaz meÂg a kiindulaÂsi aÂllapotra is, hiszen y  x0  1 attoÂl
fuÈggetlenuÈl, hogy y illetve eÂs x milyen eÂrteÂket vesz fel. A toÈlcseÂrek koÈzoÈtti anyageloszlaÂs
tehaÂt a binomiaÂlis eloszlaÂsnak felel meg, azaz tetszoÍleges szaÂmuÂ leÂpeÂs utaÂn meg tudjuk adni
az egyes toÈlcseÂrekben talaÂlhatoÂ oldott anyag mennyiseÂgeÂt az
n N, r 





r

N

1

yr

N 1

 xN

1



r

N

r!

1 !  N

1!

 yr

N 1

 xN

1

oÈsszefuÈggeÂs alapjaÂn, ahol n az anyagmenynyiseÂget, N a toÈlcseÂr sorszaÂmaÂt jeloÈli.
SzemleÂlteteÂs ceÂljaÂboÂl bemutatjuk egy
konkreÂt esetben az anyageloszlaÂs alakulaÂsaÂt. Ha k'  2, akkor a (9.5.) eÂs a (9.6.)
2
1
egyenletboÍl adoÂdoÂan y  eÂs x  lesz.
3
3
Legyen r  10, ekkor a fenti keÂplet szerint az 9.5. aÂbraÂn laÂthatoÂ eloszlaÂs alakul
ki a toÈlcseÂrekben.
9.5. aÂbra

9.2.3. A modell alapjaÂn levonhatoÂ
koÈvetkezteteÂsek

A vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrek anyagmennyiseÂgei tõÂz aÂttoÈlteÂssorozat utaÂn (n  1 mmol, k'  2)

A levezetett oÈsszefuÈggeÂsek vaÂlasztoÂtoÈlcseÂrek sorozataÂra eÂrveÂnyesek. Ha a toÈlcseÂreket a kolonna elmeÂleti taÂnyeÂrjaival helyettesõÂtjuÈk, akkor a kromatograÂfiaÂs folyamatra neÂzve az
alaÂbbi koÈvetkezteteÂseket vonhatjuk le:
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1. r noÈveleÂseÂvel, azaz az idoÍ muÂlaÂsaÂval
paÂrhuzamosan a saÂv halad eloÍre az oszlop menteÂn. MegegyezeÂs szerint a saÂv
helyzeteÂt maximumaÂnak helyzeteÂvel jellemezzuÈk.
2. r noÈveleÂseÂvel a saÂv egyre toÈbb taÂnyeÂrt
foglal el, azaz szeÂlesedik, ezzel paÂrhuzamosan maximumaÂnak eÂrteÂke egyre
csoÈkken (9.6. aÂbra).
3. Az anyageloszlaÂst az oszlop menteÂn az
y  xr binom kifejtett alakjaÂnak egyes
tagjai adjaÂk meg.
4. Az eloszlaÂs a matematikai statisztikaÂboÂl
ismert binomiaÂlis eloszlaÂsnak felel meg.
KeÂpe az 9.5. aÂbraÂn laÂthatoÂnak megfeleloÍen haranggoÈrbeszeruÍ, de diszkreÂt
pontokat tartalmaz. Egyes eÂrteÂkeinek
kiszaÂmõÂtaÂsa komoly munkaÂt jelent, kuÈloÈnoÈsen nagy r eseteÂben. Ismeretes,
hogy a binomiaÂlis eloszlaÂs joÂl megkoÈzelõÂthetoÍ a normaÂlis eloszlaÂssal, azaz a
Gauss-goÈrbeÂvel, kuÈloÈnoÈsen akkor, ha
a taÂnyeÂrok szaÂma nagy. A goÈrbe alakjaÂt
tehaÂt a Gauss-goÈrbe egyenleteÂvel is leõÂrhatjuk, ebben azonban maÂr maÂs parameÂterek szerepelnek:
1
n N  p e
d 2p

1 N Nmax 2
2
d

 .

9.6. aÂbra A saÂv anyageloszlaÂsaÂnak vaÂltozaÂsa haladaÂs koÈzben
Nmax annak a taÂnyeÂrnak a sorszaÂma,
amelyiken a legnagyobb anyagmennyiseÂg talaÂlhatoÂ, d a haranggoÈrbe keÂt inflexioÂs pontja taÂvolsaÂgaÂnak fele.
A goÈrbe egyenleteÂnek parameÂterei, azaz d eÂs Nmax kiszaÂmõÂthatoÂ k' (azaz y eÂs x) valamint
r eÂrteÂkeÂboÍl, de a kiszaÂmõÂtaÂs moÂdjaÂval itt nem foglalkozunk.
5. Ha kettoÍ vagy toÈbb komponens van
a mintaÂban, eÂs ezek k' eÂrteÂkei elteÂrnek, akkor a komponensek elvaÂlnak,
mivel a nagyobb kapacitaÂsi teÂnyezoÍvel rendelkezoÍ, azaz az aÂlloÂ faÂzisban
jobban oldoÂdoÂ anyag lassabban vaÂndorol. Az aÂlloÂ faÂzis visszatartja az
anyagot, erre utal a retencioÂ szoÂ
(visszatartaÂs latinul: retencioÂ). MineÂl
jobban elteÂrnek a k' eÂrteÂkek, annaÂl
jobb az elvaÂlaÂs (9.7. aÂbra). EmleÂkeztetjuÈk az olvasoÂt arra, hogy k' eÂs
9.7. aÂbra HaÂrom kuÈloÈnboÈzoÍ komponens saÂvja huÂsz mozgoÂ faÂzis adag
a komponens megoszlaÂsi haÂnyadosa,
feltoÈlteÂse utaÂn
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K a (9.3.) oÈsszefuÈggeÂs eÂrtelmeÂben szoros kapcsolatban van.
6. A leÂpeÂsek szaÂmaÂnak noÈvekedeÂseÂvel, azaz egyre toÈbb taÂnyeÂr igeÂnybeveÂteleÂvel a szeÂtvaÂlaÂs
egyre jobb. Egy kolonna meghataÂrozott szaÂmuÂ taÂnyeÂrt tartalmaz, ezt a szaÂmot elmeÂleti
taÂnyeÂrszaÂmnak nevezzuÈk. Ha a kolonna hosszaÂt elosztjuk az elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂmmal,
akkor azt kapjuk meg, hogy egy taÂnyeÂrra a kolonnaÂnak mekkora darabja esik. Ezt az
eÂrteÂket elmeÂleti taÂnyeÂrmagassaÂgnak nevezzuÈk, eÂs aÂltalaÂban h-val jeloÈljuÈk.
Ha a kolonna elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂma tuÂlsaÂgosan kicsi a megfeleloÍ elvaÂlasztaÂshoz, akkor
keÂtfeÂlekeÂppen noÈvelhetjuÈk meg. Egy adott tõÂpusuÂ kolonnaÂn a taÂnyeÂrok magassaÂga meghataÂrozott. Ha hosszabb kolonnaÂt vaÂlasztunk, akkor az toÈbb taÂnyeÂrt fog tartalmazni, az
elvaÂlaÂs javulni fog. EljaÂrhatunk azonban uÂgy is, hogy azonos meÂretuÍ, de elteÂroÍ tõÂpusuÂ
kolonnaÂt hasznaÂlunk, amelynek a taÂnyeÂrmagassaÂga kisebb, azaz a taÂnyeÂrszaÂma nagyobb.

9.2.4. A modell kritikai eÂrteÂkeleÂse
A valoÂs helyzet eÂs a modell segõÂtseÂgeÂvel kapott keÂp nagyon joÂ egyezeÂst mutat. Az anyageloszlaÂs alakja valoÂban haranggoÈrbeszeruÍ, eÂs valoÂban szeÂlesednek a saÂvok az idoÍ eloÍrehaladtaÂval. Az is egyezik a tapasztalattal, hogy az aÂlloÂ faÂzisban jobban oldoÂdoÂ komponens
lassabban halad eÂs ezaÂltal elvaÂlik a rosszabbul oldoÂdoÂ komponenstoÍl. Az 9.2.1. fejezetben
kikoÈtoÈtt felteÂtelek azonban csak korlaÂtozottan teljesuÈlnek.
A Nernst-feÂle megoszlaÂsi toÈrveÂny aÂltalaÂban nagyon joÂ koÈzelõÂteÂssel teljesuÈl, bizonyos hataÂrig az anyagmennyiseÂgtoÍl fuÈggetlenuÈl. Ha azonban akkora anyagmennyiseÂget juttatunk
a mozgoÂ faÂzisba, hogy az aÂlloÂ faÂzis teÂrfogata kicsi ahhoz, hogy kialakuljon a megoszlaÂsi
egyensuÂly, akkor a modell maÂr nem hasznaÂlhatoÂ. Ekkor azt mondjuk, hogy tuÂlterheljuÈk
a rendszert.
A megoszlaÂsi toÈrveÂny eÂrveÂnyesuÈleÂseÂt a toÈbbi komponens aÂltalaÂban nem zavarja.
ProbleÂmaÂs a diffuÂzioÂ eÂs az egyensuÂly beaÂllaÂsaÂnak keÂrdeÂse.
ReaÂlis esetben termeÂszetesen szaÂmolnunk kell a hossziraÂnyuÂ diffuÂzioÂval, meÂghozzaÂ a mozgoÂ faÂzis aÂramlaÂsaÂnak iraÂnyaÂban eÂs azzal szemben is, emiatt keruÈlhet anyag egyik taÂnyeÂrroÂl
a maÂsikra az eluens aÂramlaÂsaÂtoÂl fuÈggetlenuÈl is.
MeÂg ha az egyensuÂly beaÂllaÂsa kelloÍen gyors is, igazaÂboÂl soha nincs egyensuÂlyban a keÂt
faÂzis, mivel a mozgoÂ faÂzis folyamatosan aÂramlik, az aÂlloÂ faÂzis melloÍl a vele egyensuÂlyba
keruÈloÍ mozgoÂ faÂzis eltaÂvozik. Az egyensuÂly csak szakaszos aÂramlaÂs eseteÂn valoÂsulhatna
meg, ilyen viszont nem leÂtezik a kromatograÂfiaÂban.
Az, hogy a komponens kezdetben egy vagy toÈbb taÂnyeÂrt foglal-e el, igazaÂboÂl nem leÂnyeges,
hiszen legfeljebb kuÈloÈn-kuÈloÈn kellene kiszaÂmõÂtani az anyageloszlaÂst a kuÈloÈnboÈzoÍ taÂnyeÂrokboÂl kiindulva, eÂs az eredmeÂnyeket oÈsszegezni.
VeÂgezetuÈl leszoÈgezzuÈk, hogy a valoÂsaÂgban nem leÂteznek az oszlopon egymaÂstoÂl elvaÂlasztott
szakaszok (taÂnyeÂrok), az aÂramlaÂs nem adagokban zajlik eÂs a diffuÂzioÂ sem elhanyagolhatoÂ.
FigyeljuÈk meg azt is, hogy a modell egyaÂltalaÂn nem foglalkozik a mozgoÂ faÂzis aÂramlaÂsi
sebesseÂgeÂvel, pedig ez nyilvaÂnvaloÂan hataÂssal van a komponensek viselkedeÂseÂre! A taÂrgyalt modell tehaÂt semmikeÂppen nem hasznaÂlhatoÂ egy valoÂsaÂgos kromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂs
folyamatainak leõÂraÂsaÂra. A modell haszna viszonylagos egyszeruÍseÂgeÂben, a segõÂtseÂgeÂvel
kaphatoÂ keÂp eÂs a valoÂsaÂg hasonloÂsaÂgaÂban, tovaÂbbaÂ az elvaÂlasztaÂs javõÂtaÂsaÂra beloÍle levonhatoÂ koÈvetkezteteÂsekben rejlik.
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9.3. PapõÂrkromatograÂfia
Mint az 9.1. fejezetben emlõÂtettuÈk, a megoszlaÂsos kromatograÂfia elsoÍ megvaloÂsõÂtott formaÂja
a papõÂrkromatograÂfia volt. A maga idejeÂben forradalmian uÂj lehetoÍseÂgeket hozott az
analitikaÂba, jelentoÍseÂge ma maÂr kicsi. SzerepeÂt szinte teljesen aÂtvette a reÂtegkromatograÂfia,
ezeÂrt itt csak megemleÂkezuÈnk roÂla.
A papõÂrkromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂs folyamata nagyon egyszeruÍ. A megfeleloÍ meÂretuÍ papõÂrlapra mikrofecskendoÍvel neÂhaÂny ml mintaoldatot cseppentuÈnk. A foltot megszaÂrõÂtjuk, majd a
papõÂrral zaÂrt teÂrben oldoÂszert szõÂvatunk fel. Az oldoÂszer, mint mozgoÂ faÂzis magaÂval viszi
a mintaÂt, kuÈloÈnboÈzoÍ komponenseit kuÈloÈnboÈzoÍ sebesseÂggel. Ha az oldoÂszer vaÂndorlaÂsaÂnak
taÂvolsaÂgaÂt, illetve a komponensek szeÂtvaÂlaÂsaÂt megfeleloÍnek õÂteÂljuÈk, akkor a papõÂrt kivesszuÈk
az oldoÂszerboÍl, megszaÂrõÂtjuk eÂs a kromatogramot eÂrteÂkeljuÈk.
Ma maÂr a papõÂrkromatograÂfiaÂt a celluloÂz reÂtegen (10.3.3.) veÂgrehajtott kromatograÂfiaÂs
elvaÂlasztaÂssal toÈkeÂletesen helyettesõÂteni tudjuk, az elvaÂlasztaÂs reÂtegen meÂg hateÂkonyabb is
lehet, mint papõÂron. A reÂtegkromatograÂfia taÂrgyalaÂsa soraÂn (10. fejezet), ahol szuÈkseÂges,
ott kiteÂruÈnk a papõÂrkromatograÂfiaÂra is.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Melyek a megoszlaÂsos kromatograÂfia eloÍnyoÈs tulajdonsaÂgai az adszorpcioÂssal szemben?
2. Mik a taÂnyeÂrmodell felaÂllõÂtaÂsaÂnak felteÂtelei?
3. Mik a modell legfontosabb eredmeÂnyei?
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10. REÂTEGKROMATOGRAÂFIA

10.1. AÂltalaÂnos ismerteteÂs
A reÂtegkromatograÂfia vagy veÂkonyreÂteg-kromatograÂfia (koÈzkeletuÍ roÈvidõÂteÂssel VRK, angolul TLC, Thin Layer Chromatography) geometriai viszonyait tekintve a papõÂrkromatograÂfia rokona. A geometriai viszonyokboÂl, azaz a planaÂris elrendezeÂsboÍl koÈvetkezoÍen a minta
felviteleÂnek, a kifejleszteÂsnek, az eloÍhõÂvaÂsnak eÂs az eÂrteÂkeleÂsnek a technikaÂja is nagyon
hasonloÂ a keÂt technikaÂnaÂl.
Az oÈtlet, hogy az adszorbenst ne oszlopba toÈltseÂk, hanem uÈveglap feluÈleteÂre vigyeÂk fel,
Â llami Egyetem kutatoÂjaÂtoÂl eÂs tanõÂtvaÂNyikolaj A. IzmajlovtoÂl (1907±1961), a Harkovi A
±
nyaÂtoÂl, Maria S. Srajbertoýl (1904 1992) ered, 1938-boÂl, akik noÈveÂnyi kivonatok oÈsszeteÂteleÂt vizsgaÂltaÂk. AttoÂl tartva, hogy az oszlopkromatograÂfiaÂs eljaÂraÂsok tuÂl hosszuÂ idoÍt
venneÂnek igeÂnybe, uÂj vizsgaÂlati moÂdszert dolgoztak ki. MikroszkoÂp taÂrgylemezeÂre adszorbens szuszpenzioÂjaÂt cseppentetteÂk, szaÂradaÂs utaÂn egy csepp kivonatot majd egy csepp
oldoÂszert vittek fel. Az oldoÂszer koÈr alakban teruÈlt szeÂt, a komponensek koncentrikus
gyuÍruÍket alkottak. EljaÂraÂsukat, amit foltkromatograÂfiaÂnak neveztek el, egy szovjet gyoÂgyszereÂszeti folyoÂiratban ismertetteÂk, ami a vilaÂgban teljesen ismeretlen volt, õÂgy a moÂdszer
nem terjedt el. KutataÂsaiknak a maÂsodik vilaÂghaÂboruÂ teljesen veÂget vetett.
A technika tovaÂbbfejleszteÂseÂn toÈbben is dolgoztak, a modern reÂtegkromatograÂfia veÂguÈl
Egon Stahl neÂmet gyoÂgyszereÂsz (Eberbach, 1924±Eberbach, 1986) munkaÂssaÂgaÂnak koÈszoÈnhetoÍen 1958-toÂl terjedt el az egeÂsz vilaÂgon, eÂs vaÂlt az egyik legaÂltalaÂnosabb analitikai
eljaÂraÂssaÂ.
A moÂdszer leÂnyege a koÈvetkezoÍ: az elvaÂlasztaÂsi feladatnak megfeleloÍ aÂlloÂ faÂzist felvisszuÈk
valamilyen sõÂk hordozoÂ, aÂltalaÂban uÈveglap feluÈleteÂre. SzuÈkseÂg eseteÂn eloÍkezeljuÈk, majd
felvisszuÈk a mintaÂt, kifejlesztjuÈk a kromatogramot eÂs eÂrteÂkeluÈnk.
Az aÂlloÂ faÂzis az esetek tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂgeÂben szilikageÂl, azaz a reÂtegen adszorpcioÂs kromatograÂfiaÂt veÂgzuÈnk. HasznaÂlhatunk egyeÂb adszorbenseket is, de megvaloÂsõÂthatunk megoszlaÂsos eÂs ioncsereÂloÍ kromatograÂfiaÂt is, azaz az anyagok legkuÈloÈnboÈzoÍbb tõÂpusait elemezhetjuÈk reÂtegkromatograÂfiaÂval. Ez az a jellemzoÍ, amely miatt a moÂdszer nagyon neÂpszeruÍ,
eÂs ami miatt ma maÂr gyakorlatilag kiszorõÂtotta a papõÂrkromatograÂfiaÂt. A moÂdszer mellett
szoÂl meÂg kis eszkoÈz- eÂs idoÍigeÂnye, valamint joÂ teljesõÂtoÍkeÂpesseÂge is, mivel egy lemezen
egyidejuÍleg akaÂr 10±15 mintaÂt is elemezhetuÈnk.

10.2. AlapvetoÍ eszkoÈzoÈk
A legfontosabb eszkoÈz a kromatograÂfiaÂs lemez, ami a hordozoÂt eÂs a raÂ felvitt aÂlloÂfaÂzist
jelenti. A hordozoÂ a leggyakrabban uÈveglemez, de talaÂlkozhatunk polieÂszter eÂs alumõÂnium
lemezzel is. A leggyakoribb meÂret a 20  20 cm, de gyakran hasznaÂlunk kisebb lemezeket is.
Az aÂlloÂ faÂzis reÂtegvastagsaÂga neÂhaÂny tized mm. Ha szuÈkseÂges, magunk is felvihetjuÈk a hordozoÂra. Ilyenkor aÂltalaÂban uÈveget hasznaÂlunk. Az aÂlloÂ faÂzist szuszpendaÂljuk võÂzben, majd
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a megfeleloÍ reÂtegvastagsaÂghoz szuÈkseÂges teÂrfogatot raÂoÈntjuÈk a lemezre eÂs egyenletesen
eloszlatjuk. Egyenletesebb reÂteget tudunk keÂszõÂteni reÂteghuÂzoÂ keÂszuÈleÂkkel, de igazaÂn joÂ eÂs
reprodukaÂlhatoÂ elvaÂlasztaÂsokat gyaÂrilag keÂszõÂtett reÂtegeken tudunk veÂgrehajtani. A gyaÂri
reÂtegek aÂlloÂ faÂzisa egyseÂges, reÂtegvastagsaÂga szabaÂlyozott eÂs egyenletes, maga a reÂteg
sokkal stabilabb, mint a haÂzi keÂszõÂteÂsuÍ reÂtegekeÂ.
Ha a hordozoÂ anyagaÂt vizsgaÂljuk, az uÈveg eloÍnyei koÈzeÂ tartozik kituÍnoÍ keÂmiai ellenaÂlloÂ
keÂpesseÂge, aÂtlaÂtszoÂsaÂga eÂs hoÍaÂlloÂsaÂga. HaÂtraÂnyos tulajdonsaÂga toÈreÂkenyseÂge, toÈmege, tovaÂbbaÂ az, hogy nehezen darabolhatoÂ.
A polieÂszter szinteÂn aÂtlaÂtszoÂ, de hoÍaÂlloÂsaÂga eÂs keÂmiai ellenaÂlloÂ keÂpesseÂge rosszabb, mint az
uÈvegeÂ. SuÍruÍseÂge sokkal kisebb, veÂkonyabb lemezek is keÂszõÂthetoÍk beloÍle, ezeÂrt sokkal
koÈnnyebb az ilyen lemez az uÈveglemezneÂl. OlloÂval koÈnnyedeÂn a szuÈkseÂges meÂretuÍre tudjuk
darabolni, valamint a keÂsz kromatogramboÂl a foltot olloÂval ki tudjuk vaÂgni, a kivaÂgott
foltboÂl az anyagot kioldhatjuk. Az aÂlloÂ faÂzist gyaÂri eloÍaÂllõÂtaÂsnaÂl nyomdatechnikai moÂdszerekkel fel lehet vinni a nagymeÂretuÍ polieÂszter lap feluÈleteÂre, majd szaÂrõÂtaÂs utaÂn lehet
darabolni. Ez az eljaÂraÂs sokkal egyszeruÍbb eÂs olcsoÂbb, mint az uÈveg alapuÂ lemezek gyaÂrtaÂsa.
Az alumõÂnium hoÍaÂlloÂsaÂga kituÍnoÍ, viszont luÂgok eÂs savak megtaÂmadhatjaÂk. Nem aÂtlaÂtszoÂ,
ezeÂrt denzitomeÂterrel (10.4.3. fejezet) csak a reÂtegroÍl visszavert feÂny eÂrteÂkelhetoÍ. A reÂteg
gyaÂrtaÂsa hasonloÂ a polieÂszter alapuÂ reÂtegekeÂhez, ezeÂrt ez is olcsoÂbb az uÈvegneÂl.
A kromatogramok kifejleszteÂseÂre a lemez meÂreteÂhez illeszkedoÍ teÂglatest alakuÂ kaÂdakat
hasznaÂlunk, melyeket csiszolatos fedoÍvel lehet lefedni. Az eluens kis mennyiseÂgeÂt a kaÂd
aljaÂba toÈltjuÈk eÂs abba aÂllõÂtjuk bele a lemezt.
Az eszkoÈzoÈkhoÈz tartozik meÂg a mikrofecskendoÍ a minta felviteleÂhez, UV-laÂmpa illetve
denzitomeÂter az eÂrteÂkeleÂshez, illetve valamilyen permetezoÍ eszkoÈz a lemez reagenssel
toÈrteÂnoÍ lepermetezeÂseÂhez (10.4.3. fejezet).

10.3. ReÂtegek
10.3.1. SzilikageÂl
A leggyakrabban a szilikageÂlt alkalmazzuk a reÂtegkromatograÂfiaÂban. JellemzoÍ a 10 mm
koÈruÈli szemcsemeÂret, a geÂlt vizes szuszpenzioÂ formaÂjaÂban vihetjuÈk fel a lemezre. Az adszorbens hordozoÂhoz valoÂ koÈtoÍdeÂseÂt neÂhaÂny szaÂzaleÂk gipsz hozzaÂadaÂsaÂval lehet javõÂtani.
A gipsz a kromatograÂfiaÂs tulajdonsaÂgokat keveÂsseÂ befolyaÂsolja, a tapasztalatok szerint az
elvaÂlasztaÂst aÂltalaÂban kisseÂ javõÂtja. UV-feÂnyben toÈrteÂnoÍ eÂrteÂkeleÂshez a reÂteg anyagaÂba
fluoreszkaÂloÂ indikaÂtort keverhetuÈnk, ez sem befolyaÂsolja a kromatograÂfiaÂs viselkedeÂst.
SzaÂrõÂtaÂs utaÂn a reÂteget aktivaÂlni kell, mert az elvaÂlasztaÂst alapvetoÍen befolyaÂsolja a reÂteg
aktivitaÂsa. A keÂsz gyaÂri lemezeket is aktivaÂlni kell felhasznaÂlaÂs eloÍtt. Az aktivaÂlaÂs 130±
140³C-on toÈrteÂnoÍ melegõÂteÂssel hajthatoÂ veÂgre.
A szilikageÂl feluÈlete eroÍsen polaÂros a sok hidroxilcsoport miatt. A mozgoÂ faÂziskeÂnt alkalmazott oldoÂszerek polaritaÂsa enneÂl mindig kisebb, sokszor hasznaÂlunk egyeÂrtelmuÍen apolaÂros oldoÂszereket is.
Az olyan eljaÂraÂsok, amelyekben az aÂlloÂ faÂzis a polaÂrosabb eÂs a mozgoÂ a keveÂsbeÂ polaÂros,
a normaÂl faÂzisuÂ kromatograÂfia koÈreÂbe tartoznak.
PolaÂros anyagok elvaÂlasztaÂsa sokszor nehezen oldhatoÂ meg ilyen rendszerekben, mivel
eroÍsen koÈtoÍdnek az aÂlloÂ faÂzishoz. Jobb lenne, ha az aÂlloÂ faÂzis apolaÂros lenne eÂs a mozgoÂ
faÂzis lenne a polaÂrosabb. Ezt az aÂllapotot uÂgy tudjuk megvaloÂsõÂtani, ha az aÂlloÂ faÂzist
apolaÂrossaÂ tesszuÈk. Az apolaÂrossaÂ teÂtel elvileg toÈrteÂnhet egyszeruÍ impregnaÂlaÂssal, peÂldaÂul

281

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 32 : 17
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

282 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 32 : 17 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

282

2. reÂsz ½ 10. Re
Âtegkromatogra
Âfia

aÂsvaÂnyi vagy noÈveÂnyi zsõÂrral, olajjal, szilikonolajjal, kaucsukkal stb., de ezt az eljaÂraÂst ma
maÂr nem alkalmazzuk. Elterjedtebb a keÂmiai kezeleÂs. Ilyenkor a hidroxilcsoportokhoz
keÂmiai reakcioÂban apolaÂros csoportokat koÈtuÈnk, nagyon gyakran hosszuÂ, 18 szeÂnatomot
tartalmazoÂ szeÂnhidrogeÂn laÂncokat:

A moÂdosõÂtoÂ szeÂnlaÂncaÂnak hosszaÂboÂl adoÂdoÂan az õÂgy kezelt szilikageÂlt C18-as vagy ODS
(oktadecil-szilika) szilikageÂlnek nevezzuÈk.
Az eljaÂraÂsnak koÈszoÈnhetoÍen a feluÈlet apolaÂros lesz. Az ilyen aÂlloÂ faÂzisok eseteÂben polaÂros
oldoÂszereket hasznaÂlunk, a leggyakrabban vizet, metanolt, acetonitrilt, illetve ezek elegyeit
alkalmazzuk, sokszor puffer hozzaÂadaÂsaÂval biztosõÂtva a megfeleloÍ pH-t.
Ha az aÂlloÂ faÂzis apolaÂros, a mozgoÂ pedig polaÂros, akkor fordõÂtott faÂzisuÂ kromatograÂfiaÂroÂl
beszeÂluÈnk.
A szilikageÂl feluÈleteÂn suÍruÍn elhelyezkedoÍ laÂncmolekulaÂk folyadeÂkfaÂzist alkotnak, tehaÂt
megoszlaÂsos kromatograÂfiaÂra nyõÂlik lehetoÍseÂguÈnk.
A normaÂl eÂs a fordõÂtott faÂzisuÂ kromatograÂfia megkuÈloÈnboÈzteteÂse nem csak a reÂtegkromatograÂfiaÂban, hanem a keÂsoÍbb taÂrgyalandoÂ HPLC-ben is hasznaÂlatos. Az osztaÂlyozaÂs nem
jelenti azt, hogy bizonyos anyagok csak az egyik, maÂs anyagok pedig csak a maÂsik tõÂpusuÂ
kromatograÂfiaÂval vaÂlaszthatoÂk el. Az esetek tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂgeÂben mindkeÂt technika
alkalmazhatoÂ, de az elvaÂlasztaÂs minoÍseÂge aÂltalaÂban elteÂroÍ.
A szilikageÂlt maÂs csoportok beeÂpõÂteÂseÂvel is moÂdosõÂthatjuk. KoÈthetuÈnk aminovegyuÈleteket
eÂs cianovegyuÈleteket is a szilikageÂlhez, õÂgy az eredetineÂl keveÂsbeÂ polaÂros feluÈletuÍ szemcseÂket kapunk, melyek bizonyos feladatok megoldaÂsaÂra alkalmasabbak. A C18-as helyett
hasznaÂlhatunk C2-es, C4-es, C8-as moÂdosõÂtoÂt is, ha a feladat uÂgy kõÂvaÂnja,de talaÂlkozni lehet
C32-es moÂdosõÂtoÂval is. HasznaÂlhatunk ionos moÂdosõÂtoÂkat is, ezzel ioncsereÂloÍ reÂteget tudunk eloÍaÂllõÂtani (11.1. fejezet).
TalaÂn a legeÂrdekesebb, hogy kiraÂlis moÂdosõÂtoÂt hasznaÂlva a szilikageÂl alkalmassaÂ tehetoÍ
optikai izomerek elvaÂlasztaÂsaÂra is. ErroÍl kicsit boÍvebben a 16.7. fejezetben szoÂlunk.

10.3.2. AlumõÂnium-oxid
AdszorpcioÂs, normaÂl faÂzisuÂ kromatograÂfiaÂra alkalmas reÂteg. AlkalmazaÂsa sokkal szuÍkebb
koÈruÍ, mint a szilikageÂleÂ. HasznaÂlataÂnaÂl az aktivaÂlaÂst meÂg precõÂzebben kell veÂgrehajtani,
mint a szilikageÂlneÂl.

10.3.3. CelluloÂzpor
A celluloÂzreÂteg alkalmazaÂsaÂval a papõÂrkromatograÂfiaÂban joÂl bevaÂlt elvaÂlasztaÂsokat lehet
megvaloÂsõÂtani pontosabban definiaÂlt koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt, azaz a klasszikus papõÂrkromatograÂfia kiterjeszteÂseÂt kapjuk vele.

282

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 32 : 17
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

283 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 32 : 17 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

10.4. Munkamenet

283

A celluloÂzt nem csak natõÂv formaÂban hasznaÂlhatjuk, hanem keÂmiailag moÂdosõÂtva is. MoÂdosõÂtoÂkeÂnt aÂltalaÂban ioncsereÂloÍ csoportokat, peÂldaÂul dietilamino-etil csoportot koÈtnek a celluloÂzhoz, ezzel anioncsereÂloÍt kapnak, ami peÂldaÂul nukleotidok, feheÂrjeÂk, aminosavak, vitaminok elvaÂlasztaÂsaÂra alkalmas.
MoÂdosõÂthatjuk a celluloÂzt acetilezeÂssel is, ezzel hidrofoÂb, fordõÂtott faÂzisuÂ kromatograÂfiaÂra
alkalmas feluÈletet kapunk. Az acetilezeÂs meÂrteÂkeÂtoÍl fuÈggoÍen maÂs-maÂs karakteruÍ
aÂlloÂfaÂzisokat kaphatunk.

10.3.4. IoncsereÂloÍk
A hordozoÂra ioncsereÂloÍ gyantaÂk is felvihetoÍk, ezzel ioncsereÂloÍ kromatograÂfia is megvaloÂsõÂthatoÂ (11. fejezet). A gyantaÂt aÂltalaÂban szilikageÂllel eÂs koÈtoÍanyaggal keverve viszik
fel a hordozoÂra. A reÂteg toÈlteÂssel rendelkezoÍ anyagok (pl. aminosavak, nukleinsav hidrolizaÂtumok, feheÂrjeÂk, szervetlen ionok) elvaÂlasztaÂsaÂra alkalmas.

10.3.5. Poliamid
A poliamid reÂtegneÂl a savamid csoportok eÂs a mintakomponensek koÈzoÈtt kialakuloÂ hidrogeÂnkoÈteÂs a legjelentoÍsebb koÈlcsoÈnhataÂs. A hidrogeÂnkoÈtoÍ helyekeÂrt a mozgoÂ faÂzis eÂs az
elvaÂlasztandoÂ komponensek versengenek. ElsoÍsorban fenolok, savak, aminovegyuÈletek
elvaÂlasztaÂsaÂra kivaÂloÂ. HasznaÂlata nem tuÂlsaÂgosan gyakori.

10.4. Munkamenet
A reÂtegkromatograÂfia eÂs a papõÂrkromatograÂfia munkamenete nagyon hasonloÂ.

10.4.1. A minta felvitele
A minta- eÂs a standard oldatot a reÂteg szeÂleÂtoÍl neÂhaÂny centimeÂter taÂvolsaÂgra visszuÈk fel,
aÂltalaÂban mikrofecskendoÍvel. A jellemzoÍ teÂrfogat 5-20 *l, de ettoÍl leÂnyegesen elteÂroÍ teÂrfogatuÂ oldat is felvihetoÍ. Igyekezni kell mineÂl kisebb aÂtmeÂroÍjuÍ foltot felvinni, mert mineÂl
kisebb az aÂtmeÂroÍ, annaÂl jobb elvaÂlasztaÂst eÂrhetuÈnk el. A folt akkor lesz kicsi, ha toÈbb kis
reÂszletben visszuÈk fel a mintaoldatot, a reÂszletek koÈzoÈtt mindig megszaÂrõÂtva a foltot. Ha tuÂl
sok mintaÂt viszuÈnk fel egy foltba, akkor koÈnnyen tuÂlterhelhetjuÈk a reÂteget, nem tud beaÂllni
az egyensuÂly az aÂlloÂ eÂs a mozgoÂ faÂzis koÈzoÈtt, az elvaÂlasztaÂs rossz lesz.
A komponensek azonosõÂtaÂsaÂhoz szuÈkseÂguÈnk van standard oldatok futtataÂsaÂra, ezeknek
a foltjait a mintafoltokkal egyvonalban kell felvinni. Ha a mintaÂban van olyan komponens,
mint a standard oldatban, akkor mindkettoÍben egyforma sebesseÂggel fog vaÂndorolni, ezeÂrt
a keÂt folt a keÂsz kromatogramon võÂzszintesen egyvonalban fog elhelyezkedni.
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10.4.2. KifejleszteÂs
A kromatogramokat aÂltalaÂban felszaÂlloÂ technikaÂval
fejlesztjuÈk ki. Ez azt jelenti, hogy az eluens a reÂtegben felfeleÂ vaÂndorol. A futtatoÂ kaÂd aljaÂba toÈltjuÈk az
eluenst, a lemezt uÂgy aÂllõÂtjuk bele, hogy a felvitt foltok a folyadeÂkfelszõÂnnel
10.1. aÂbra ReÂtegkromatograÂfia
paÂrhuzamosan, neÂhaÂny millimeÂterrel felette helyezkedjenek el (10.1. aÂbra). VigyaÂzni kell, hogy ne legyen tuÂl sok
eluens a kaÂdban, mert ha a szintje eleÂri a foltokat, akkor kioldja oÍket a reÂtegboÍl. A kifejleszteÂsnek mindig zaÂrt, az eluens goÍzeivel telõÂtett kamraÂban kell toÈrteÂnnie. A kamraÂt a futtataÂs eloÍtt maÂr telõÂteni kell a goÍzoÈkkel. Erre azeÂrt van szuÈkseÂg, hogy a kifejleszteÂs alatt
a reÂtegroÍl ne paÂrologjanak el az eluens komponensei. EnyheÂbb esetben az illeÂkonyabb
oldoÂszerkomponens eltaÂvozaÂsa miatt megvaÂltozna az eluens oÈsszeteÂtele, eÂs emiatt a kromatograÂfiaÂs felteÂtelek reprodukaÂlhatatlannaÂ vaÂlnaÂnak.
A legveÂgsoÍ esetben, nyitott kamraÂban az is eloÍfordulhatna, hogy az eluens teljes elpaÂrolgaÂsa miatt megaÂll
az anyagok vaÂndorlaÂsa.
Az eluens a kapillaÂris eroÍknek koÈszoÈnhetoÍen vaÂndorol
felfeleÂ eÂs viszi eloÍre a mintakomponenseket. Az
eluensfront vaÂndorlaÂsi sebesseÂge folyamatosan csoÈkken az eloÍrehaladaÂs soraÂn. A kifejleszteÂst addig folytatjuk, amõÂg az oldoÂszerfront meg nem koÈzelõÂti a lemez felsoÍ eÂleÂt. Egy feÂmkomplexekkel keÂszuÈlt reÂtegkromatogramot a 10.2. aÂbraÂn mutatunk be.
ProbleÂmaÂs esetekben bonyolultabb eljaÂraÂsokat is alkalmazhatunk. A probleÂmaÂt aÂltalaÂban a tuÂl sok mintakom10.2. aÂbra FeÂmkomplexek reÂtegkromatogramja. Az
ponens jelenleÂte, illetve ezek rossz elvaÂlaÂsa okozza.
X1 jeluÍ ismeretlen higany- eÂs reÂz-, az X2 jeluÍ
Ha rosszul elvaÂloÂ komponensek is vannak a mintaÂban,
ismeretlen higany- eÂs oÂlomkomplexet tartalmaz
akkor a koÈvetkezoÍ moÂdon jaÂrhatunk el: kifejlesztjuÈk
a kromatogramot, megszaÂrõÂtjuk, majd eÂrteÂkeljuÈk a joÂl
elvaÂlt komponenseket. EzutaÂn a lemezt egy uÂj, az
eloÍbbitoÍl elteÂroÍ oÈsszeteÂteluÍ eluenst tartalmazoÂ kaÂdba
helyezzuÈk, uÂjra veÂgrehajtjuk a kromatografaÂlaÂst, sokat
javõÂthatunk õÂgy az elvaÂlasztaÂson.
Sok elvaÂlasztandoÂ komponensneÂl, illetve sok zavaroÂ
szennyezoÍ anyag jelenleÂteÂben joÂl hasznaÂlhatoÂ eljaÂraÂs
a keÂtdimenzioÂs kromatograÂfia (10.3. aÂbra). EnneÂl a
mintaÂt a reÂteg egyik sarkaÂba, a standard oldatokat
vele egyvonalban maÂsik keÂt sarokba visszuÈk fel. A kromatogramot kifejlesztjuÈk, majd szaÂrõÂtaÂs utaÂn 90³-kal
elforgatva maÂsik eluensben fejlesztjuÈk ki. MindkeÂt futtataÂsnaÂl uÈgyelni kell, hogy az eluensfront ne eÂrje el
a reÂteg felsoÍ eÂleÂneÂl elhelyezkedoÍ standard foltokat.
10.3. aÂbra KeÂtdimenzioÂs reÂtegkromatogram
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Az eljaÂraÂs azeÂrt lehet eredmeÂnyes, mert ha keÂt folt az egyik eluensben, az egyik iraÂnyban
nem vaÂlik el, attoÂl meÂg a maÂsik eluensben a maÂsik iraÂnyban elvaÂlhat. Ha egy dimenzioÂban
n szaÂmuÂ komponenst tudunk elvaÂlasztani, akkor keÂt dimenzioÂban elmeÂletileg akaÂr n2
szaÂmuÂt is. VeÂgeredmeÂnykeÂnt azt kapjuk, hogy a minta foltjai a reÂteg koÈzepeÂn keÂt dimenzioÂban helyezkednek el, mõÂg a standard foltok a reÂteg szeÂleÂneÂl egyenesek menteÂn.
Mivel a foltoknak mindkeÂt iraÂnyban egy szinten kell lenniuÈk a standard anyag foltjaival,
a standard foltokon keresztuÈl huÂzott vonalak metszeÂspontjaÂban kell keresni a mintaÂban az
adott komponens foltjaÂt.
A moÂdszernek nagy eloÍnye a joÂ elvaÂlasztaÂs. HaÂtraÂnya viszont az, hogy egy reÂtegen csak
egy minta elemzeÂseÂt veÂgezhetjuÈk el, mõÂg egy dimenzioÂban egyszerre akaÂr 10±15 mintaÂt is
elemezhetuÈnk. A keÂtdimenzioÂs kromatograÂfia magaÂtoÂl eÂrtetoÍdoÍen sokkal idoÍigeÂnyesebb is,
mint az egydimenzioÂs.
Az elvaÂlasztaÂs a maÂsodik dimenzioÂban mindig gyengeÂbb, mint az elsoÍben, mert a foltok az
elsoÍ dimenzioÂban futaÂs koÈzben szeÂlesednek, eÂs ezeket a szeÂlesebb foltokat igyekszuÈnk
a maÂsodik dimenzioÂban elvaÂlasztani. Emiatt az elvaÂlaszthatoÂ komponensek szaÂmaÂra az
eloÍbb emlõÂtett n2 mindenkeÂppen tuÂlzaÂs, csak felsoÍ becsleÂsnek tekinthetoÍ.
Az oldatok felvitele a lemezre aproÂleÂkos eÂs faÂrasztoÂ munka. Ha koncentraÂloÂ zoÂnaÂt tartalmazoÂ lemezzel dolgozunk, akkor a munkaÂt jelentoÍsen gyorsõÂthatjuk, ugyanakkor az elvaÂlasztaÂs is javulni fog.
A koncentraÂloÂ zoÂna egy olyan saÂv a lemez szeÂleÂn, amelyben a reÂteget kovafoÈldboÍl keÂszõÂtik
el (10.4. aÂbra). Az oldatokat a koncentraÂloÂ zoÂna teruÈleteÂre visszuÈk fel. A foltokat nem kell
szigoruÂan egy vonalba felvinni, meÂretuÈk sem kritikus, emiatt a munka gyorsabb eÂs keÂnyelmesebb. A kovafoÈldnek gyakorlatilag semmilyen
kromatograÂfiaÂs aktivitaÂsa nincs. Ennek koÈszoÈnhetoÍen a foltok a koncentraÂloÂ zoÂna hataÂraÂig az
eluensfronttal egyuÈtt mozognak, ami azt eredmeÂnyezi, hogy a szeÂtteruÈlt foltok keskeny saÂvokkaÂ
alakulnak aÂt eÂs egyszerre eÂrik el az aktõÂv zoÂna
hataÂraÂt. Az eredmeÂny: egy vonalboÂl startoloÂ keskeny saÂvok, ebboÍl adoÂdoÂan joÂl elvaÂloÂ mintakomponensek a kifejlesztett kromatogramon. A keskeny saÂvok minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂse is
koÈnnyebb, a kimutataÂsi hataÂr alacsonyabb lesz.
A retencioÂs faktor (definõÂcioÂjaÂt laÂsd a koÈvetkezoÍ
fejezetben) kiszaÂmõÂtaÂsaÂnaÂl startvonalnak a kon10.4. aÂbra Mintafelvitel eÂs kromatogram koncentraÂloÂ
centraÂloÂ eÂs az aktõÂv zoÂna hataÂraÂt kell tekintenuÈnk.
zoÂnaÂs lemezen

10.4.3. DetektaÂlaÂs eÂs eÂrteÂkeleÂs
A keÂsz kromatogramot aÂltalaÂban megszaÂrõÂtjuk, szaÂrõÂtaÂs utaÂn eÂrteÂkeljuÈk.
Az eÂrteÂkeleÂshez a foltokat detektaÂlnunk kell. SzõÂnes komponensek foltjai szabad szemmel
laÂthatoÂak, eÂrteÂkeleÂsuÈk ilyen eÂrtelemben nem jelent probleÂmaÂt.
LaÂthatatlan foltok laÂthatoÂvaÂ teÂteleÂre UV-sugaÂrzaÂst vagy szõÂnreakcioÂkat alkalmazhatunk.
Ha a szõÂntelen anyag elnyeli az UV-sugarakat, akkor az abszorpcioÂ szemmel ugyan nem
laÂthatoÂ, de muÍszerrel, denzitomeÂterrel meÂrhetoÍ. A denzitomeÂter speciaÂlisan megszerkesztett
spektrofotomeÂter (3.4.2.2. fejezet), a reÂteg feluÈleteÂt veÂgigpaÂsztaÂzva keÂpes kis teruÈletek
feÂnyabszorpcioÂjaÂt illetve feÂnyvisszavereÂseÂt detektaÂlni. A denzitomeÂter feÂnyforraÂsa feluÈlroÍl
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vilaÂgõÂtja meg a lemezt. A monokromaÂtor elhelyezkedhet a lemez felett, ilyenkor a viszszavert feÂnyt vizsgaÂljuk, de aÂtlaÂtszoÂ hordozoÂ eseteÂben a lemez alatt is, ilyenkor a folton
aÂthaladoÂ feÂny abszorpcioÂjaÂt tudjuk meÂrni. A muÍszer segõÂtseÂgeÂvel megaÂllapõÂthatoÂ a foltok
pontos helye, meÂrete, az abszorbancia meÂrteÂkeÂboÍl kiszaÂmõÂthatoÂ a komponens anyagmenynyiseÂge, soÍt a komponensek spektruma is felvehetoÍ. TermeÂszetesen a laÂthatoÂ hullaÂmhossztartomaÂnyban is dolgoznak a denzitomeÂterek.
Ha a folt fluoreszkaÂl UV-feÂnyben, akkor szabad szemmel is eÂrteÂkelhetjuÈk a kromatogramokat. A fluoreszcens feÂny szõÂne fontos informaÂcioÂ az eÂrteÂkeleÂsneÂl. DenzitomeÂterrel felvehetjuÈk a fluoreszcens spektrumot is, ez nagy segõÂtseÂget jelent a minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsban.
Az eÂrteÂkeleÂsben nagy segõÂtseÂget nyuÂjthat a fluoreszcens indikaÂtorral kezelt lemezek hasznaÂlata. Az ilyen lemezek feluÈlete 254 nm-es UV-feÂnyben fluoreszkaÂl. (RitkaÂbban, de alkalmaznak 366 nm-en vilaÂgõÂtoÂ indikaÂtort is.) Ha a lemezen valahol egy folt talaÂlhatoÂ, az
elnyeli a megvilaÂgõÂtoÂ UV-feÂnyt, emiatt ott a fluoreszcencia gyenguÈl, soÈteÂt folt jelenik meg.
Ez a detektaÂlaÂsi moÂdszer szinte univerzaÂlisnak tekinthetoÍ, a szerves vegyuÈletek nagy
haÂnyada nyeli el a keÂtfeÂle hullaÂmhosszuÂsaÂguÂ feÂny valamelyikeÂt.
A szõÂnreakcioÂkat toÈbbfeÂle moÂdon veÂgrehajthatjuk. Tarthatjuk a reÂteget a reagens goÍzeÂben
vagy gaÂzban, bemaÂrthatjuk a reagensbe, illetve a reagenst hozzaÂ is adhatjuk az eluenshez.
A leggyakoribb meÂgis az, hogy a keÂsz kromatogramot lepermetezzuÈk a reagens oldataÂval.
A reagens lehet sav-baÂzis indikaÂtor, adszorpcioÂs festeÂk, oxidaÂloÂszer, redukaÂloÂszer, keÂpezhet
azofesteÂket stb. Elmondhatjuk, hogy a keÂmia teljes fegyvertaÂra bevethetoÍ a ceÂlnak eÂs
a feladatnak megfeleloÍen. Alkalmazhatunk szelektõÂv eÂs specifikus reakcioÂkat, ezekkel a
zavaroÂ hataÂsokat tudjuk csoÈkkenteni, ugyanakkor az azonosõÂtaÂs biztonsaÂgaÂt noÈvelhetjuÈk.
Sok esetben eÂrdemes olyan reakcioÂkat alkalmazni, amelyek sokfeÂle anyag eloÍhõÂvaÂsaÂra
Â ltalaÂnosnak tekinthetoÍ eloÍhõÂvoÂalkalmasak, mert õÂgy teljesebb keÂpet kapunk a mintaÂroÂl. A
szer a kaÂlium-permanganaÂt. Ha vele permetezzuÈk be a reÂteget, akkor az egeÂsz feluÈlet piros
lesz. Ahol oxidaÂlhatoÂ anyag van jelen, ott a kaÂlium-permanganaÂt redukaÂloÂdik eÂs saÂrga folt
jelenik meg, ezeÂrt a folt szõÂne nem ad informaÂcioÂt a kimutatandoÂ anyagroÂl.
Â ltalaÂnos eloÍhõÂvoÂszer a joÂd is. Ha a reÂteget joÂdgoÍzbe tesszuÈk, akkor az apolaÂros karakteruÍ
A
anyagok megkoÈthetik a joÂdot, eÂs õÂgy saÂrga, barna illetve ibolyaÂs foltok vaÂlnak laÂthatoÂvaÂ.
A joÂd megkoÈteÂse reverzibilis. Ha a kromatogramot kivesszuÈk a joÂdgoÍzboÍl, akkor a foltok
idoÍvel eltuÍnnek.
Kedvelt a keÂnsavas lepermetezeÂs alkalmazaÂsaÂt koÈvetoÍ melegõÂteÂs, melynek soraÂn sok folt
laÂthatoÂvaÂ illetve fluoreszkaÂloÂvaÂ vaÂlik. A keÂnsavval eÂs a kaÂlium-permanganaÂttal celluloÂz
reÂtegekneÂl eÂs a papõÂrkromatograÂfiaÂban is vigyaÂzni kell, mert ezek a reagensek elroncsolhatjaÂk a celluloÂzt.
MaÂr emlõÂtettuÈk, hogy a folt azonosõÂtaÂsa ceÂljaÂboÂl standard oldatot is
felviszuÈnk a reÂtegre, eÂs a minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsnaÂl azt vizsgaÂljuk, hogy
van-e a standard folttal megegyezoÍ magassaÂgban folt a mintaÂban
(10.2. aÂbra). Ez a moÂdszer egy adott lemez eÂrteÂkeleÂseÂneÂl teljesen
megfeleloÍ. Ha viszont egy komponens retencioÂjaÂt valamilyen moÂdon
jellemezni akarjuk, peÂldaÂul azeÂrt, hogy oÈsszevethessuÈk maÂsok eredmeÂnyeivel, vagy maÂs komponensek viselkedeÂseÂvel, akkor a folt taÂvolsaÂga
a startponttoÂl eÂrtelemszeruÍen nem jellemzoÍ adat. MaÂr csak azeÂrt sem
lehet jellemzoÍ, mert mi doÈntjuÈk el, hogy mikor fejezzuÈk be a kifejleszteÂst. Ha viszont a taÂvolsaÂgot az oldoÂszerfront eÂs a startpont taÂvolsaÂgaÂhoz viszonyõÂtjuk, akkor a vaÂndorlaÂs taÂvolsaÂgaÂtoÂl fuÈggetlen adatot kapunk. Ez a retencioÂs faktor (10.5. aÂbra), definõÂcioÂja a koÈvetkezoÍ:
10.5. aÂbra A retencioÂs
Rf 
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Rf a retencioÂs faktor, lx a folt koÈzepeÂnek eÂs a felviteli pontnak a taÂvolsaÂga, lo pedig az
oldoÂszerfrontnak eÂs a felviteli pontnak a taÂvolsaÂga. Az ¹oº index az oldoÂszer szoÂ elsoÍ
betuÍjeÂt jeloÈli, nem nulla akar lenni.
Rf eÂrteÂke termeÂszetesen nulla eÂs 1 koÈzoÈtt vaÂltozhat. Nulla, ha a komponens foltja meg sem
mozdul, 1 akkor, ha a komponens visszatartaÂs neÂlkuÈl vaÂndorol az oldoÂszerfronttal. Ha
eÂrteÂkeÂt meg akarjuk hataÂrozni, akkor az oldoÂszerfrontot a lemez eluensboÍl toÈrteÂnoÍ kiemeleÂse utaÂn azonnal meg kell jeloÈlnuÈnk ceruzaÂval, mert a szaÂrõÂtaÂs soraÂn aÂltalaÂban eltuÍnik.
A retencioÂs faktor eÂrteÂkeÂt nagyon sok teÂnyezoÍ befolyaÂsolja. Ilyenek:
a kifejlesztoÍ rendszer oÈsszeteÂtele,
a reÂteg anyagi minoÍseÂge,
a reÂteg vastagsaÂga,
a reÂteg aktivitaÂsa,
a felvitt foltok taÂvolsaÂga az oldoÂszer felszõÂneÂtoÍl,
a kifejleszteÂs hoÍmeÂrseÂklete,
a goÍzteÂr telõÂtettseÂge eÂs oÈsszeteÂtele (beleeÂrtve a levegoÍ paÂratartalmaÂt is), eÂs meÂg egyebek.
Mindezek miatt a biztonsaÂgos azonosõÂtaÂs eÂrdekeÂben mindig viszuÈnk fel standard oldatot is
a reÂtegre, mert ez a legegyszeruÍbb, soÍt elmeÂletileg csak õÂgy tudjuk biztosõÂtani az azonos
felteÂteleket. Az irodalomboÂl vett Rf eÂrteÂkek az elvaÂlasztaÂs tervezeÂsekor nagyon hasznosak
lehetnek, de azonosõÂtaÂsra semmikeÂppen nem hasznaÂlhatoÂk.
Itt kell szoÂlnunk a kromatograÂfia egyik alapvetoÍ probleÂmaÂjaÂroÂl. Ha ismeretlen oÈsszeteÂteluÍ
mintaÂt elemezve azt laÂtjuk, hogy nincs a standard anyagnak megfeleloÍ Rf eÂrteÂkuÍ folt
a minta kromatogramjaÂn, akkor kijelenthetjuÈk, hogy a minta nem tartalmazza ezt a komponenst, precõÂzebben kifejezve az adott eljaÂraÂssal a komponens a mintaÂban nem mutathatoÂ
ki. Ha viszont talaÂlunk a standard anyaggal egyezoÍ retencioÂs faktoruÂ foltot a mintaÂban,
akkor nem jelenthetjuÈk ki teljes bizonyossaÂggal, hogy a minta tartalmazza a keÂrdeÂses
komponenst, hiszen maÂs anyagoknak is lehet ugyanaz a retencioÂs faktora. Ez mindenfajta
kromatograÂfiaÂs eljaÂraÂsra igaz. TehaÂt a kromatograÂfia kizaÂraÂsra megfelel, pozitõÂv azonosõÂtaÂsra viszont csak korlaÂtozottan alkalmazhatoÂ. Az azonosõÂtaÂs biztonsaÂga noÈvelhetoÍ, ha
· a mintaÂt maÂs rendszerben kromatografaÂlva is megtalaÂljuk a komponenst;
· szaÂrmazeÂkot keÂpezuÈnk a mintaÂboÂl eÂs a standard anyagboÂl is, majd ezeket kromatografaÂlva szinteÂn megtalaÂljuk a komponenst;
· a foltok szõÂneÂt, alakjaÂt megegyezoÍnek talaÂljuk a minta eÂs a standard eseteÂben;
· valamilyen spektroszkoÂpiaÂs eljaÂraÂssal meg tudjuk eroÍsõÂteni az anyagok azonossaÂgaÂt.
Az utolsoÂ pontban emlõÂtett spektroszkoÂpiaÂs vizsgaÂlatot elveÂgezhetjuÈk a reÂtegen is, de le is
kaparhatjuk a foltot, leoldhatjuk az aÂlloÂ faÂzisroÂl az anyagot, eÂs a kapott oldatot tetszoÍleges
analitikai moÂdszerrel vizsgaÂlhatjuk.
BaÂr a reÂtegkromatograÂfia elsoÍsorban elvaÂlasztaÂsra eÂs minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsra szolgaÂl, menynyiseÂgi meghataÂrozaÂst is veÂgezhetuÈnk a segõÂtseÂgeÂvel.
A mennyiseÂgi meghataÂrozaÂs lehetoÍseÂgeÂnek az az alapja, hogy a foltok szõÂneÂnek intenzitaÂsa,
meÂlyseÂge noÍ a komponens mennyiseÂgeÂvel. Foltok eseteÂben aÂltalaÂban denzitaÂsroÂl beszeÂluÈnk
intenzitaÂs helyett. A denzitaÂsokat eÂrteÂkelhetjuÈk szabad szemmel eÂs denzitomeÂterrel is.
DenzitomeÂterrel az eÂrteÂkeleÂs keÂnyelmesebb eÂs pontosabb. A denzitomeÂter a folton aÂtesoÍ
vagy a foltroÂl visszavert feÂny intenzitaÂsaÂt meÂri a kivaÂlasztott hullaÂmhosszon. A folt szeÂleÂn
a denzitaÂs kisebb, koÈzepeÂn maximuma van. A maximaÂlis denzitaÂs araÂnyos az anyagmenynyiseÂggel. MennyiseÂgi standard oldatokkal toÈrteÂnoÍ kalibraÂlaÂst koÈvetoÍen az ismeretlen folt-
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ban talaÂlhatoÂ anyagmennyiseÂg meghataÂrozhatoÂ. EljaÂrhatunk uÂgy is, hogy a denzitomeÂterrel
letapogatjuk az egeÂsz foltot, az intenzitaÂs-eÂrteÂkeket a keÂszuÈleÂkkel integraÂltatjuk eÂs a kapott
teruÈleteÂrteÂket hasznaÂljuk a mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂshez (az eljaÂraÂst reÂszletesen a 16.5. fejezetben ismertetjuÈk).
Ha nem aÂll rendelkezeÂsuÈnkre denzitomeÂter, akkor sem lehetetlen a mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs
elveÂgzeÂse. A reÂtegre kuÈloÈnboÈzoÍ anyagmennyiseÂgeket tartalmazoÂ standard oldatokat cseppentuÈnk fel, koÈzeÂjuÈk visszuÈk fel a mintafoltokat. KifejleszteÂs utaÂn a foltok denzitaÂsaÂt oÈszszevetjuÈk, megbecsuÈljuÈk, hogy a mintafolt denzitaÂsa melyik keÂt standard koÈzeÂ esik, eÂs azon
beluÈl is mennyi lehet a pontos anyagmennyiseÂg. A megfeleloÍ pontossaÂguÂ eÂrteÂkeleÂshez
viszonylag szuÍk anyagmennyiseÂg-tartomaÂnyt lefedoÍ standard sort szabad csak felvinni.
A szerzoÍ sajaÂt tapasztalatai eÂs a toÈbb eÂven keresztuÈl veÂgzett hallgatoÂi gyakorlatok tapasztalatai szerint is meglepoÍen pontos mennyiseÂgi eredmeÂnyek kaphatoÂk ilyen felviteli eÂs
eÂrteÂkeleÂsi moÂdszerrel. A relatõÂv hiba gondos munkaÂval eÂs precõÂz eÂrteÂkeleÂssel tizenoÈt szaÂzaleÂk alatti eÂrteÂk lehet a feladattoÂl eÂs az alkalmazott eljaÂraÂstoÂl fuÈggoÍen.
A mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂsneÂl probleÂmaÂt okozhat, hogy a foltok denzitaÂsa egy bizonyos hataÂr
foÈloÈtt nem noÈvekszik tovaÂbb az anyagmennyiseÂg noÈveleÂseÂvel, azaz eleÂrjuÈk a dinamikus
tartomaÂny (1.2. fejezet) hataÂraÂt. Ez a hataÂr a reÂtegkromatograÂfia eseteÂben nem tuÂl magas.
A probleÂmaÂn a mintaoldat megfeleloÍ meÂrteÂkuÍ hõÂgõÂtaÂsaÂval vagy kisebb mintateÂrfogat felviteleÂvel segõÂthetuÈnk.

10.5. A reÂtegkromatograÂfia alkalmazaÂsi teruÈletei
A reÂtegkromatograÂfia szeÂles koÈrben alkalmazott kromatograÂfiaÂs technika. Ennek okai a
koÈvetkezoÍk:
· Nem igeÂnyel draÂga, nagy muÍszereket. Ha nagyon takareÂkosak vagyunk, akkor neÂhaÂny
uÈveglappal eÂs egy reÂteghuÂzoÂval felszerelkezve sajaÂt keÂszõÂteÂsuÍ reÂtegeken oÈsszetett analitikai feladatokat is megoldhatunk vele. MindazonaÂltal gyaÂri reÂtegeken aÂltalaÂban jobb
eredmeÂnyeket kaphatunk.
· A sokfeÂle reÂteggel eÂs sokfeÂle kifejlesztoÍ rendszerrel a legkuÈloÈnboÈzoÍbb elvaÂlasztaÂsi
feladatok megoldhatoÂak. Ilyen szempontboÂl csak a HPLC veheti fel vele a versenyt.
· Ha egy adott moÂdszer nem vaÂlik be, koÈnnyen eÂs gyorsan, nagyobb koÈltseÂg neÂlkuÈl
moÂdosõÂthatunk rajta, illetve teÂrhetuÈnk aÂt maÂsikra.
· RugalmassaÂga miatt kivaÂloÂan alkalmazhatoÂ HPLC-s moÂdszerek kifejleszteÂseÂneÂl segeÂdeszkoÈzkeÂnt.
· Fajlagos idoÍigeÂnye kicsi, ugyanis egy lemezen egyidejuÍleg sok minta elemezhetoÍ.
A reÂtegkromatograÂfia legfoÍbb haÂtraÂnya a nagymuÍszeres moÂdszerekkel szemben a menynyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs viszonylagos neheÂzkesseÂge eÂs pontatlansaÂga, valamint az, hogy sok manuaÂlis munkaÂt igeÂnyel.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Mi az alapvetoÍ kuÈloÈnbseÂg az oszlop- eÂs a reÂtegkromatograÂfia koÈzoÈtt?
2. Mik a leggyakrabban alkalmazott aÂlloÂ faÂzisok?
3. Hogyan azonosõÂtjuk a komponenseket a reÂtegen?
4. Mi a retencioÂs faktor?
5. Hogyan javõÂthatjuk az elvaÂlasztaÂst sok mintakomponens eseteÂben?
6. Hogyan detektaÂlhatunk szõÂntelen komponenseket a reÂtegen?
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11. IONCSERE, IONCSEREÂLOÍ KROMATOGRAÂFIA

11.1. DefinõÂcioÂk, aÂltalaÂnos leõÂraÂs
IoncsereÂloÍnek az olyan võÂzben oldhatatlan anyagokat nevezzuÈk, melyek aÂltalaÂban szilaÂrd
halmazaÂllapotuÂak, eÂs amelyek elektrolitoldattal eÂrintkezve abboÂl ionokat keÂpesek felvenni
uÂgy, hogy koÈzben a felvett ionokkal egyeneÂrteÂkuÍ mennyiseÂgben azonos toÈlteÂsuÍ ionokat
bocsaÂtanak az oldatba.
KoÈzoÈs jellemvonaÂsa az ioncsereÂloÍ anyagoknak, hogy teÂrhaÂloÂs szerkezetuÈk van, amelyhez
elektromos toÈlteÂssel rendelkezoÍ csoport kapcsoloÂdik kovalens koÈteÂssel, illetve a toÈlteÂssel
rendelkezoÍ csoport a vaÂz reÂsze. Ezeket a toÈltoÈtt csoportokat ellenionok veszik koÈruÈl a toÈlteÂsek aÂltal meghataÂrozott mennyiseÂgben uÂgy, hogy az ioncsereÂloÍ kifeleÂ semleges. Az ellenionok koÈnnyen kicsereÂlhetoÍk maÂs, hasonloÂ toÈlteÂsuÍ ionokkal, ez az ioncsere jelenseÂge.
A fentiek szerint tehaÂt minden olyan anyag keÂpes ioncsereÂre, amely a leõÂrt szerkezettel
rendelkezik. Nagyon sok anyag rendelkezik ioncsereÂloÍ tulajdonsaÂggal, a koÈvetkezoÍ csoportokba sorolhatjuk oÍket:
1. TermeÂszetes szervetlen ioncsereÂloÍk
Ezek aÂltalaÂban alumõÂnium-szilikaÂtok, neÂha talaÂlkozunk mesterseÂgesen eloÍaÂllõÂtott formaÂikkal is. VaÂzuk sok negatõÂv toÈlteÂst tartalmaz, ezeket kationok semlegesõÂtik, tehaÂt aÂltalaÂban
kationcsereÂloÍ k. TalaÂlkozhatunk azonban anioncsereÂloÍvel is koÈzoÈttuÈk, ilyen peÂldaÂul az apatit. Ennek vaÂzaÂban pozitõÂv toÈlteÂsuÍ csoportok vannak, anionok semlegesõÂtik oÍket. HaÂtraÂnyos
tulajdonsaÂguk, hogy kapacitaÂsuk kicsi, valamint az, hogy mechanikai ellenaÂlloÂ keÂpesseÂguÈk
nem joÂ. Ezen okok miatt az analitikaÂban ritkaÂn hasznaÂljuk oÍket. PozitõÂv tulajdonsaÂguk
viszont, hogy a magas hoÍmeÂrseÂkletre keveÂsbeÂ eÂrzeÂkenyek, mint a szerves anyagok, tovaÂbbaÂ
az, hogy szerkezetuÈk merev eÂs egyseÂges, ezeÂrt az ionok meÂret szerinti elvaÂlasztaÂsaÂra is
alkalmasak lehetnek.
2. TermeÂszetes szerves alapuÂ ioncsereÂloÍk
Ezek aÂltalaÂban kationcsereÂloÍ anyagok. CelluloÂz alapuÂ anyagokat szulfonaÂlva a vaÂzhoz
szulfonsav (-SO3 H) csoportok koÈtoÍdnek. A szulfonsav csoportroÂl, hasonloÂan a keÂnsavhoz,
võÂzben a hidrogeÂnion 100%-ban keÂpes disszociaÂlni, negatõÂv toÈlteÂsuÍ csoport marad vissza.
A 10.3.3. fejezetben emlõÂtett moÂdosõÂtaÂssal anioncsereÂloÍt is kaphatunk papõÂrboÂl vagy celluloÂzboÂl. JelentoÍseÂguÈk ennek elleneÂre oÈsszesseÂgeÂben eltoÈrpuÈl az ioncsereÂloÍ gyantaÂkeÂ mellett.
3. MuÍgyanta alapuÂ ioncsereÂloÍk
Analitikai szempontboÂ1 ezek a legjelentoÍsebb, szinte kizaÂroÂlagosan alkalmazott anyagok.
EloÍnyoÈs tulajdonsaÂgaik a koÈvetkezoÍk:
· KapacitaÂsuk nagy, azaz nagy az egyseÂgnyi toÈmeguÍ gyanta aÂltal kicsereÂlhetoÍ ionok
anyagmennyiseÂge.
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· Hidrofil geÂl a szerkezetuÈk. Ez azt jelenti, hogy a võÂzmolekulaÂk koÈrbeveszik a polimer

laÂncokat eÂs behatolnak a szerkezet belsejeÂbe is, ezaÂltal az ioncsereÂloÍ csoportok az
ionok szaÂmaÂra joÂl hozzaÂfeÂrhetoÍek. Ha a szaÂraz gyanta võÂzbe keruÈl, a beleÂje hatoloÂ
võÂzmolekulaÂk hataÂsaÂra az oÍt alkotoÂ polimerlaÂncok eltaÂvolodnak egymaÂstoÂl, a gyanta
teÂrfogata megnoÍ. Ezt a jelenseÂget duzzadaÂsnak nevezzuÈk. A duzzadaÂs ereje akkora,
hogy zaÂrt uÈvegeszkoÈzt keÂpes megrepeszteni, illetve a kialakuloÂ nagy nyomaÂs keÂpes
a gyantaÂt toÈnkretenni, ezeÂrt a duzzasztaÂst mindig kuÈloÈn muÍveletben, kelloÍen nagy
teÂrfogatuÂ edeÂnyben kell veÂgrehajtani.
· KeÂmiai eÂs mechanikai igeÂnybeveÂtellel szemben egyaraÂnt ellenaÂlloÂak.
· HosszuÂ hasznaÂlat utaÂn is megtartjaÂk ioncsereÂloÍ keÂpesseÂguÈket eÂs kapacitaÂsukat, azaz
reverzibilisen muÍkoÈdnek.
· MuÍkoÈdeÂsuÈk gyors, az ioncsere egyensuÂly hamar beaÂll.

11.2. A muÍgyanta alapuÂ ioncsereÂloÍk felosztaÂsa
Az alapvetoÍ felosztaÂs szerint leÂteznek kation- eÂs anioncsereÂloÍ gyantaÂk. Az eloÍbbiek termeÂszetesen kationok, az utoÂbbiak anionok csereÂjeÂre keÂpesek, azaz negatõÂv illetve pozitõÂv
toÈlteÂsuÍ funkcioÂs csoportokat tartalmaznak.
A kationcsereÂloÍ gyantaÂk lehetnek eroÍsen savasak, ezek szulfonsav (-SO3 H) csoportokat
tartalmaznak. RoÈviden eroÍs kationcsereÂloÍknek is nevezzuÈk oÍket.
Vannak gyengeÂn savas kationcsereÂloÍk is, ezek aÂltalaÂban karboxil-, neÂha fenolos hidroxililletve foszforsav csoportokat tartalmaznak.
A gyengeÂn baÂzisos anioncsereÂloÍk elsoÍrenduÍ, a koÈzepesen baÂzisosak maÂsod- eÂs harmadrenduÍ aminocsoportokat, mõÂg az eroÍsen baÂzisosak negyedrenduÍ ammoÂniumionokat tartalmaznak. LeÂteznek foszfoÂnium- eÂs szulfoÂnium csoportokat tartalmazoÂ anioncsereÂloÍk is.

11.3. A muÍgyanta alapuÂ ioncsereÂloÍk eloÍaÂllõÂtaÂsa eÂs szerkezete
Ma leginkaÂbb a sztirol±divinil-benzol kopolimer anyaguÂ gyantaÂk hasznaÂlatosak. A gyanta
laÂncait polisztirol molekulaÂk alkotjaÂk, a teÂrhaÂloÂssaÂgot a divinil-benzol molekulaÂk biztosõÂtjaÂk:

A termeÂk teÂrhaÂloÂssaÂgaÂnak foka attoÂl fuÈgg, hogy mennyi divinil-benzolt tartalmazott a kiindulaÂsi reakcioÂelegy. Ha toÈbb az elegyben a divinil-benzol, akkor toÈbb keresztkoÈteÂst eÂs
ezaÂltal nagyobb teÂrhaÂloÂssaÂgot kapunk. A teÂrhaÂloÂssaÂg meÂrteÂke alapvetoÍ jelentoÍseÂguÍ a gyanta tulajdonsaÂgai szempontjaÂboÂl. A divinil-benzol tartalom aÂltalaÂban 6-10%, de ettoÍl leÂnye-
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gesen elteÂroÍ is lehet. A funkcioÂs csoportokat utoÂlag eÂpõÂtik be a gyantaÂba, a szulfonsav
csoportokat peÂldaÂul keÂnsavas szulfonaÂlaÂssal:

MaÂs csoportokat aÂltalaÂban toÈbb leÂpeÂsben eÂpõÂtenek be.
Az egyenletes minoÍseÂg a gyaÂrtaÂsi koÈruÈlmeÂnyek gondos betartaÂsaÂval biztosõÂthatoÂ.

11.4. A gyantaÂk jellemzoÍi
A megfeleloÍ gyanta kivaÂlasztaÂsaÂhoz ismerni kell a gyantaÂk tulajdonsaÂgait. ElsoÍdleges
szempont, hogy kation- illetve anioncsereÂloÍ gyantaÂt kõÂvaÂnunk-e hasznaÂlni, illetve ezeken
beluÈl is milyen eroÍsseÂguÍt. Ezeket a jellemzoÍket maÂr eÂrintettuÈk. A tovaÂbbi legfontosabb
jellemzoÍket az alaÂbbiakban soroljuk fel.
· Forma
Forma alatt annak az ellenionnak a minoÍseÂgeÂt eÂrtjuÈk, ami a gyantaÂt koÈruÈlvevoÍ ionfelhoÍt alkotja. Ha peÂldaÂul a kationcsereÂloÍ gyanta naÂtriumionokat tartalmaz, akkor naÂtrium-formaÂjuÂnak nevezzuÈk. A forma egyszeruÍ ioncsereÂvel megvaÂltoztathatoÂ, nem alapvetoÍ jellemzoÍje a gyantaÂnak.
· KapacitaÂsok
Az eljaÂraÂsok tervezeÂseÂhez ismerni kell a gyanta aÂltal maximaÂlisan kicsereÂlhetoÍ ionok
mennyiseÂgeÂt, ezt a kapacitaÂssal jellemezzuÈk.
A gyanta teljes kapacitaÂsa alatt szaÂrõÂtott egyseÂgnyi toÈmeguÍ, vagy võÂzben uÈlepõÂtett egyseÂgnyi teÂrfogatuÂ gyanta oÈsszes kicsereÂlhetoÍ ionjainak a mennyiseÂgeÂt eÂrtjuÈk, egyeÂrteÂkuÍ
ionban kifejezve.
SoÂbontoÂ kapacitaÂs alatt a koÈvetkezoÍt eÂrtjuÈk: a kationcsereÂloÍ gyantaÂt hidrogeÂn formaÂjuÂvaÂ alakõÂtjuk. A gyantaÂn naÂtrium-klorid oldatot engeduÈnk aÂt, meÂrjuÈk a soÂboÂl megkoÈtoÈtt
naÂtrium-, illetve a felszabadult hidrogeÂnionok mennyiseÂgeÂt. Az egyseÂgnyi toÈmegre vagy
teÂrfogatra szaÂmõÂtott anyagmennyiseÂg a soÂbontoÂ kapacitaÂs. Az anioncsereÂloÍt analoÂg
moÂdon hidroxid formaÂjuÂvaÂ alakõÂtjuk, a soÂoldat aÂtbocsaÂtaÂsa utaÂn a megkoÈtoÈtt kloridvagy a felszabadult hidroxid-ion mennyiseÂgeÂt meÂrjuÈk.
A keÂtfeÂle kapacitaÂs eroÍs gyantaÂknaÂl megegyezik, hiszen azok funkcioÂs csoportjainak
disszociaÂcioÂja teljes, mindegyik csoport ellenionjaÂt le tudjuk csereÂlni. Gyenge ioncsereÂloÍkneÂl nem felteÂtlenuÈl tudjuk az oÈsszes hidrogeÂn- illetve hidroxidiont lecsereÂlni, az
eredmeÂny fuÈgg a funkcioÂs csoport disszociaÂcioÂs aÂllandoÂjaÂtoÂl eÂs a pH-toÂl.
A kapacitaÂsok meÂrteÂkegyseÂge mmol/g illetve mmol/ml, a viszonyõÂtaÂsi alaptoÂl fuÈggoÍen.
· SzemcsemeÂret
A gyanta aÂltalaÂban kis golyoÂcskaÂk, gyoÈngypolimer alakjaÂban keruÈl forgalomba. A koÈzoÈnseÂges ioncsereÂloÍ feladatokra alkalmazott gyantaÂk szemcsemeÂrete aÂltalaÂban 0,3±
0,8 mm koÈzoÈtti, de kromatograÂfiaÂs ceÂlokra sokkal kisebb, 0,04 mm koÈruÈli szemcsemeÂ-
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retuÍ gyantaÂt hasznaÂlnak. Fontos az egyenletes szemcsemeÂret. Csak uÂgy vaÂrhatunk joÂ
eredmeÂnyt, ha a szemcsemeÂret szuÍk hataÂrok koÈzoÈtt ingadozik, azaz homodiszperz
a rendszer. A szemcsemeÂret a kapacitaÂst nem befolyaÂsolja.
· SzelektivitaÂs
Az egyes ionok kuÈloÈnboÈzoÍ eroÍsseÂggel koÈtoÍdnek meg a gyantaÂkon, azaz a gyantaÂk
szelektivitaÂsa elteÂroÍ az egyes ionokra (laÂsd a egyenletet).
KationoknaÂl a szelektivitaÂsra viszonylag egyszeruÍ szabaÂlyszeruÍseÂget talaÂltak: a toÈbbeÂrteÂkuÍ ion mindig eroÍsebben koÈtoÍdik a gyantaÂhoz, mint a kisebb toÈlteÂsuÍ. Azonos
toÈlteÂsuÍ ionok koÈzuÈl az koÈtoÍdik eroÍsebben, amelyik hidrataÂlt ionjaÂnak kisebb az aÂtmeÂroÍje. NeÂhaÂny ion sorrendje a koÈvetkezoÍ:
Li < H < Na < K < Ag < Mn2 < Mg2 < Cu2 < Ca2 < Ba2 < Al3
A sorrendet azonban egyeÂb teÂnyezoÍk is befolyaÂsoljaÂk, ilyen peÂldaÂul a komplexkeÂpzoÍdeÂs, de a gyanta aktõÂv csoportjaÂnak minoÍseÂge is befolyaÂsolhatja.
Anionok eseteÂben tendenciaÂjaÂban hasonloÂ oÈsszefuÈggeÂs tapasztalhatoÂ, de az aktõÂv csoport minoÍseÂge annyira befolyaÂsolja a szelektivitaÂst, hogy aÂltalaÂnosan eÂrveÂnyes sorrendet nem lehet megadni.
· A teÂrhaÂloÂssaÂg meÂrteÂke
Ennek elsoÍsorban a mechanikai tulajdonsaÂgokra gyakorolt hataÂsa a jelentoÍs. MineÂl
nagyobb a teÂrhaÂloÂssaÂg meÂrteÂke, annaÂl ellenaÂlloÂbb, szilaÂrdabb a gyanta. ElmondhatoÂ
meÂg, hogy nagyobb teÂrhaÂloÂssaÂghoz kisebb poÂrusmeÂret, kisebb meÂrteÂkuÍ duzzadaÂsi keÂpesseÂg, kisebb ioncsere-sebesseÂg eÂs kisebb kapacitaÂs taÂrsul.

11.5. Az ioncsereÂloÍk muÍkoÈdeÂse
A koÈvetkezoÍ neÂhaÂny bekezdeÂsben vaÂzlatosan ismertetjuÈk az ioncsereÂloÍk muÍkoÈdeÂseÂt. A kationcsereÂloÍk muÍkoÈdeÂseÂt taÂrgyaljuk, megjegyezve, hogy az egyenletek eÂs a definõÂcioÂk eÂrtelemszeruÍen alkalmazhatoÂk az anioncsereÂloÍkre is.
Ha a gyantaÂt R-rel (gyanta angolul resin), a csereÂben reÂsztvevoÍ keÂt iont A-val eÂs B-vel
jeloÈljuÈk, akkor egy aÂltalaÂnos ioncsere-folyamat a koÈvetkezoÍ:
R Ay  xBy  Bx  yAx .
A toÈlteÂseinek szaÂmaÂt x, B ioneÂt y jeloÈli, mindkettoÍ eÂrteÂke 1, 2 vagy 3 lehet. A gyantaÂhoz
termeÂszetesen sokkal toÈbb A illetve B ion koÈtoÍdik, mint y illetve x. Az indexek csupaÂn azt
jeloÈlik, hogy a gyantaÂroÂl y darab A ion vaÂlik szabaddaÂ, a helyuÈket pedig x darab B ion
foglalja el, õÂgy tudunk eleget tenni az egyenletben az anyag- eÂs a toÈlteÂsmegmaradaÂs
koÈvetelmeÂnyeÂnek.
Az ioncsereÂben egyetlen ionnak sincs kituÈntetett szerepe, azaz baÂrmilyen kation baÂrmilyennel lecsereÂlhetoÍ, kiveÂve termeÂszetesen a meÂret miatti esetleges korlaÂtozaÂsokat. Ez csak
uÂgy keÂpzelhetoÍ el, ha az ioncsere egyensuÂlyi folyamat, amint a fenti egyenlet is jelzi.
FelõÂrhatjuk tehaÂt a toÈmeghataÂs toÈrveÂnyeÂt:
K 
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A szoÈgletes zaÂroÂjel a szokaÂsos, azaz az oldatfaÂzisban meÂrhetoÍ, a kerek zaÂroÂjel pedig az
ioncsereÂloÍben megleÂvoÍ koncentraÂcioÂt jeloÈli. Az egyenlet szigoruÂan veÂve csak aktivitaÂsokra
eÂrveÂnyes. Ha koncentraÂcioÂkkal õÂrjuk fel, akkor a valoÂsaÂgban azt tapasztaljuk, hogy K
eÂrteÂke kismeÂrteÂkben fuÈgg a koncentraÂcioÂktoÂl. Ennek legfoÍbb oka az, hogy a gyantaÂban az
aktivitaÂsi egyuÈtthatoÂk eÂrteÂke az egyseÂgtoÍl elteÂroÍ.
Ha elhagyjuk a (11.1.) egyenletben a koncentraÂcioÂeÂrteÂkek kitevoÍit eÂs aÂtrendezzuÈk a toÈrtet,
akkor az
B
BA
B
a 

A
AB
A
mennyiseÂget kapjuk, ami az (5.10.) egyenletben definiaÂlt szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ ioncsereÂloÍkre eÂrveÂnyes alakja. Eszerint a gyanta akkor szelektõÂv a B ionra A-val szemben, ha a
gyantaÂn eÂs az oldatban meÂrhetoÍ koncentraÂcioÂk araÂnya B eseteÂben nagyobb, mint A-naÂl.
Ha az ionok toÈlteÂse egyseÂgnyi, akkor az egyensuÂlyi aÂllandoÂ eÂs a szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ
eÂrteÂke megegyezik.
A szaÂmlaÂloÂt eÂs a nevezoÍt itt is megoszlaÂsi haÂnyadosnak nevezzuÈk:
DB 

B
B

eÂs DA 

A
,
A

ioncsereÂre is eÂrveÂnyes az
a 

DB
DA

(11.2.)

oÈsszefuÈggeÂs [laÂsd az (5.11.) egyenloÍseÂget].
Az elmondottak szerint tehaÂt ha egy edeÂnyben ioncsereÂloÍre elektrolitoldatot oÈntuÈnk, akkor
beaÂll az ioncsere-egyensuÂly. A koncentraÂcioÂk moÂdosõÂtaÂsaÂval termeÂszetesen eltolhatoÂ az
egyensuÂlyi helyzet, de ilyen sztatikus rendszerben teljes ioncsere nem
valoÂsulhat meg. A teljes ioncsere megvaloÂsõÂtaÂsaÂhoz az ioncsereÂloÍ gyantaÂt
oszlopba kell toÈltenuÈnk eÂs aÂramloÂ rendszerben kell dolgoznunk.
IoncsereÂloÍ oszlopkeÂnt laboratoÂriumi koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt akaÂr egy kromatograÂfiaÂs oszlop is megfelel, de a laboratoÂriumokban eÂs az iparban is
szaÂmos kuÈloÈnfeÂle meÂretuÍ eÂs kialakõÂtaÂsuÂ oszloppal talaÂlkozhatunk.
Legyen az oszlopban leÂvoÍ ioncsereÂloÍ A formaÂjuÂ eÂs toÈltsuÈnk raÂ B iont
tartalmazoÂ oldatot. Az oszlop tetejeÂn koÈzel egyensuÂlyi aÂllapot alakul ki,
azaz a gyanta B ionokat koÈt meg, koÈzben A ion vaÂlik szabaddaÂ. TovaÂbbhaladva a kevesebb B-t tartalmazoÂ oldat csak A formaÂjuÂ gyantaÂval
talaÂlkozik, õÂgy B megkoÈtoÍdeÂse egyre teljesebb, az oldatban B koncentraÂcioÂja roÈvid szakaszon zeÂrusra csoÈkken. A lecsepegoÍ oldat csak A ionokat
tartalmaz (11.1. aÂbra), mõÂg az oszlop tetejeÂn a gyanta B formaÂjuÂvaÂ vaÂlik.
Ha az oszlopra folyamatosan toÈltjuÈk fel a B-t tartalmazoÂ oldatot, akkor a
B formaÂjuÂ toÈltet hossza feluÈlroÍl lefeleÂ folyamatosan noÍ, mõÂg veÂguÈl eleÂri az
oszlop aljaÂt, eÂs a lecsepegoÍ oldatban megjelenik B. Ekkor azt mondjuk,
hogy B aÂttoÈrt az oszlopon, az oszlop kimeruÈlt. Ha tovaÂbb szeretneÂnk
hasznaÂlni, akkor regeneraÂlni kell, azaz uÂjra A formaÂjuÂvaÂ alakõÂtani.
11.1. aÂbra Ioncsere
Az aÂltalaÂnos munkamenet tehaÂt a koÈvetkezoÍ:
oszlopon
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· A gyantaÂt hasznaÂlatba veÂtel eloÍtt võÂzben vagy elektrolitban duzzasztjuk.
· A duzzasztott gyantaÂt nedvesen oszlopba toÈltjuÈk, szuÈkseÂg szerint luÂggal eÂs savval

mossuk.

· A gyantaÂt A formaÂjuÂvaÂ alakõÂtjuk, viszonylag toÈmeÂny A tartalmuÂ oldat aÂtaÂramoltataÂsaÂ·
·

·
·

val.
A felesleges A-t tartalmazoÂ oldatot a gyantaszemcseÂk koÈzuÈl võÂzzel kimossuk.
ElveÂgezzuÈk az ioncsereÂt. Ha csak kis mennyiseÂguÍ oldatban akarjuk kicsereÂlni az ionokat, akkor feloÈntjuÈk az egeÂszet, majd võÂzzel vagy megfeleloÍ oldattal eluaÂljuk. Ha
kimeruÈleÂsig akarjuk hasznaÂlni az oszlopot, akkor figyeljuÈk a lecsepegoÍ oldatban B
koncentraÂcioÂjaÂt. Ha megjelenik, akkor befejezzuÈk az ioncsereÂt.
A gyantaÂt toÈmeÂny A oldattal regeneraÂljuk, melynek soraÂn a gyanta uÂjra A formaÂjuÂvaÂ
alakul, B leoldoÂdik eÂs eltaÂvozik.
IoncsereÂlt võÂzzel toÈrteÂnoÍ mosaÂs utaÂn a gyanta uÂjra hasznaÂlhatoÂ, azaz uÂjra elkezdhetjuÈk
B oldataÂnak feltoÈlteÂseÂt.

MegjegyezzuÈk, hogy neÂha toÈbb mosaÂsi eÂs regeneraÂlaÂsi leÂpeÂsre is szuÈkseÂg lehet, de a folyamat leÂnyegeÂt ez nem eÂrinti.

11.6. Az ioncsereÂloÍk alkalmazaÂsi teruÈletei
Az ioncsereÂloÍ gyantaÂk sokfeÂle ceÂlra hasznaÂlhatoÂk.
Ha võÂzvezeteÂki võÂzben a kalcium- eÂs magneÂzium-ionokat alkaÂli, aÂltalaÂban naÂtrium-ionokra
csereÂljuÈk, akkor laÂgyõÂtjuk a vizet, mert eltaÂvolõÂtjuk beloÍle az alkaÂli-foÈldfeÂm soÂkat, amelyek
a võÂz kemeÂnyseÂgeÂt okozzaÂk. Nagy teÂrfogatuÂ gyantaaÂgyakon ipari meÂretekben folyik a võÂzlaÂgyõÂtaÂs fuÍteÂsi, mosaÂsi eÂs egyeÂb ceÂlokra:
R Na2  Ca2  R Ca  2 Na.
Ha a vizet H-formaÂjuÂ kation- eÂs OH-formaÂjuÂ anioncsereÂloÍ oszlopon engedjuÈk aÂt egymaÂs
utaÂn, akkor az ionokat teljesen eltaÂvolõÂtjuk, a vizet teljesen ionmentesõÂtjuÈk:
RH  K   RK  H,
ROH  A

 RA  OH .

(11.3.)
(11.4.)

Itt K  a lecsereÂlendoÍ kationt, A az aniont jeloÈli. A folyamatban keletkezoÍ protonok eÂs a
(11.4.)-ben keletkezoÍ hidroxidionok võÂzzeÂ kapcsoloÂdnak oÈssze, azaz nem marad ion a võÂzben. Az eljaÂraÂssal jobb minoÍseÂguÍ ionmentes vizet kaphatunk, mint desztillaÂlaÂssal. KuÈloÈnoÈsen joÂ hataÂsfokuÂ a kevert aÂgyas gyantaÂk hasznaÂlata, ahol egy teÂrben toÈrteÂnik meg a keÂtfeÂle
ioncsere, a felszabaduloÂ ionok roÈgtoÈn võÂzzeÂ kapcsoloÂdnak oÈssze, ezeÂrt az ioncsere egyensuÂlyok gyakorlatilag teljesen jobbra toloÂdnak. A kevert aÂgyak regeneraÂlaÂsa eloÍtt flotaÂlaÂssal
szeÂtvaÂlasztjaÂk a kation- eÂs anioncsereÂloÍ szemcseÂket, majd regeneraÂlaÂs utaÂn oÈsszekeverik
oÍket. RegeneraÂlaÂsra soÂsav- eÂs naÂtrium-hidroxid oldat hasznaÂlhatoÂ.
Ha egy oldat kationtartalmaÂt teljes egeÂszeÂben lecsereÂljuÈk hidrogeÂn-ionokra a (11.3.) egyenlet szerint, akkor egyszeruÍ sav-baÂzis titraÂlaÂssal megkaphatjuk az oldat teljes soÂtartalmaÂt.
Ha egy iont duÂsõÂtani akarunk, akkor nagy teÂrfogatuÂ oldatot aÂtaÂramoltatva megkoÈthetjuÈk
ioncsereÂloÍn, majd toÈmeÂny elektrolittal leoldhatjuk roÂla.
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Ha egy nehezen hozzaÂfeÂrhetoÍ savra vagy luÂgra van szuÈkseÂguÈnk, az is eloÍaÂllõÂthatoÂ ioncsereÂvel, hidrogeÂn- illetve hidroxidformaÂjuÂ oszlopon. PeÂldaÂul kaÂlium- vagy ammoÂnium-rodanidboÂl hidrogeÂn-tiocianaÂtot kaphatunk:
RH  KSCN  RK  HSCN,
ami egyeÂb uÂton koÈruÈlmeÂnyesebben aÂllõÂthatoÂ eloÍ. BaÂrmilyen anionboÂl eÂs kationboÂl oÈsszetett
soÂt eloÍ tudunk aÂllõÂtani a soÂ kationjaÂval formaÂzott oszlopon uÂgy, hogy az anionjaÂt tartalmazoÂ
oldatot engeduÈnk aÂt rajta. HasznaÂlhatunk anioncsereÂloÍ gyantaÂt is, ilyenkor a kõÂvaÂnt anionnal formaÂzunk eÂs a megfeleloÍ kationt tartalmazoÂ oldatot engedjuÈk aÂt.
ZavaroÂ ionok is eltaÂvolõÂthatoÂk ioncsereÂvel. PeÂldaÂul ha kalcium-ionokat akarunk laÂngfotometriaÂsan meghataÂrozni, akkor a zavaroÂ foszfaÂt-ionokat anioncsereÂloÍ gyantaÂn toÈrteÂnoÍ megkoÈteÂssel taÂvolõÂthatjuk el.

11.6.1 IoncsereÂloÍ kromatograÂfia
Ha toÈbb iont akarunk egymaÂstoÂl elvaÂlasztani eÂs meghataÂrozni, akkor ioncsereÂloÍ kromatograÂfiaÂt alkalmazhatunk. A moÂdszer oÂriaÂsi jelentoÍseÂgeÂt az adja, hogy sokszor nincs hasonloÂan
egyszeruÍen kivitelezhetoÍ maÂsik moÂdszer a mennyiseÂgi elvaÂlasztaÂsra. Gondoljuk meg peÂldaÂul, hogy hogyan vaÂlasztanaÂnk el naÂtrium-, kaÂlium- eÂs lõÂtium, vagy eÂppen nitrit-, nitraÂt-,
klorid- eÂs bromidionokat egymaÂstoÂl.
Az ionok kromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂsaÂnak lehetoÍseÂge azon alapul, hogy a gyanta szelektõÂven
keÂpes megkoÈtni oÍket, azaz keÂt ionra neÂzve a szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ egyseÂgneÂl nagyobb.
A szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ egyseÂgtoÍl valoÂ elteÂreÂse azt jelenti, hogy a keÂt vizsgaÂlt ion megoszlaÂsi haÂnyadosa elteÂr, ebben az esetben pedig az 9.2.3. fejezetben leõÂrtak eÂrtelmeÂben az
ionok kromatograÂfiaÂs uÂton elvaÂlaszthatoÂak egymaÂstoÂl. Amelyik ion ugyanis eroÍsebben
koÈtoÍdik a gyantaÂhoz, azaz nagyobb a megoszlaÂsi haÂnyadosa, az kisebb sebesseÂggel vaÂndorol eÂs õÂgy elvaÂlik a gyengeÂbben koÈtoÍdoÍ iontoÂl.
KromatograÂfiaÂhoz, mint maÂr emlõÂtettuÈk, aÂltalaÂban kisebb, 0,04 mm koÈruÈli szemcsemeÂretuÍ
gyantaÂt alkalmazunk. MõÂg a koraÂbban emlõÂtett feladatokra aÂltalaÂban eroÍs ioncsereÂloÍket
hasznaÂlnak, kromatograÂfiaÂs ceÂlra a sokszor szelektõÂvebb gyengeÂn savas, illetve gyengeÂn eÂs
koÈzepesen baÂzisos gyantaÂkat is alkalmazzaÂk.
Szinte kizaÂroÂlagos az eluÂcioÂs moÂdszer hasznaÂlata. A koÈnnyebb eÂrthetoÍseÂg kedveÂeÂrt tekintsuÈnk ismeÂt kationokat, vaÂlasszuk el egymaÂstoÂl egy minta Na , Ca eÂs Fe ion tartalmaÂt! A 11.4. fejezetben ismertettuÈk neÂhaÂny kation szelektivitaÂsi soraÂt. Tudjuk, hogy legeroÍsebben a Fe ion koÈtoÍdik, naÂla gyengeÂbben a Ca ion eÂs a leggyengeÂbben a Na
ion. Mivel ioncsereÂroÍl beszeÂluÈnk, az eluensnek is ionosnak kell lennie, meÂghozzaÂ olyan iont
kell tartalmaznia, amelyik mindhaÂrom komponensneÂl gyengeÂbben koÈtoÍdik a gyantaÂhoz.
A szelektivitaÂsi sorra tekintve adja magaÂt a hidrogeÂnion hasznaÂlata. NaÂla a lõÂtiumion ugyan
gyengeÂbben koÈtoÍdik, de sokkal keveÂsbeÂ hozzaÂfeÂrhetoÍ. Az aÂllandoÂ hidrogeÂnion-koncentraÂcioÂt pufferoldattal tudjuk biztosõÂtani, vagyis eluensuÈnk puffer lesz. A gyantaÂnak az elvaÂlasztaÂs kezdeteÂn hidrogeÂnformaÂjuÂnak kell lennie, amit az eluenskeÂnt hasznaÂlt pufferoldattal
toÈrteÂnoÍ formaÂlaÂssal tudunk biztosõÂtani. A munka menete tehaÂt a koÈvetkezoÍ:
· Adott a hidrogeÂnformaÂjuÂ kationcsereÂloÍ gyantaÂnk, felvisszuÈk raÂ a vizsgaÂlandoÂ oldatot.
· A csapot kinyitva hagyjuk a mintaoldatot a toÈltetre aÂramlani. A toÈltet tetejeÂn mindhaÂrom ion eseteÂben beaÂll a megoszlaÂsi egyensuÂly a gyanta eÂs a folyadeÂkfaÂzis koÈzoÈtt.
· Pufferoldatot toÈltuÈnk az oszlopra eÂs a csapot kinyitva hagyjuk aÂtaÂramlani a gyantatoÈlteten. A komponensek saÂvjai lefeleÂ vaÂndorolnak, meÂghozzaÂ elteÂroÍ sebesseÂggel. Leg-
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gyorsabban a naÂtriumion, leglassabban a vas(III) ion vaÂndorol, koÈztuÈk helyezkedik el
a kalciumion saÂvja. Ha a koÈruÈlmeÂnyek megfeleloÍek, akkor a saÂvok teljesen szeÂtvaÂlnak,
mire az oszlop aljaÂra eÂrnek.
· Mindegyik ion szõÂntelen, ezeÂrt vizuaÂlisan nem tudjuk koÈvetni a folyamatot. LegceÂlszeruÍbb vezetoÍkeÂpesseÂgi detektort szerelni az oszlopot elhagyoÂ eluens uÂtjaÂba. A hidrogeÂnion vezetoÍkeÂpesseÂge a legnagyobb (uÂgy is fogalmazhatunk hogy a puffer ellenaÂllaÂsa
a legkisebb), ha feÂmion jelenik meg az oldatban, akkor csoÈkken a vezetoÍkeÂpesseÂg
illetve noÍ az ellenaÂllaÂs, tehaÂt detektaÂlhatjuk a feÂmionokat. A detektor a 8.8. aÂbraÂhoz
hasonloÂ feleÂpõÂteÂsuÍ kromatogramot generaÂl szaÂmunkra, csak haÂrom csuÂcs lesz rajta.
· Ha a vas(III) ion is elhagyta az oszlopot, hidrogeÂnformaÂjuÂ gyanta marad vissza, kezdhetjuÈk a koÈvetkezoÍ elvaÂlasztaÂst.
Â ltalaÂnosan megaÂllapõÂthatjuk, hogy keÂt iont akkor tudunk koÈnnyen elvaÂlasztani, ha raÂjuk
A
neÂzve a szelektivitaÂsi teÂnyezoÍ jelentoÍsen nagyobb egyneÂl. Az elvaÂlasztaÂs javõÂthatoÂ az oszlop
hosszaÂnak noÈveleÂseÂvel, megfeleloÍ minoÍseÂguÍ eÂs szemcsemeÂretuÍ gyanta alkalmazaÂsaÂval, az
aÂramlaÂsi sebesseÂg optimalizaÂlaÂsaÂval, az eluens joÂ megvaÂlasztaÂsaÂval.
EÂrdekesseÂgkeÂppen megemlõÂtjuÈk, hogy ioncsereÂloÍ kromatograÂfiaÂval szervetlen eÂs szerves
ionokon tuÂl olyan anyagok is elvaÂlaszthatoÂk, amelyek nem rendelkeznek toÈlteÂssel. Ilyenek
peÂldaÂul a cukrok.
KeÂt moÂdszert ismertetuÈnk roÈviden. Az egyik szerint eroÍsen baÂzisos anioncsereÂloÍ gyantaÂkat
hidrogeÂn-szulfit formaÂjuÂvaÂ alakõÂtunk. A gyantaÂhoz kapcsoloÂdoÂ hidrogeÂn-szulfit reagaÂl
a cukrokkal (illetve maÂs aldehidekkel eÂs ketonokkal is), megkoÈti oÍket:

A vegyuÈletek egyensuÂlyi folyamatban keletkeznek, stabilitaÂsi aÂllandoÂik az aldehidek illetve
ketonok minoÍseÂgeÂtoÍl fuÈggenek, ezeÂrt szelektõÂven eluaÂlhatoÂak. Az eluÂcioÂt meleg võÂzzel vagy
luÂgos soÂoldattal veÂgezhetjuÈk.
A maÂsik moÂdszer szerint az elvaÂlasztaÂst boraÂt-formaÂjuÂ anioncsereÂloÍn, alkaÂliboraÂt tartalmuÂ
koÈzegben veÂgezhetjuÈk. A boraÂtokkal a polihidroxi vegyuÈletek, õÂgy a cukrok is kuÈloÈnboÈzoÍ
meÂrteÂkben disszociaÂloÂ vegyuÈleteket keÂpeznek:

A keletkezoÍ anionok megkoÈtoÍdnek az anioncsereÂloÍ oszlopon. EluaÂloÂszerkeÂnt alkalmasan
megvaÂlasztott pH-juÂ alkaÂli-boraÂt oldat alkalmazhatoÂ.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Hogyan keÂszuÈlnek a leggyakoribb ioncsereÂloÍ anyagok?
2. Mit jelent az ioncsereÂloÍ formaÂjaÂnak fogalma?
3. CsoportosõÂtsa az ioncsereÂloÍ gyantaÂkat!
4. Mire hasznaÂlhatja az ioncsereÂloÍ gyantaÂkat?
5. El lehet-e vaÂlasztani ioncsereÂloÍn anionokat? Ha igen, mi ennek az oka?
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12. AMINOSAV-ANALIÂZIS

12.1. BevezeteÂs
Az aminosavak minoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi meghataÂrozaÂsa alapvetoÍ jelentoÍseÂguÍ a feheÂrjeÂk
szerkezeteÂnek felderõÂteÂseÂben, kuÈloÈnboÈzoÍ betegseÂgek diagnosztizaÂlaÂsaÂban, eÂlelmiszerek eÂs
takarmaÂnyok taÂpeÂrteÂkeÂnek megaÂllapõÂtaÂsaÂban. FontossaÂga miatt az aminosav-analõÂzis oÈnaÂlloÂ
teruÈlet, amely speciaÂlis muÍszereket eÂs eljaÂraÂsokat alkalmaz.
Az aminosavak vizsgaÂlataÂhoz a polipeptid laÂncokat aminosavakra kell bontani, a peptidkoÈteÂseket el kell hidrolizaÂlni:

A szabad aminosavak, mint ismeretes, võÂzben a pH-toÂl fuÈggoÍen kuÈloÈnboÈzoÍ formaÂkban
leÂtezhetnek. LuÂgos koÈzegben a karboxilcsoport reagaÂl a hidroxidionnal, az aminosav anion
formaÂjuÂ lesz:

Savas koÈzegben a nitrogeÂnen talaÂlhatoÂ nemkoÈtoÍ elektronpaÂr oÈsszekapcsoloÂdik a hidrogeÂnionnal, az aminosav kation formaÂjuÂ lesz:

Az aminosavak tehaÂt amfoter jelleguÍek. A keÂt tartomaÂny hataÂraÂn, egy koÈztes pH-n az ikerionos forma a jellemzoÍ, azaz a karboxilcsoport anionformaÂban, az aminocsoport kationformaÂban van jelen. Ilyenkor az aminosav kifeleÂ semleges, a pozitõÂv eÂs a negatõÂv toÈlteÂs kiegyenlõÂti
egymaÂst. Ez a koÈztes pH az izoelektromos pont, eÂrteÂke aminosavankeÂnt maÂs eÂs maÂs.
Ha a pH az oÈsszes jelenleÂvoÍ aminosav izoelektromos pontja alatt van, akkor az aminosavak
kation formaÂban vannak jelen, õÂgy kationcsereÂloÍ oszlopon elvaÂlaszthatoÂak eÂs analizaÂlhatoÂak.

12.2. Az aminosav-analõÂzis veÂgrehajtaÂsa
12.2.1. Az analõÂzis leÂpeÂsei
Egy vizes feheÂrjeoldat analõÂziseÂnek leÂpeÂsei a koÈvetkezoÍk:
· HidrolõÂzis.
· pH- eÂs koncentraÂcioÂbeaÂllõÂtaÂs.
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2. reÂsz ½ 12. Aminosav-analõÂzis

ElvaÂlasztaÂs ioncsereÂloÍ oszlopon.
SzaÂrmazeÂkkeÂpzeÂs.
DetektaÂlaÂs.
MennyiseÂgi eÂs minoÍseÂgi eÂrteÂkeleÂs.

12.2.2. HidrolõÂzis
A hidrolõÂzistoÍl azt vaÂrjuk, hogy
· teljes legyen, azaz minden aminosav vaÂljon szabaddaÂ;
· ne kaÂrosõÂtsa az aminosavakat;
· ne okozzon melleÂkreakcioÂkat;
· egyszeruÍ, olcsoÂ eÂs keÂnyelmes legyen.
Pillanatnyilag sajnos nem leÂtezik olyan eljaÂraÂs, amelyik minden koÈvetelmeÂnyuÈnknek eleget
tenne.
A leggyakrabban savas hidrolõÂzist alkalmazunk: a mintaÂboÂl adott mennyiseÂget ampullaÂba
meÂruÈnk, 6 mol/dm3-es soÂsavat toÈltuÈnk raÂ, nitrogeÂn veÂdoÍgaÂz atmoszfeÂraÂban leforrasztjuk eÂs
110³C-on 24 oÂraÂn aÂt melegõÂtjuÈk:

Az eljaÂraÂs teljes hidrolõÂzist eredmeÂnyez, de a triptofaÂn indolcsoportjaÂt gyakorlatilag teljesen elbontja. Ha a triptofaÂn koncentraÂcioÂjaÂra vagyunk kõÂvaÂncsiak, akkor luÂgos hidrolõÂzist
kell alkalmaznunk. A luÂgos eljaÂraÂsban eÂrdekes moÂdon nem naÂtrium-hidroxid, hanem baÂrium-hidroxid a jellemzoÍen alkalmazott reagens.
Az enzimes hidrolõÂzist ritkaÂn alkalmazzuk, baÂr ez a legkõÂmeÂletesebb moÂdszer.

12.2.3. A pH eÂs a koncentraÂcioÂ beaÂllõÂtaÂsa
A 6 mol/dm3-es soÂsav nagyon toÈmeÂny, ezeÂrt a mintaÂboÂl a felesleges soÂsavat bepaÂrlaÂssal
eltaÂvolõÂtjuk vagy luÂggal koÈzoÈmboÈsõÂtjuÈk. A pH-t pufferrel beaÂllõÂtjuk eÂs a mintaÂt adott
teÂrfogatra toÈltjuÈk.
ElemzeÂs eloÍtt a mintaoldatot mindenkeÂppen szuÍrni kell, hogy az ioncsereÂloÍ oszlopra ne
keruÈlhessen oldhatatlan szennyezoÍdeÂs.
A megbõÂzhatoÂbb mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs eÂrdekeÂben az oldathoz alkalmas belsoÍ standard
anyagot adhatunk (16.5. fejezet).

12.2.4. ElvaÂlasztaÂs, szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂs eÂs detektaÂlaÂs
A haÂrom muÍvelet azeÂrt taÂrgyaljuk egyuÈtt, mert mindhaÂrmat egyetlen keÂszuÈleÂk, az aminosav analizaÂtor veÂgzi. Az aminosav analizaÂtor ceÂlkeÂszuÈleÂk, aminosavak kationcsereÂloÍ oszlopkromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂsaÂra szerkesztetteÂk. VaÂzlata a 12.1. aÂbraÂn laÂthatoÂ.
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Az elvaÂlasztaÂs az analitikai kolonnaÂban,
eroÍs kationcsereÂloÍ sztirol-divinil-benzol muÍgyanta oszlopon toÈrteÂnik. A gyanta szemcsemeÂrete 5-10 mm koÈruÈli eÂrteÂk, homodiszperz eloszlaÂsuÂ. A kis szemcsemeÂretboÍl adoÂdoÂ nagy aÂramlaÂsi ellenaÂllaÂs miatt az A jeluÍ
szivattyuÂ veÂgzi az eluens tovaÂbbõÂtaÂsaÂt a puffertartaÂlyok valamelyikeÂboÍl az oszlop feleÂ.
A tartaÂlyok koÈzoÈtti vaÂlasztaÂst az eluensvaÂlasztoÂ szelep teszi lehetoÍveÂ.
Az aminosavak szeÂtvaÂlnak az oszlopon eÂs
egymaÂs utaÂn taÂvoznak roÂla. Az elvaÂlasztaÂsban nem csak az izoelektromos pontok el12.1. aÂbra Aminosav analizaÂtor
teÂreÂse jaÂtszik szerepet, hanem a savak eÂs a
gyanta koÈzoÈtt felleÂpoÍ maÂsodlagos koÈtoÍeroÍk
is. Ezeknek egyuÈttes eredmeÂnye a gyanta elteÂroÍ szelektivitaÂsa a kuÈloÈnboÈzoÍ savakra, eÂs
veÂgeredmeÂnyben a savak elkuÈloÈnuÈleÂse.
Az eluaÂlaÂshoz savas puffert hasznaÂlunk. Olyan eluenssel kezduÈnk, ami biztosõÂtja a keveÂsbeÂ
koÈtoÍdoÍ aminosavak elvaÂlasztaÂsaÂt. A gyakorlat azt mutatja, hogy ha ezzel dolgoznaÂnk veÂgig,
akkor a muÍvelet nagyon elhuÂzoÂdna, a kromatogram veÂge eÂrteÂkelhetetlen lenne. Ha olyan
eluenst hasznaÂlunk, amellyel reaÂlis idoÍn beluÈl lejoÈnnek az oszloproÂl az eroÍsen koÈtoÍdoÍ
komponensek is, akkor a gyengeÂn koÈtoÍdoÍket az oszlop alig tartja vissza, azok nem vaÂlnaÂnak el. A probleÂmaÂt az eluens oÈsszeteÂteleÂnek vaÂltoztataÂsaÂval oldjuk meg. EloÍre megadott
program szerint az eluensvaÂlasztoÂ szelep maÂs eÂs maÂs eluenstartaÂlyt koÈt oÈssze a szivattyuÂval,
maÂs eÂs maÂs puffert hasznaÂlunk eluenskeÂnt. Az eluensek pH-ja fokozatosan noÍ, aÂltalaÂban
ioneroÍsseÂguÈk is emelkedik, ugyanis az elvaÂlasztaÂsban az ioneroÍsseÂgnek is fontos szerepe
van.
A detektaÂlaÂshoz az aminosavakboÂl szõÂnes szaÂrmazeÂkot kell keÂpezni, ezt ninhidrinnel veÂgezzuÈk. A ninhidrin oldatot a B jeluÍ szivattyuÂ adagolja a folyadeÂkaÂramhoz az oszlop utaÂn.
A primer aminosavak eÂs a ninhidrin reakcioÂjaÂnak egyenlete a koÈvetkezoÍ:

A reakcioÂban keÂt molekula ninhidrin eÂs egy molekula aminosav vesz reÂszt. A keÂpzoÍdoÍ
termeÂk jellegzetes lilaÂs-ibolyaÂs szõÂnuÍ, fotomeÂterrel 570 nm-en abszorbanciaÂja joÂl meÂrhetoÍ.
A prolin, mint szekunder aminosav saÂrga szõÂnuÍ termeÂket ad, a reakcioÂ elteÂr a fentitoÍl,
termeÂke 440 nm-en detektaÂlhatoÂ. Mivel a detektaÂlaÂs csak ezen a keÂt hullaÂmhosszon toÈrteÂnhet, detektorkeÂnt egy nagyon egyszeruÍ szuÍroÍs fotomeÂter megfeleloÍ.
FelhõÂvjuk a figyelmet, hogy a keÂpzoÍdoÍ termeÂkben csak az aminosav aminocsoportja jelenik
meg, az oldallaÂnc maÂr az A leÂpeÂsben leszakad. A szaÂrmazeÂk minden primer aminosav
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eseteÂben ugyanaz, nem jellemzoÍ a savra. EzeÂrt a szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂst csak az elvaÂlasztaÂs utaÂn
hajthatjuk veÂgre, csak õÂgy detektaÂlhatjuk kuÈloÈn-kuÈloÈn a savakat.
A ninhidrines reakcioÂ lejaÂtszoÂdaÂsaÂhoz mintegy 100³C hoÍmeÂrseÂklet eÂs 15 perc reakcioÂidoÍ
szuÈkseÂges. A mozgoÂ faÂzis aÂramlaÂsa nem aÂllhat le, ezeÂrt a reakcioÂkoÈruÈlmeÂnyeket uÂgy tudjuk
biztosõÂtani, hogy a kolonna utaÂn egy hosszuÂ spiraÂlis vezeteÂkdarabot kapcsolunk, amelyet
termosztaÂlunk (ez a kolonna utaÂni reaktor). Mire az aminosavak veÂgighaladnak ezen a spiraÂlon, addigra a reakcioÂ kvantitatõÂv moÂdon lejaÂtszoÂdik.
Egy jellegzetes kromatogramot a 12.2. aÂbraÂn mutatunk be.

12.2. aÂbra

Aminosav analizaÂtoron keÂszuÈlt kromatogram

MegfigyelhetjuÈk, hogy az elsoÍ csuÂcs a savas karakteruÍ aszparaginsaveÂ, mõÂg a baÂzisos
aminosavak a kromatogram veÂgeÂn jelennek meg. EÂrdemes veÂgiggondolni, mieÂrt van ez
õÂgy. A savas aminosavak izoelektromos pontja alacsony, a baÂzisosakeÂ magas. Ha az eluens
pH-ja emelkedik, akkor a savas komponensek anionosakkaÂ vaÂlnak, nem koÈtoÍdnek tovaÂbb
a kationcsereÂloÍ gyantaÂhoz, taÂvoznak. Ilyenkor a baÂzisosak meÂg kation formaÂban vannak,
az oszlop koÈti oÍket. A pH emeleÂseÂvel oÍk is egyre koÈnnyebben mozdulnak el, egyre
gyorsabban tudnak vaÂndorolni. A semleges aminosavak tulajdonsaÂgai a keÂt csoport koÈzeÂ
esnek, a kromatogramon is koÈztuÈk foglalnak helyet.

12.2.5. MinoÍseÂgi eÂs mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs
A savakat az injektaÂlaÂstoÂl a csuÂcsuk maximumaÂnak megjeleneÂseÂig eltelt idoÍ, a retencioÂs idoÍ
alapjaÂn azonosõÂtjuk (laÂsd a 17.4. fejezet elsoÍ reÂszeÂt, ami a standard oldatok segõÂtseÂgeÂvel
toÈrteÂnoÍ azonosõÂtaÂst taÂrgyalja). A retencioÂs idoÍ jellemzoÍ az aminosavra. A mennyiseÂgi
eÂrteÂkeleÂst a csuÂcsteruÈletek meÂreÂse alapjaÂn veÂgezhetjuÈk el (laÂsd a 16.5. fejezetet).

12.3. SpeciaÂlis feladatok
Ebben a fejezetben neÂhaÂny olyan megoldaÂst ismertetuÈnk, amelyek a fenti aÂltalaÂnos eljaÂraÂstoÂl elteÂrnek.
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12.3.1. Szabad aminosavak meghataÂrozaÂsa
A szabad aminosavak meghataÂrozaÂsa annyiban teÂr el az eloÍzoÍektoÍl, hogy nem szuÈkseÂges,
soÍt kaÂros a minta hidrolõÂzise. A mintaÂt feheÂrjementesõÂteni kell peÂldaÂul trikloÂr-ecetsavas
kicsapaÂssal, szuÍrni, majd a pH-beaÂllõÂtaÂstoÂl a folyamat a maÂr leõÂrtakkal megegyezoÍ.

12.3.2. A cisztein eÂs a metionin veÂdelme
A savas hidrolõÂzis soraÂn nem csak a triptofaÂn, hanem a cisztein eÂs a metionin is seÂruÈlhet.
Ha ezek koncentraÂcioÂjaÂra is kõÂvaÂncsiak vagyunk, akkor ceÂlszeruÍ oÍket megveÂdeni. ToÈbbfeÂle
megoldaÂs leÂtezik, mi a perhangyasavas oxidaÂcioÂt emlõÂtjuÈk meg. A perhangyasavat hangyasav eÂs hidrogeÂn-peroxid reakcioÂjaÂval tudjuk eloÍaÂllõÂtani. A ciszteinboÍl ciszteinsav keletkezik:
a metioninboÂl metionin-szulfon:

amelyek maÂr nem seÂruÈleÂkenyek.

12.3.3. CeÂlprogramok
A 12.2.4. fejezetben ismertetett eljaÂraÂssal teljes analõÂzist veÂgezhetuÈnk, ami meglehetoÍsen
hosszuÂ idoÍt, 2-3 oÂraÂt vehet igeÂnybe. Ennek fejeÂben az oÈsszes aminosav koncentraÂcioÂjaÂt
megkapjuk. Ha nincs szuÈkseÂg az oÈsszes adatra, hanem csak neÂhaÂny, esetleg egyetlenegy
aminosav mennyiseÂgeÂre vagyunk kõÂvaÂncsiak, akkor ceÂlprogramokat alkalmazhatunk.
A ceÂlprogramok leÂnyege a koÈvetkezoÍ: a teljes analõÂzisben hasznaÂltaktoÂl elteÂroÍ oÈsszeteÂteluÍ
puffereket hasznaÂlunk eluenskeÂnt a ceÂlnak megfeleloÍ idoÍpontokban toÈrteÂnoÍ vaÂltaÂsokkal.
EredmeÂnykeÂnt azt kapjuk, hogy azok az aminosavak, amelyekre kõÂvaÂncsiak vagyunk, joÂl
elvaÂlnak, tisztaÂn eÂrteÂkelhetoÍek, a toÈbbiek viszont aÂltalaÂban oÈsszemosoÂdnak. CsereÂben az
analõÂzisidoÍ leÂnyeges roÈviduÈleÂseÂt kapjuk. PeÂldaÂul ceÂlzott programmal a tirozin eÂs a fenilalanin 15 percneÂl roÈvidebb idoÍ alatt elemezhetoÍ. LehetoÍseÂg van termeÂszetesen elteÂroÍ meÂretuÍ
eÂs tulajdonsaÂguÂ kolonnaÂk hasznaÂlataÂra is, ezzel is csoÈkkenthetjuÈk a meÂreÂsi idoÍt. A keÂszuÈleÂkgyaÂrtoÂk mindig ismertetnek ceÂlprogramokat a gyakrabban felmeruÈloÍ feladatok elveÂgzeÂseÂhez, de termeÂszetesen az analitikusnak is taÂg tere van sajaÂt programok kidolgozaÂsaÂra.

12.3.4. EgyeÂb anyagok elvaÂlasztaÂsa
Az aminosav analizaÂtorok segõÂtseÂgeÂvel nem csak aminosavakat, hanem egyeÂb anyagokat is
elvaÂlaszthatunk. Ilyen peÂldaÂul az ammoÂnia, melynek koncentraÂcioÂja ilyen moÂdszerrel joÂl
meÂrhetoÍ.
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BiogeÂn aminokat (hisztamin, kadaverin, spermin stb.) is joÂl elemezhetuÈnk veluÈk, de ezekhez termeÂszetesen sajaÂt pufferrendszer eÂs sajaÂt kalibraÂcioÂ szuÈkseÂges.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Milyen moÂdszerek alkalmasak a feheÂrjeÂk hidrolõÂziseÂre az aminosavak elvaÂlasztaÂsa
eloÍtt? Van-e ideaÂlis moÂdszer?
2. Milyen elven alapul az aminosavak elvaÂlasztaÂsa?
3. Mit jelent a program fogalma az aminosav-analõÂzisben?
4. Hogyan detektaÂljuk az aminosavakat az aminosav-analizaÂtorban?
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13. GEÂLKROMATOGRAÂFIA

13.1. BevezetoÍ
A technika megnevezeÂse nem egyseÂges. HasznaÂljaÂk raÂ a meÂretkizaÂraÂsos kromatograÂfia
elnevezeÂst is, amely, mint laÂtni fogjuk, huÍen tuÈkroÈzi a leÂnyegeÂt. Gyakori a geÂlpermeaÂcioÂs
kromatograÂfia elnevezeÂs is. HasznaÂljaÂk a geÂlszuÍreÂs elnevezeÂst is, szerencseÂre egyre ritkaÂbban, mivel ez toÈbb okboÂl is feÂlrevezetoÍ neÂv. SzuÍreÂs soraÂn a kisebb meÂretuÍ reÂszecskeÂk
aÂthaladnak a szuÍroÍn, a nagyobbak fennakadnak, a geÂlkromatograÂfiaÂban viszont minden
komponens aÂthalad a kromatograÂfiaÂs kolonnaÂn, soÍt a nagyobb molekulaÂk gyorsabban.
A moÂdszer felfedezeÂse egy szerencseÂs kimeneteluÍ teÂvedeÂsnek eÂs õÂgy a veÂletlennek koÈszoÈnhetoÍ.
Az 1950-es eÂvekben Jerker Porath (Sala, 1924) eÂs Per Flodin (Ljushult, 1924±Solna, 2006)
sveÂd biokeÂmikusok a szinteÂn sveÂd Pharmacia-naÂl oszlopba toÈltoÈtt dextraÂn geÂllel veÂgeztek
elektroforetikus kõÂseÂrleteket (laÂsd a 18. fejezetet). Az elvaÂlasztaÂs aÂltalaÂban toÈbb oÂraÂt vett
igeÂnybe, ezeÂrt sokszor eÂjszakaÂra idoÍzõÂtetteÂk. Egy alkalommal a laboratoÂrium munkataÂrsa
elfelejtette a feszuÈltseÂget az oszlopra kapcsolni, õÂgy szabadon aÂramlott aÂt az elemzendoÍ
oldat a kolonnaÂn. Reggel meglepoÍdve laÂttaÂk, hogy feszuÈltseÂg alkalmazaÂsa neÂlkuÈl is elvaÂltak
egymaÂstoÂl a komponensek. A jelenseÂg okainak felderõÂteÂseÂre kõÂseÂrletezeÂsbe fogtak, mely
kõÂseÂrletek eredmeÂnyekeÂppen megszuÈletett a geÂlkromatograÂfia.

13.2. A geÂlek
A geÂlek a kolloid rendszerek koÈzeÂ tartoznak. Az jellemzi oÍket, hogy van egy szilaÂrd
halmazaÂllapotuÂ vaÂzuk, amit nagy mennyiseÂguÍ folyadeÂk toÈlt ki.
Ha a vaÂz szerkezete akkor is megmarad, ha a geÂl kiszaÂrad, akkor a geÂlt aerogeÂlnek
nevezzuÈk.
Ha a szerkezet a szaÂradaÂs soraÂn szeÂtesik, akkor a geÂlt xerogeÂlnek hõÂvjuk. Ha a vaÂz teÂrhaÂloÂs
szerkezetuÍ, akkor szerkezete termeÂszetesen nem tud szeÂtesni, az ilyen geÂlek mindig az
aerogeÂlek csoportjaÂba tartoznak. A teÂrhaÂloÂs vaÂz laÂncait nedvesedeÂs soraÂn folyadeÂk molekulaÂk veszik koÈruÈl, kitoÈltve a haÂloÂ poÂrusait. A szolvataÂcioÂ hajtoÂereje aÂltalaÂban olyan nagy,
hogy a folyadeÂkmolekulaÂk igyekeznek szeÂtfeszõÂteni a vaÂzat, a geÂl a folyadeÂkban megduzzad.
A kitoÈltoÍ folyadeÂknak nedvesõÂtenie kell a vaÂz anyagaÂt, azaz, nagyon leegyszeruÍsõÂtve a dolgot, polaÂros vaÂzat polaÂros folyadeÂk, apolaÂros vaÂzat apolaÂros folyadeÂk keÂpes kitoÈlteni.
Eszerint a geÂl lehet hidrofil, azaz võÂzben eÂs polaÂros oldoÂszerben duzzadoÂ, vagy hidrofoÂb,
azaz apolaÂros oldoÂszerben duzzadoÂ.
A geÂleknek fontos jellemzoÍje a poÂrusmeÂret, a teÂrhaÂloÂssaÂg meÂrteÂke, a szilaÂrdsaÂg eÂs a duzzadaÂs meÂrteÂke. Ezek aÂltalaÂban oÈsszefuÈggnek, azaz eroÍsebben teÂrhaÂloÂs vaÂz szilaÂrdabb, poÂrusmeÂrete kisebb eÂs keveÂsbeÂ keÂpes duzzadni.
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A geÂlkromatograÂfiaÂban hasznaÂlhatunk termeÂszetes eredetuÍ, feÂlszintetikus eÂs szintetikus
geÂleket.
TermeÂszetes eredetuÍ geÂl a kemeÂnyõÂtoÍ, ma maÂr nem hasznaÂlatos. Ide tartozik az agar-agar
is, ami tengeri noÈveÂnyi kivonat. Ha feheÂrjetartalmaÂt eltaÂvolõÂtjuk, akkor egy poliszaharidot
kapunk, az agaroÂzt. A termeÂszetes anyagok koÈzuÈl ma maÂr csak ezt alkalmazzuk a geÂlkromatograÂfiaÂban.
FeÂlszintetikus eljaÂraÂssal poliszaharid geÂleket aÂllõÂtanak eloÍ. FermentaÂcioÂs eljaÂraÂssal dextraÂn
laÂncokat keÂszõÂtenek, amelyek lineaÂris poliszaharid molekulaÂk. Ezeket a kõÂvaÂnt meÂrteÂkben
utoÂlag teÂrhaÂloÂsõÂtjaÂk. KeÂmiai moÂdosõÂtaÂssal, peÂldaÂul acetilezeÂssel, fenil- vagy butilcsoportok
beeÂpõÂteÂseÂvel hidrofoÂbbaÂ lehet alakõÂtani oÍket.
A szintetikus geÂlek koÈzeÂ az akrilamid geÂl eÂs a 11.3. fejezetben taÂrgyalt sztirol-divinil-benzol
kopolimer tartozik.
Az akrilamid geÂlt akrilamid CH2  CH-CONH2  polimerizaÂcioÂjaÂval aÂllõÂtjaÂk eloÍ, a megfeleloÍ teÂrhaÂloÂssaÂgot neÂhaÂny szaÂzaleÂk N,N-metileÂn-biszakrilamid hozzaÂadaÂsaÂval biztosõÂtjaÂk:

(13.1.)

A keletkezoÍ geÂl a savamid csoportok miatt eroÍsen hidrofil, kiterjedten alkalmazzaÂk az
elektroforeÂzisben is (18. fejezet).
A polisztirol geÂlt hidrofoÂb, zsõÂrban oldoÂdoÂ anyagok geÂlkromatograÂfiaÂjaÂban alkalmazzaÂk.
A geÂlkromatograÂfiaÂra jellemzoÍ, hogy kizaÂroÂlag lineaÂris kromatograÂfiakeÂnt leÂtezik, vagyis
mindig oszlopba toÈltik a geÂlt. A geÂl mindig szemcseÂs formaÂjuÂ teÂrhaÂloÂs polimer.

13.3. A geÂlkromatograÂfia elmeÂlete
A megfigyeleÂsek szerint a geÂlkromatograÂfiaÂban a molekulaÂk meÂretuÈk szerint vaÂlnak szeÂt,
fuÈggetlenuÈl szerkezetuÈktoÍl. Ezen beluÈl is a nagyobb molekulaÂk haladnak gyorsabban, oÍk
hagyjaÂk el eloÍbb a kromatograÂfiaÂs oszlopot. Az elvaÂlasztaÂs csak bizonyos meÂrettartomaÂnyon beluÈl toÈrteÂnik meg. A meÂrettartomaÂny feletti molekulaÂk mind egyuÈtt taÂvoznak az
oszloproÂl, meÂgpedig a leggyorsabban, a kicsik szinteÂn egyuÈtt taÂvoznak, de oÍk utoljaÂra (13.1.
aÂbra).
A jelenseÂg okait sokaÂig keresteÂk, mõÂg kialakult a ma aÂltalaÂnosan elfogadott elmeÂlet. Eszerint az elvaÂlasztaÂsban a geÂl poÂrusainak illetve poÂrusmeÂreteÂnek van alapvetoÍ szerepe. Ha egy molekula meÂrete miatt
nem feÂr be a geÂl poÂrusaiba, akkor a szemcseÂk koÈzoÈtti folyadeÂkteret igeÂnybe veÂve
viszonylag gyorsan aÂthalad a kolonnaÂn.
Amelyik molekula be tud hatolni a poÂrusok belsejeÂbe, az a vaÂndorlaÂsaÂhoz igeÂnybe
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veszi a szemcseÂk belsejeÂben leÂvoÍ folyadeÂkteret is, a poÂrusok menteÂn zegzugos uÂton vaÂndorol, eÂs lassabban halad veÂgig a kolonnaÂn. Mint laÂthatjuk, a geÂl semmilyen koÈlcsoÈnhataÂsba
nem leÂp az elvaÂlasztandoÂ komponensekkel, csak a molekula meÂrete, illetve kisebb meÂrteÂkben alakja befolyaÂsolja az elvaÂlasztaÂst. A geÂlkromatograÂfiaÂban tehaÂt a mozgoÂ faÂzist a
szemcseÂk koÈzti kuÈlsoÍ folyadeÂkteÂrfogat, az aÂlloÂ faÂzist a szemcseÂken beluÈli belsoÍ folyadeÂkteÂrfogat jelenti.
A geÂlkromatograÂfia az egyik legkõÂmeÂletesebb elvaÂlasztaÂsi moÂdszer, bioloÂgiai anyagok kezeleÂseÂre is kivaÂloÂan alkalmazhatoÂ.
A geÂloszlop teljes belsoÍ teÂrfogataÂt (Vt ) a koÈvetkezoÍkeÂppen oszthatjuk fel:
Vt  Vk  Vb  Vx ,
ahol Vk a kuÈlsoÍ, azaz a szemcseÂk koÈzoÈtti folyadeÂkteÂrfogatot, Vb a belsoÍ, azaz a szemcseÂken
beluÈli folyadeÂkteÂrfogatot, mõÂg Vx magaÂnak a vaÂzat alkotoÂ polimernek a teÂrfogataÂt jeloÈli. Vx
aÂltalaÂban olyan kicsi a folyadeÂkteÂrfogatokhoz keÂpest (maximaÂlisan neÂhaÂny szaÂzaleÂk), hogy
a szaÂmõÂtaÂsoknaÂl el is lehet hanyagolni, vagyis
Vt  Vk  Vb .
Egy adott anyag maximaÂlis koncentraÂcioÂjaÂnak az oszlop aljaÂn toÈrteÂnoÍ megjeleneÂseÂhez
szuÈkseÂges oldoÂszermennyiseÂget eluÂcioÂs teÂrfogatnak nevezzuÈk eÂs Ve -vel jeloÈljuÈk.
Ha nincs visszatartaÂs, akkor a fentiek eÂrtelmeÂben Ve  Vk , ugyanis a kuÈlsoÍ folyadeÂkteÂrfogatnak megfeleloÍ oldoÂszermennyiseÂgnek aÂt kell haladnia az oszlopon, hogy a visszatartaÂs
neÂlkuÈli komponens megjelenhessen az aljaÂn.
Ha a komponens behatolhat a poÂrusokba, akkor toÈbb oldoÂszerre van szuÈkseÂg az aÂthaladaÂsaÂhoz, de Vt -neÂl toÈbbre biztosan nincs szuÈkseÂg, ugyanis Vt teÂrfogatuÂ oldoÂszerrel a poÂrusokat is teljes meÂrteÂkben aÂtoÈblõÂtjuÈk. TehaÂt
Vk  Ve  Vt .
Ha a molekulaÂk meÂretei akkoraÂk, hogy nem feÂrnek a poÂrusokba, akkor mindegyikre neÂzve
Ve  Vk , meÂrettoÍl fuÈggetlenuÈl, ezeÂrt Vk -t kizaÂraÂsi teÂrfogatnak is nevezzuÈk (a molekulaÂk
kizaÂroÂdnak a poÂrusokboÂl). Ha a molekulaÂk meÂretei olyan kicsik, hogy a teljes belsoÍ
folyadeÂkteÂrfogatot igeÂnybe tudjaÂk venni, akkor ezekre neÂzve Ve  Vt , szinteÂn a meÂrettoÍl
fuÈggetlenuÈl. Ilyenek peÂldaÂul az egyszeruÍ elektrolitok, ezek kromatografaÂlaÂsaÂval Vt konkreÂt
eÂrteÂke meghataÂrozhatoÂ, ha nem akarjuk Vx -et elhanyagolni. Ha elhanyagolhatjuk Vx -et,
akkor Vt megegyezik a geÂloszlop geometriai teÂrfogataÂval.
Ha a molekulaÂk meÂrete a keÂt hataÂr koÈzoÈtt van, akkor meÂretuÈktoÍl fuÈggoÍen haladnak
lassabban vagy gyorsabban. EluÂcioÂs teÂrfogatuk ilyenkor lesz a keÂt szeÂlsoÍ eÂrteÂk koÈzoÈtti
eÂrteÂk, eÂs a kuÈloÈnboÈzoÍ molekulameÂretuÍ komponensek elvaÂlnak egymaÂstoÂl. Az, hogy a kuÈloÈnboÈzoÍ meÂretuÍ molekulaÂk nem tudjaÂk egyformaÂn igeÂnybe venni a teljes belsoÍ folyadeÂkteret feltehetoÍen annak koÈszoÈnhetoÍ, hogy a poÂrusok meÂrete nem toÈkeÂletesen egyforma,
bizonyos hataÂrok koÈzoÈtt sokfeÂle poÂrusmeÂret megtalaÂlhatoÂ egy adott toÈltet szemcseÂinek
belsejeÂben.
Ha az eluÂcioÂs teÂrfogat a felsoÍ hataÂrnaÂl nagyobb (Ve > Vt ), akkor valamilyen egyeÂb kromatograÂfiaÂs hataÂs is jelentkezik, azaz koÈlcsoÈnhataÂsba leÂp a geÂl a komponenssel. Ez a jelenseÂg
a geÂlkromatograÂfiaÂban keruÈlendoÍ.
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13.4. A geÂlkromatograÂfia gyakorlata eÂs alkalmazaÂsi teruÈletei
A geÂlkromatograÂfiaÂs munka menete a koÈvetkezoÍ:
· KivaÂlasztjuk a feladathoz megfeleloÍ geÂlt. EnneÂl az elvaÂlasztandoÂ komponensek polaritaÂsaÂt, molekulatoÈmegeÂt eÂs az elvaÂlasztaÂshoz felhasznaÂlhatoÂ koÈzeg minoÍseÂgeÂt kell figyelembe venni. Fontos szempont lehet meÂg a geÂl mechanikai szilaÂrdsaÂga, ha tuÂlnyomaÂst
kell alkalmaznunk.
· A geÂlt duzzasztjuk folyadeÂkfaÂzisban, aÂltalaÂban neÂhaÂny oÂraÂn aÂt, megfeleloÍ teÂrfogatuÂ
edeÂnyben.
· ElkeÂszõÂtjuÈk az oszlopot. Hasznos, ha oszloptoÈlteÂs eloÍtt a geÂlt vaÂkuumban vagy ultrahangfuÈrdoÍn leÂgmentesõÂtjuÈk (16.4.1. fejezet), eÂs a muÍveletek soraÂn leÂgmentesõÂtett oldoÂszereket hasznaÂlunk, ugyanis a muÍveletek koÈzben az oszlopon kivaÂloÂ levegoÍ nagymeÂrteÂkben rontja az elvaÂlasztaÂst.
· FelvisszuÈk a mintaÂt eÂs veÂgrehajtjuk a kromatografaÂlaÂst. A kromatografaÂlaÂs soraÂn vagy
a kifolyoÂ folyadeÂk valamilyen fizikai tulajdonsaÂgaÂt figyelve detektaÂlunk, vagy eloÍzetes
kalibraÂcioÂt koÈvetoÍen frakcioÂkat szeduÈnk, mely frakcioÂk a kuÈloÈnboÈzoÍ anyagokat tartalmazzaÂk.
Nagyon fontos, hogy lehetoÍseÂg szerint veÂgig ugyanazt az oldoÂszert hasznaÂljuk, tehaÂt az
eluensben duzzasszuk a geÂlt, eÂs az eluensben oldjuk fel a mintaÂt is. Ha nem õÂgy teszuÈnk,
annak toÈbb kaÂros koÈvetkezmeÂnye is lehet. A gyanta oldoÂszervaÂltaÂskor tovaÂbb duzzadhat eÂs
szeÂtfeszõÂtheti az oszlopot, vagy a sajaÂt maga aÂltal keltett nyomaÂs miatt toÈnkremehet. Ha
nem is felteÂtlenuÈl megy teljesen toÈnkre, de poÂrusmeÂrete eÂs ezzel paÂrhuzamosan tulajdonsaÂgai is megvaÂltozhatnak. Az uÂj oldoÂszerben a mintakomponensek oldhatoÂsaÂga annyira
elteÂroÍ lehet, hogy szilaÂrd anyag vaÂlhat ki az oszlopon, eltoÈmve eÂs toÈnkreteÂve a geÂlt.
AlkalmazaÂsi teruÈletek:
· Fontos alkalmazaÂsi teruÈlet a mintaeloÍkeÂszõÂteÂs (20. fejezet). Ha a meÂrendoÍ komponensek eÂs a szennyezoÍk polaritaÂsa nagyon hasonloÂ, akkor extrakcioÂt nem alkalmazhatunk.
Ilyenkor a geÂlkromatograÂfia segõÂthet, ha az elvaÂlasztandoÂ komponensek molekulatoÈmege elteÂr. Ilyen feladat lehet peÂldaÂul a kloÂrtartalmuÂ noÈveÂnyveÂdoÍszerek eÂs a zsõÂrok
elkuÈloÈnõÂteÂse. A zsõÂrok nagy molekulaÂi hidrofoÂb geÂlen gyorsan aÂthaladnak, a kisebb
molekulaÂjuÂ noÈveÂnyveÂdoÍszerek elkuÈloÈnuÈlnek toÍluÈk eÂs keÂsoÍbb eluaÂloÂdnak.
· Kiterjedten alkalmazzaÂk a geÂlkromatograÂfiaÂt feheÂrjeÂk, nukleinsavak, polimerek molekulatoÈmegeÂnek meghataÂrozaÂsaÂra. Ha ugyanis a
molekulatoÈmeg logaritmusaÂval szemben aÂbraÂzoljuk az eluÂcioÂs teÂrfogatot, akkor a 13.2. aÂbraÂn
laÂthatoÂ keÂpet kapjuk. LaÂthatoÂ, hogy nagyon
nagy molekulaÂk eseteÂben az eluÂcioÂs teÂrfogat eÂrteÂke Vk , fuÈggetlen a molekulaÂk meÂreteÂtoÍl. Nagyon kicsi molekulaÂknaÂl Ve  Vt , ez sem fuÈgg a
molekula toÈmegeÂtoÍl. A koÈztes tartomaÂnyban talaÂlhatoÂ egy lineaÂris szakasz, amely molekulatoÈmeg meghataÂrozaÂsaÂra hasznaÂlhatoÂ.
KuÈloÈnboÈzoÍ molekulatoÈmeg-tartomaÂnyokon kuÈloÈnboÈzoÍ poÂrusmeÂretuÍ geÂlek hasznaÂlhatoÂk, nagyobb molekulaÂkhoz termeÂszetesen nagyobb poÂrusmeÂret
szuÈkseÂges. MeÂreÂs eloÍtt a rendszert ismert molekula-
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toÈmeguÍ standard anyagokkal kalibraÂlni kell. A megfeleloÍ kalibraÂcioÂ felteÂtele termeÂszetesen
az, hogy a kalibraÂloÂ molekulaÂk szerkezete hasonloÂ legyen a vizsgaÂlt molekulaÂkeÂhoz.
· KõÂmeÂletes eljaÂraÂs leÂveÂn geÂlkromatograÂfiaÂval elveÂgezhetoÍ feheÂrjeoldatok soÂmentesõÂteÂse
vagy puffercsereÂje. A felvitt mintaÂt soÂmentes võÂzzel vagy elteÂroÍ oÈsszeteÂteluÍ pufferrel
eluaÂlva a feladat megoldhatoÂ, mivel a feheÂrjeÂk az eluensben mint koÈzegben eluaÂloÂdnak, joÂval az eredeti oldat soÂ- vagy pufferkomponesei eloÍtt. VigyaÂzni kell az oldhatoÂsaÂgi eÂs a stabilitaÂsi viszonyokra, mert a koÈzeg megvaÂltozaÂsaÂnak hataÂsaÂra a feheÂrjeÂk
kicsapoÂdhatnak.
· VeÂguÈl, de nem utolsoÂ sorban makromolekulaÂkat (feheÂrjeÂket, nukleinsavakat, szeÂnhidraÂtokat, lipideket, polimereket) vaÂlaszthatunk el egymaÂstoÂl ilyen moÂdszerrel.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. DefiniaÂlja a geÂl fogalmaÂt!
2. Ismertesse a geÂlek kuÈloÈnboÈzoÍ csoportjait!
3. MieÂrt vaÂlnak el a kuÈloÈnboÈzoÍ komponensek a geÂlkromatograÂfiaÂs oszlopban?
4. Mire hasznaÂlhatjuk a geÂlkromatograÂfiaÂt?
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14. AFFINITAÂSKROMATOGRAÂFIA

14.1. Az affinitaÂskromatograÂfia elve
Az affinitaÂskromatograÂfia a kromatograÂfia leguÂjabb alapvetoÍen uÂj aÂga. GyoÈkerei azonban
egeÂszen 1910-ig nyuÂlnak vissza, amikor Emil Starkenstein farmakoloÂgus (Pobovice, CsehorszaÂg, 1884±Mauthausen, 1942) koÈzoÈlt egy cikket, melyben egy elmeÂletet õÂr le, miszerint
makromolekulaÂs komplexeket szeÂt lehetne vaÂlasztani immobilizaÂlt (helyhez koÈtoÈtt) szubsztraÂt segõÂtseÂgeÂvel. ToÈbb kutatoÂ munkaÂjaÂt koÈvetoÍen az affinitaÂskromatograÂfia megjeleneÂseÂt
Pedro Cuatrecasas amerikai biokeÂmikus (Madrid, 1936) eÂs munkataÂrsai 1968-ban megjelent cikkeÂhez koÈtik. AzoÂta a moÂdszer hatalmas fejloÍdeÂsen ment keresztuÈl, a fejloÍdeÂs meÂg
ma is toÈretlen.
Az eljaÂraÂs alapvetoÍ jellemzoÍje, hogy biokeÂmiai koÈlcsoÈnhataÂsok alapjaÂn vaÂlaszt el anyagokat
egymaÂstoÂl, eÂs mivel ezek a koÈlcsoÈnhataÂsok eroÍsen szelektõÂvek, maga az affinitaÂskromatograÂfia is eroÍsen szelektõÂvnek, soÍt sokszor specifikusnak tekinthetoÍ.
Az elvaÂlasztaÂsban aÂltalaÂban enzim±szubsztraÂt, hormon±receptor vagy antigeÂn±antitest koÈlcsoÈnhataÂs jaÂtszik szerepet. Az utoÂbbit alkalmazzuk talaÂn a leggyakrabban.
Az aÂlloÂ faÂzis uÂgy keÂszuÈl, hogy az elvaÂlasztaÂsban alapvetoÍ szerepet jaÂtszoÂ molekulaÂt (ligandumot) hozzaÂkoÈtik egy hordozoÂ feluÈleteÂhez (14.1. aÂbra). A hordozoÂ maga valamilyen
szemcseÂs hidrofil geÂl.
A molekula koÈteÂse toÈrteÂnhet koÈzvetlenuÈl is, de sokkal gyakoribb egy taÂvtartoÂ molekula
koÈzbeiktataÂsa. A taÂvtartoÂnak az a szerepe, hogy biztosõÂtja a ligandum hozzaÂfeÂrhetoÍseÂgeÂt az
elvaÂlasztandoÂ komponens szaÂmaÂra. Ha nem alkalmazunk taÂvtartoÂt, akkor szteÂrikus gaÂtlaÂsok miatt a kõÂvaÂnt koÈlcsoÈnhataÂs esetleg nem joÈn leÂtre a ligandum eÂs a komponens koÈzoÈtt.
Ha viszont tuÂl hosszuÂ a taÂvtartoÂ, akkor egyeÂb kromatograÂfiaÂs koÈlcsoÈnhataÂsok is felleÂphetnek. Az optimaÂlis meÂretuÍ taÂvtartoÂ egy-keÂt szeÂnatomot tartalmaz.
A minta felvitele utaÂn aÂltalaÂban megfeleloÍ
pH-juÂ eÂs ioneroÍsseÂguÍ puffert aÂramoltatunk
aÂt az oszlopon. MindkeÂt parameÂter fontos
Â ta megfeleloÍ koÈtoÍdeÂs szempontjaÂboÂl. A
aÂramlaÂs koÈzben a ligandummolekulaÂk
megkoÈtik a nekik megfeleloÍ komponenseket, a toÈbbi komponens aÂthalad az oszlopon. SzuÈkseÂg szerint mossuk az aÂlloÂ faÂzist.
A megkoÈtoÈtt, szaÂmunkra eÂrdekes komponenst fel kell szabadõÂtanunk eÂs ki kell nyernuÈnk valamilyen moÂdszerrel. A legkõÂmeÂletesebb moÂdszer szerint koÈtetlen ligandumot tartalmazoÂ oldatot aÂramoltatunk aÂt az
oszlopon. Ezek versenyre kelnek a koÈtoÈttekkel eÂs eltaÂvolõÂtjaÂk roÂluk a molekulaÂkat.
14.1. aÂbra AffinitaÂskromatograÂfia
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MaÂs eljaÂraÂs szerint megvaÂltoztathatjuk a pH-t, ioneroÍsseÂget, alkalmazhatunk szerves oldoÂszert, peÂldaÂul metanolt a koÈtoÈtt komponens felszabadõÂtaÂsaÂra. Sokszor megfelel a ceÂlnak
hidrogeÂnkoÈteÂst bontoÂ anyagok, peÂldaÂul karbamid, szulfit vagy guanin-hidroklorid alkalmazaÂsa. Ha az utoÂbbi moÂdszerek valamelyikeÂt vaÂlasztjuk, akkor eloÍfordulhat, hogy az aÂlloÂ
faÂzist is toÈnkretesszuÈk, azaz nem tudjuk uÂjra felhasznaÂlni.
A fentiekboÍl talaÂn kideruÈl, hogy az affinitaÂskromatograÂfia keveÂsseÂ hasonlõÂt a toÈbbi kromatograÂfiaÂs moÂdszerhez, azaz nem tudunk vele anyagokat elvaÂlasztani eÂs egyenkeÂnt megkapni oÍket, hanem leginkaÂbb tisztõÂtaÂsra hasznaÂlhatoÂ. Az oszlop, mint maÂr emlõÂtettuÈk,
nagyon szelektõÂv, aÂltalaÂban csak egy komponenst, esetleg nagyon hasonloÂ szerkezetuÍ rokon
komponenseket koÈt meg. A megkoÈtoÈtt komponenseket tudjuk tiszta oldatban kinyerni.

14.2. Munkamenet
å ElsoÍ leÂpeÂsben szert kell tennuÈnk a megfeleloÍ aÂlloÂ faÂzisra. Erre keÂtfeÂle lehetoÍseÂguÈnk van.

å
å

å
å
å

Ha olyan anyagot akarunk tisztõÂtani, amihez kaphatoÂ gyaÂri kolonna, akkor felteÂtlenuÈl ezt
eÂrdemes vaÂlasztani. Sajnos egyaÂltalaÂn nem biztos, hogy kapunk keÂsz kolonnaÂt, eÂppen
a nagyfokuÂ szelektivitaÂs miatt. Egyetlen gyaÂrtoÂ sem keÂszuÈlhet fel arra, hogy toÈbb ezer
feÂle feheÂrje eÂs antitest tisztõÂtaÂsaÂra keÂszõÂtsen kolonnaÂt. Ehelyett kaphatunk olyan feÂlkeÂsz
geÂlt, amelyhez a tisztõÂtaÂshoz szuÈkseÂges antigeÂnt, szubsztraÂtot stb. mi magunk koÈnnyedeÂn
hozzaÂ tudjuk koÈtni, eÂs ezzel rendelkezeÂsuÈnkre fog aÂllni a megfeleloÍ oszlop.
EzutaÂn kondõÂcionaÂlni kell az oszlopot, esetleg toÈbb leÂpeÂsben. Ez tisztõÂtaÂst, pH- eÂs ioneroÍsseÂgbeaÂllõÂtaÂst jelent aÂltalaÂban.
A minta felvitele koÈvetkezik. Mivel tisztõÂtaÂs a ceÂlunk, fontos, hogy az oszlop komponensuÈnk teljes mennyiseÂgeÂt megkoÈsse, ezeÂrt tisztaÂban kell lennuÈnk az oszlop kapacitaÂsaÂval.
A gyaÂrtoÂ koÈzli ezt az eÂrteÂket, sajaÂt keÂszõÂteÂsuÍ kolonnaÂnaÂl szaÂmõÂtanunk vagy meÂrnuÈnk kell.
MaximaÂlisan akkora mintamennyiseÂget szabad felvinni, amekkoraÂt a kapacitaÂs megenged.
A mosaÂst megfeleloÍ oldattal kell veÂgezni, mint arroÂl maÂr beszeÂltuÈnk.
EluÂcioÂhoz a leõÂrt moÂdszerek valamelyikeÂt kell alkalmaznunk.
EluÂcioÂ utaÂn a kolonna biztosan nem hasznaÂlhatoÂ uÂjra, mert az eluÂcioÂ koÈruÈlmeÂnyei nem
teszik lehetoÍveÂ az uÂjabb mintaadag tisztõÂtaÂsaÂt. A gyaÂri oszlopokat aÂltalaÂban nem is
ajaÂnljaÂk uÂjra felhasznaÂlni, eldobhatoÂkeÂnt forgalmazzaÂk oÍket. Ha az eluÂcioÂ kõÂmeÂletes volt,
akkor regeneraÂlaÂs utaÂn a gyaÂri eÂs a sajaÂt keÂszõÂteÂsuÍ kolonna is uÂjra felhasznaÂlhatoÂ, de
neÂhaÂny ciklus utaÂn elveszõÂtik aktivitaÂsukat, ki kell dobni oÍket.

Az affinitaÂskromatograÂfia jelentoÍseÂge a mintaeloÍkeÂszõÂteÂsben oÂriaÂsi, egyetlen peÂldaÂval szeretneÂnk ezt eÂrzeÂkeltetni.
A fuÍszerpaprika oÍrlemeÂny komplex anyag, nagyon sok kuÈloÈnboÈzoÍ komponenst tartalmaz
(feheÂrjeÂk, zsõÂrok, egyszeruÍ eÂs oÈsszetett szeÂnhidraÂtok, vitaminok, festeÂkanyagok, aÂsvaÂnyi
anyagok eÂs egyebek). EloÍfordulhat, hogy egy a paprikaÂn is eÂloÍ mikroorganizmus, az
Aspergillus gomba aflatoxinnal szennyezi. Az aflatoxin eroÍsen raÂkkeltoÍ anyag, maximum
10 mg, vagyis 10±8 kg lehet beloÍle egy kilogramm fuÍszerpaprikaÂban. Ez nagyon durvaÂn
szaÂmolva azt jelenti, hogy koÈruÈlbeluÈl minden 107-108 molekula koÈzuÈl kell egyetlen aflatoxin
molekulaÂt kivaÂlasztani eÂs elkuÈloÈnõÂteni. Ezt a feladatot keÂpes megoldani az affinitaÂskromatograÂfia. NyuÂl vagy egeÂr szervezeteÂben termeltetett aflatoxin elleni antitestet hasznaÂlnak
ligandumkeÂnt, ez csak az aflatoxint koÈti meg, az oÈsszes toÈbbi komponens kimoshatoÂ az
oszlopboÂl. Az eljaÂraÂs a koraÂbban leÂtezoÍ eljaÂraÂsokhoz viszonyõÂtva sokkal egyszeruÍbb, gyor-
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sabb, a gyaÂrilag keÂszuÈlt kromatograÂfiaÂs oszlop sem draÂga, õÂgy olcsoÂbb is. A kapott oldat
nagyon tiszta, gyakorlatilag csak aflatoxin van benne, koncentraÂcioÂja HPLC-vel (16. fejezet) koÈnnyen meghataÂrozhatoÂ.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Ismertesse az affinitaÂskromatograÂfia leÂnyegeÂt!
2. Mire hasznaÂljuk az affinitaÂskromatograÂfiaÂt?
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È MEGSPEKTROMETRIA
15. TO

15.1. BevezeteÂs eÂs elvi alapok
A toÈmegspektrometria (koÈzkeletuÍ roÈvidõÂteÂssel MS, Mass Spectrometry) gyoÈkerei a 20.
szaÂzad elejeÂig nyuÂlnak vissza. Joseph John Thomson angol fizikus (Manchester, 1856±
Cambridge, 1940), az elektron felfedezoÍje szerkesztett olyan keÂszuÈleÂket, melyben toÈltoÈtt
reÂszecskeÂket tudott toÈmeguÈk alapjaÂn megfeleloÍen szeÂtvaÂlasztani. E keÂszuÈleÂkeÂvel sikeruÈlt
a neon keÂt izotoÂpjaÂt felfedeznie, eÂs ezzel az izotoÂpia jelenseÂgeÂt bizonyõÂtania. MunkaÂssaÂgaÂeÂrt 1906-ban fizikai Nobel-dõÂjat kapott.
A toÈmegspektrometria azoÂta kisebb megtorpanaÂsokkal, de folyamatosan fejloÍdik, alkalmazaÂsa napjainkban gyorsuloÂ uÈtemben terjed. SzeÂleskoÈruÍ elterjedeÂseÂt reÂszben a szaÂmõÂtaÂstechnika fejloÍdeÂse mozdõÂtotta eloÍ, reÂszben pedig az, hogy egyeÂb analitikai muÍszerekhez kapcsolva a moÂdszerek teljesõÂtoÍkeÂpesseÂgeÂt hatalmas meÂrteÂkben megnoÈveli (15.4, 17.5. eÂs 17.6.
fejezet).
TekintsuÈk aÂt roÈviden a moÂdszer fizikai alapjait!
Ha egy toÈltoÈtt reÂszecske elektrosztatikus teÂrbe keruÈl, akkor eroÍ hat raÂ. Az eroÍ nagysaÂga:
F  qE,
ahol F az eroÍt, q a reÂszecske toÈlteÂseÂt, E az elektromos teÂreroÍsseÂget jeloÈli. Az eroÍ iraÂnya
megegyezik a teÂreroÍsseÂg iraÂnyaÂval.
Egy kondenzaÂtor fegyverzetei koÈzoÈtt a teÂr homogeÂn, azaz E nagysaÂga eÂs iraÂnya mindenuÈtt
egyforma. A kondenzaÂtor feszuÈltseÂge:
U  Ed,
ahol U a feszuÈltseÂg, d a fegyverzetek taÂvolsaÂga. Ha a reÂszecskeÂre ezen a d taÂvolsaÂgon hat
az F eroÍ, akkor ennek hataÂsaÂra qU energiaÂra tesz szert, ami a reÂszecskeÂt gyorsõÂtani fogja
a teÂreroÍsseÂg iraÂnyaÂban:
1
qU  mv2 ,
(15.1.)
2
ahol m a reÂszecske toÈmege, v a sebesseÂge. Az U feszuÈltseÂget gyorsõÂtoÂ feszuÈltseÂgnek nevezzuÈk. A (15.1.) oÈsszefuÈggeÂst aÂtrendezve a sebesseÂgre a
r
q p
2U
(15.2.)
v 
m
oÈsszefuÈggeÂs adoÂdik, tehaÂt a sebesseÂg a toÈlteÂs eÂs a toÈmeg haÂnyadosaÂnak neÂgyzetgyoÈkeÂvel
araÂnyos. A toÈmegspektrometriaÂban, kuÈloÈnoÈsen akkor, ha elektronuÈtkoÈzteteÂses ionforraÂst
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hasznaÂlunk (laÂsd a 15.2.4. fejezetben), a leggyakrabban egyszeresen pozitõÂv ionokkal talaÂlkozunk. Ez azt jelenti, hogy a toÈlteÂs nagysaÂga aÂltalaÂban megegyezik az elektron toÈlteÂseÂvel,
eloÍjele pozitõÂv. Ilyen esetekben a sebesseÂget a reÂszecske toÈmege hataÂrozza meg. RitkaÂbban,
de eloÍfordulnak egyszeresen negatõÂv illetve toÈbbszoÈroÈsen pozitõÂv ionok is. Ezek foÍleg akkor
gyakoriak, ha maÂs ionforraÂst alkalmazunk (laÂsd a 15.2.4. fejezeten tuÂl meÂg a 17.6. fejezetet
is). Ilyenkor nem szabad elfelejtkeznuÈnk arroÂl, hogy a toÈlteÂsnek eÂs a toÈmegnek a haÂnyadosa szaÂmõÂt, azaz egy keÂtszeresen pozitõÂv m toÈmeguÍ ion pontosan uÂgy viselkedik, mint egy
egyszeresen pozitõÂv m/2 toÈmeguÍ ion.
A (15.2.) oÈsszefuÈggeÂsboÍl az is laÂtszik, hogy ha a reÂszecskeÂk ki tudnak leÂpni a kondenzaÂtor
elektromos tereÂboÍl peÂldaÂul reÂseken vagy raÂcson keresztuÈl, akkor kelloÍ taÂvolsaÂguÂ repuÈleÂs
utaÂn toÈmeg szerint elkuÈloÈnuÈlhetnek, mert a nagyobb toÈmeguÍ ion lassabban repuÈl, ha a
reÂszecskeÂk toÈlteÂse megegyezik.
Ha egy ion aÂllandoÂ maÂgneses teÂrbe keruÈl, csak akkor hat raÂ eroÍ, ha mozgaÂsban van a teÂrhez
keÂpest. NyugvoÂ ionra az aÂllandoÂ maÂgneses teÂr nem hat. A mozgoÂ ionra hatoÂ eroÍ nagysaÂga:
F  qvB,
ahol B a maÂgneses indukcioÂ, eÂs felteÂtelezzuÈk, hogy a v eÂs a B vektorok meroÍlegesek
egymaÂsra. Az eroÍ iraÂnya meroÍleges a v eÂs a B vektorok sõÂkjaÂra, azaz mindig meroÍleges vre. Ha egy reÂszecskeÂre hatoÂ eroÍ minden pillanatban meroÍleges a reÂszecske sebesseÂgeÂre,
akkor a reÂszecske koÈrmozgaÂst veÂgez. SebesseÂgeÂnek nagysaÂga nem, csak iraÂnya vaÂltozik.
Az eroÍ nagysaÂga megegyezik a centripetaÂlis eroÍvel, azaz
m

v2
 qvB,
r

(15.3.)

Â trendezve a oÈsszefuÈggeÂst a sugaÂrra az
ahol r a koÈrpaÂlya sugara. A
mv
r 
qB
keÂplet adoÂdik. A reÂszecske a gyorsõÂtoÂ feszuÈltseÂg hataÂsaÂra tesz szert v sebesseÂgre, ezeÂrt a
(15.2.) keÂpletboÍl beõÂrhatjuk v eÂrteÂkeÂt. Az eredmeÂny a koÈvetkezoÍ:
r r
m 2U
r 
,
q
B
azaz a paÂlya sugaraÂt az elektromos eÂs maÂgneses teÂren kõÂvuÈl a toÈmeg eÂs a toÈlteÂs haÂnyadosaÂnak neÂgyzetgyoÈke hataÂrozza meg. A toÈlteÂsre a fent elmondottak eÂrveÂnyesek. Az egyenletboÍl az laÂthatoÂ, hogy nagyobb toÈmeguÍ ionok nagyobb sugaruÂ paÂlyaÂra leÂpnek, azaz az ionok
toÈmeg szerint elkuÈloÈnuÈlnek egymaÂstoÂl, amennyiben toÈlteÂsuÈk megegyezik.
Ha tehaÂt alkalmas moÂdszerrel az analizaÂlandoÂ anyagboÂl ionokat aÂllõÂtunk eloÍ, akkor a keletkezoÍ ionok elektromos eÂs maÂgneses teÂrben is elkuÈloÈnõÂthetoÍk. Egy szerves molekulaÂboÂl
aÂltalaÂban nem egyetlen ion keletkezik, hanem szeÂttoÈredezik (15.2.4. fejezet), sokfeÂle iont
kapunk, ezeÂrt kell oÍket elkuÈloÈnõÂteni egymaÂstoÂl. MegfeleloÍ detektorral az ionok toÈmegeÂt eÂs
mennyiseÂguÈket is meÂrni tudjuk. Ha a mennyiseÂgeket a toÈmeg fuÈggveÂnyeÂben feltuÈntetjuÈk,
akkor kapjuk a toÈmegspektrumot. Ha a legnagyobb intenzitaÂsuÂ ion mennyiseÂgeÂt tekintjuÈk
100%-nak, eÂs ahhoz viszonyõÂtjuk a toÈbbit, akkor a karakterisztikus toÈmegspektrumot kapjuk. Egy peÂldaÂt a 15.1. aÂbra mutat be.
A standard koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt felvett karakterisztikus toÈmegspektrum jellemzoÍ az adott
vegyuÈletre, akaÂr az emberre az ujjlenyomata. A karakterisztikus spektrumokat adatbaÂzi-
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sokban oÈssze tudjuk gyuÍjteni eÂs roÈgzõÂteni.
Ismeretlen anyag toÈmegspektruma az adatbaÂzisboÂl visszakereshetoÍ, amennyiben szerepel benne, õÂgy az anyag azonosõÂthatoÂ.
A toÈmegspektrum võÂzszintes tengelyeÂn nem
az abszoluÂt toÈmeg eÂs a valoÂdi toÈlteÂs haÂnyadosaÂt, azaz m/q-t, hanem a relatõÂv iontoÈmeg eÂs
a toÈlteÂsszaÂm haÂnyadosaÂt, M/z-t aÂbraÂzoljuk.
A keÂt mennyiseÂg termeÂszetesen egyeneÂrteÂkuÍ, de sokkal keÂnyelmesebb a relatõÂv iontoÈmegek hasznaÂlata.
Ha nem normaÂljuk a spektrumot a legna15.1. aÂbra A metanol karakterisztikus toÈmegspektruma.
A felveÂtel elektronuÈtkoÈzteteÂses ionizaÂcioÂval keÂszuÈlt
gyobb csuÂcsra, mint ahogy az eloÍbb tettuÈk,
akkor az abszoluÂt intenzitaÂsokat aÂbraÂzoljuk.
Elvben mindegyik csuÂcs intenzitaÂsa araÂnyos az anyag koncentraÂcioÂjaÂval, a kalibraÂcioÂs oÈszszefuÈggeÂs lineaÂris:
IM  fM c,
(15.4.)
ahol IM az M toÈmeguÍ csuÂcs intenzitaÂsa, fM a hozzaÂ tartozoÂ szorzoÂfaktor. TermeÂszetesen az
intenzitaÂsok elteÂrnek, emiatt a faktorok eÂrteÂke is csuÂcsonkeÂnt maÂs eÂs maÂs lehet.
Eszerint a koncentraÂcioÂt baÂrmelyik ion intenzitaÂsa alapjaÂn kiszaÂmõÂthatjuk, ami nagyon
fontos teÂny, nagyon sokszor kihasznaÂljuk.
Az analitikai keÂszuÈleÂkek egyik jellemzoÍ adata az eÂrzeÂkenyseÂguÈk. A keÂszuÈleÂk eÂrzeÂkeny egy
adott komponensre, ha kis koncentraÂcioÂvaÂltozaÂs nagy vaÂltozaÂst okoz a keÂszuÈleÂk aÂltal adott
jelben:
DIM
sM 
,
(15.5.)
Dc
ahol sM az M toÈmeguÍ ionhoz tartozoÂ eÂrzeÂkenyseÂg. Ha a (15.4.) eÂs a (15.5.) oÈsszefuÈggeÂst
oÈsszehasonlõÂtjuk, akkor azt laÂtjuk, hogy egyenes araÂnyossaÂg eseteÂn sM megegyezik fM-mel.
EbboÍl koÈvetkezik, hogy ha eÂrzeÂkenyen akarunk meÂrni (nagy s-re van szuÈkseÂguÈnk), akkor a
legnagyobb intenzitaÂsuÂ csuÂcsot kell hasznaÂlnunk a koncentraÂcioÂ meghataÂrozaÂsaÂhoz (nagy
lesz az f).
Fontos a kimutataÂsi hataÂr is, ami a legkisebb meÂrhetoÍ koncentraÂcioÂt adja meg. AzeÂrt van alsoÂ
hataÂra a kimutataÂsnak, mert a keÂszuÈleÂk alapjele nem egyenletes, hanem zajos, ingadozik az
eÂrteÂke. Ha a csuÂcs nagysaÂga az ingadozaÂs meÂrteÂkeÂvel oÈsszemeÂrhetoÍ, akkor maÂr nagy hibaÂval
terhelt a mennyiseÂgi meghataÂrozaÂs, ha pedig a jel belesimul a zajba, akkor az anyagot ki sem
tudjuk mutatni. MegaÂllapodaÂs szerint a komponens kimutataÂsaÂhoz az kell, hogy az aÂltala
adott jel magassaÂga a zaj szoÂraÂsaÂnak keÂt-haÂromszorosa legyen. EÂrzeÂkenyebb moÂdszernek
aÂltalaÂban kisebb a kimutataÂsi hataÂra, de a keÂt fogalmat nem szabad oÈsszeteÂveszteni!
ToÈmegspektromeÂterekneÂl a felbontoÂkeÂpesseÂg alatt keÂt olyan ion toÈmegkuÈloÈnbseÂgeÂt eÂrtjuÈk,
amelyek meÂg eÂppen elkuÈloÈnuÈlnek a spektrumon. Mivel kisebb toÈmeguÍ ionokat koÈnnyebb
elkuÈloÈnõÂteni, uÂgy kapunk az egeÂsz spektrumra hozzaÂvetoÍlegesen jellemzoÍ felbontoÂkeÂpesseÂgi eÂrteÂket (R), ha a meÂg eÂppen elkuÈloÈnuÈloÍ ionok koÈzuÈl az egyiknek a toÈmegeÂt elosztjuk
a toÈmegek kuÈloÈnbseÂgeÂvel:
M
R 
.
DMmin
EgyszeruÍ keÂszuÈleÂkekneÂl a felbontaÂs eÂrteÂke neÂhaÂny szaÂz, ami egyszeruÍ feladatok elveÂgzeÂseÂhez elegendoÍ. SzerkezetazonosõÂtaÂshoz illetve speciaÂlis igeÂnyek kieleÂgõÂteÂseÂre szerkesz-
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tettek nagyfelbontaÂsuÂ keÂszuÈleÂkeket, amelyek felbontaÂsa neÂhaÂnyszor tõÂzezer. Ezek jelentoÍseÂge abban van, hogy segõÂtseÂguÈkkel megkuÈloÈnboÈztethetoÍ peÂldaÂul az NO csoport
(M  29,997 987) az N2H2 csoporttoÂl (M  30,021 795) vagy a CNH4 csoporttoÂl
(M  30,034 371). A szaÂmõÂtaÂs- eÂs meÂreÂstechnika mai fejlettseÂge mellett ez azt jelenti, hogy
a szaÂmõÂtoÂgeÂpes program az ion toÈmege alapjaÂn annak atomi oÈsszeteÂteleÂt azonnal keÂpes
megadni, azaz ha a teljes molekulatoÈmeget nagy pontossaÂggal meg tudjuk meÂrni, akkor a
molekula atomi oÈsszeteÂteleÂt ebboÍl az egyetlen adatboÂl megkapjuk! (EgymillioÂs felbontaÂst
is eleÂrtek maÂr FT-ICR (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance) toÈmegspektromeÂterekkel. Az ilyen keÂszuÈleÂkeket nem taÂrgyaljuk, az eÂrdekloÍdoÍ olvasoÂ az interneten kelloÍ
mennyiseÂguÍ informaÂcioÂt talaÂl.)

15.2. A toÈmegspektromeÂter feleÂpõÂteÂse eÂs reÂszei
15.2.1. AÂltalaÂnos feleÂpõÂteÂs
A toÈmegspektromeÂterek elvi vaÂzlataÂt a 15.2. aÂbra mutatja be. A rajzroÂl laÂthatoÂ, hogy
a keÂszuÈleÂk nagy reÂsze vaÂkuum alatt van, valamint az is, hogy a szaÂmõÂtoÂgeÂp az adatgyuÍjteÂs
mellett feluÈgyeli eÂs szabaÂlyozza az egeÂsz keÂszuÈleÂket.
A tovaÂbbiakban az egyseÂgeket kuÈloÈn-kuÈloÈn ismertetjuÈk.

15.2. aÂbra

A toÈmegspektromeÂter blokkvaÂzlata

15.2.2. A vaÂkuumrendszer
A keÂszuÈleÂk belsejeÂben az ionoknak a megfeleloÍ elkuÈloÈnuÈleÂshez jelentoÍs hosszuÂsaÂguÂ utat
kell megtenniuÈk. Ha ekoÈzben levegoÍmolekulaÂkkal uÈtkoÈzneÂnek, akkor megvaÂltozna sebesseÂguÈk, mozgaÂsi iraÂnyuk, soÍt energiaÂjuk eÂs toÈlteÂsuÈk is elveszhetne. AlapvetoÍ fontossaÂguÂ
tehaÂt a joÂ vaÂkuumrendszer megleÂte.
10 5 Pa nyomaÂs minden keÂszuÈleÂkben elegendoÍ, roÈvidebb ionpaÂlyaÂjuÂ keÂszuÈleÂkekneÂl a 10 4 ±
10 3 Pa is megfeleloÍ. Ekkora vaÂkuumot egy leÂpeÂsben nem tudunk leÂtrehozni, legalaÂbb keÂt fokozat szuÈkseÂges.
Az elsoÍ fokozattal eloÍvaÂkuumot aÂllõÂtunk eloÍ, ennek eÂrteÂke 1 Pa
koÈruÈli. Ehhez rotaÂcioÂs szivattyuÂt hasznaÂlunk, melynek belsejeÂben excentrikus rotorhoz kapcsolt lapokat talaÂlunk. A lapok
nekifeszuÈlnek a henger oldalaÂnak, forgaÂs koÈzben a szabad terek
teÂrfogata vaÂltozik, õÂgy tovaÂbbõÂtja a szivattyuÂ a gaÂzt a szõÂvoÂoldalroÂl a nagynyomaÂsuÂ oldalra (15.3. aÂbra). A szivattyuÂhaÂz olajba
meruÈl, az olaj a hengerbe szivaÂrogva a keneÂst eÂs a toÈmõÂteÂst
biztosõÂtja.
A nagyvaÂkuumot a toÈmegspektromeÂter eÂs a rotaÂcioÂs szivattyuÂ
koÈzeÂ kapcsolt diffuÂzioÂs szivattyuÂval vagy turboÂmolekulaÂris szivattyuÂval biztosõÂthatjuk.
15.3. aÂbra RotaÂcioÂs szivattyuÂ
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A diffuÂzioÂs szivattyuÂ (15.4. aÂbra) aljaÂban folyadeÂk, aÂltalaÂban nagy molekulatoÈmeguÍ olaj forr.
A goÍzoÈk nagy sebesseÂggel aÂramlanak visszafeleÂ
a fuÂvoÂkaÂkon aÂt, magukkal ragadva a levegoÍmolekulaÂkat. A huÍtoÈtt falnak csapoÂdva az olaj
lehuÍl eÂs visszafolyik a forraloÂ edeÂnybe, a levegoÍmolekulaÂkat pedig a rotaÂcioÂs szivattyuÂ szõÂvja
el. A szivattyuÂ egyszeruÍ, mozgoÂ alkatreÂszt nem
tartalmaz. MuÍkoÈdteteÂse is nagyon egyszeruÍ,
csak a megfeleloÍ fuÍteÂst eÂs a fal huÍteÂseÂt kell
biztosõÂtani. Nagy bajt okozhat azonban az, ha
valamilyen okboÂl megszuÍnik az eloÍvaÂkuum
vagy a huÍteÂs. Ilyenkor a forroÂ olajgoÍzoÈk beaÂramlanak a keÂszuÈleÂk belsejeÂbe, eÂs ott beborõÂtjaÂk a feluÈleteket, hasznaÂlhatatlannaÂ teÂve az
egeÂsz rendszert.

OlajdiffuÂzioÂs szivattyuÂ

A turboÂmolekulaÂris szivattyuÂ elve a 15.5. aÂbraÂn laÂthatoÂ.
MuÍkoÈdeÂseÂnek a leÂnyege az, hogy ha egy taÂrcsa nagy sebesseÂggel forog egy hozzaÂ koÈzeli
aÂlloÂ taÂrcsa mellett, akkor a molekulaÂkat a centrifugaÂlis eroÍ kiloÈki a szõÂvoÂteÂrboÍl az eloÍvaÂkuum feleÂ. A valoÂsaÂgban a turboÂmolekulaÂris
szivattyuÂkban toÈbb aÂlloÂ eÂs forgoÂ taÂrcsa van koÈzoÈs tengelyen, egymaÂstoÂl koÈruÈlbeluÈl 1 mm taÂvolsaÂgra. A taÂrcsaÂk fordulatszaÂma 104/perc
nagysaÂgrenduÍ.
A keÂszuÈleÂk eloÍnye, hogy nincs benne olaj,
aÂramszuÈnet eseteÂn sem kaÂrosodik, tovaÂbbaÂ az,
hogy a szuÈkseÂges vaÂkuum sokkal gyorsabban
eleÂrhetoÍ, mint diffuÂzioÂs szivattyuÂval. Ezzel
szemben bonyolult elektronikus szabaÂlyozaÂst
igeÂnyel, tehaÂt draÂgaÂbb a maÂsiknaÂl, eÂlettartama
is joÂval kisebb.
15.5. aÂbra TurboÂdiffuÂzioÂs szivattyuÂ

15.2.3. MintabemeÂroÍ
GaÂzmintaÂt mikrofecskendoÍ vagy kapillaÂris csoÍ segõÂtseÂgeÂvel meÂrhetuÈnk be. Folyamatos
bevezeteÂsneÂl, ha a gaÂz aÂramlaÂsi sebesseÂge megfeleloÍen kicsi, akkor a vaÂkuumrendszer
keÂpes elszaÂllõÂtani a felesleges gaÂzt, a vaÂkuum nem seÂruÈl. Kicsi gaÂzsebesseÂget peÂldaÂul uÂgy
tudunk biztosõÂtani, hogy nagyon kis aÂtmeÂroÍjuÍ, de hosszuÂ kapillaÂrison keresztuÈl szõÂvatjuk
a gaÂzt, õÂgy a kapillaÂris ellenaÂllaÂsa miatt az aÂramlaÂsi sebesseÂg a megfeleloÍ lesz.
FolyadeÂkmintaÂt mikrofecskendoÍvel tudunk bemeÂrni, a fecskendoÍt egy gumi toÈmõÂteÂsen aÂtszuÂrva.
SzilaÂrd minta bemeÂreÂse a legprobleÂmaÂsabb, hiszen nem nyithatjuk ki a keÂszuÈleÂket vaÂkuum
alatt. A feladatot zsiliprendszerrel oldhatjuk meg. Egy kis kamraÂt kinyitunk, beletesszuÈk
a mintaÂt, koÈzben a kamra eÂs a keÂszuÈleÂk tere nincs oÈsszekoÈtteteÂsben. BezaÂrjuk a kamraÂt,
kinyitjuk az ajtoÂt a kamra eÂs a keÂszuÈleÂk koÈzoÈtt, a zsilipkamraÂboÂl a levegoÍt a vaÂkuumrendszer pillanatszeruÍen elszõÂvja.
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15.2.4. IonforraÂs
A bejuttatott minta aÂltalaÂban molekulaÂris aÂllapotuÂ, ionokat kell eloÍaÂllõÂtanunk beloÍle. Erre szolgaÂl az ionforraÂs.
ToÈbb tõÂpusa leÂtezik, leggyakrabban az elektronuÈtkoÈzteteÂses ionforraÂst alkalmazzuk (15.6.
aÂbra).
Az izzoÂkatoÂdboÂl kileÂpoÍ elektronok az anoÂd
feleÂ repuÈlnek, koÈzben oÈsszeuÈtkoÈznek a minta
molekulaÂival, eÂs elektront szakõÂtanak le roÂla:
15.6. aÂbra

Me



 M  2e .

ElektronuÈtkoÈzteteÂses ionforraÂs

(15.6.)

A keletkezoÍ ion toÈlteÂse miatt instabil, aÂltalaÂban elhasad, a hasadaÂs toÈbbfeÂle moÂdon is
lejaÂtszoÂdhat. A keletkezoÍ toÈredeÂkek (idegen szoÂval fragmentek) egyike szinteÂn ionos lesz,
ez is bomolhat. A folyamat zajlik tovaÂbb, sok kuÈloÈnboÈzoÍ uÂtvonalon, veÂgeredmeÂnyben egy
molekulaÂboÂl sok kuÈloÈnboÈzoÍ toÈmeguÍ iont kaphatunk. Azt nem tudjuk megmondani, hogy
a molekula hogyan toÈrik darabokra, de a hasadaÂs nem teljesen veÂletlenszeruÍ, a gyengeÂbb
koÈteÂsek koÈnnyebben hasadnak. Mivel nagyon sok molekula ionizaÂloÂdik eÂs esik szeÂt, a keletkezoÍ ionok eloszlaÂsa statisztikusan aÂllandoÂ, a molekulaÂra jellemzoÍ lesz. A (15.6.) folyamatban keletkezoÍ ion a molekulaion, toÈmege egyenloÍ a relatõÂv molekulatoÈmeggel, ami
alapvetoÍ jelentoÍseÂguÍ informaÂcioÂ a spektrum eÂrteÂkeleÂseÂneÂl.
Ha az elektronok energiaÂja nagyobb, akkor nagyobb meÂrteÂkuÍ a toÈredezeÂs, ha az energia
kisebb, akkor a toÈredezeÂs is kisebb meÂrteÂkuÍ, de akkor az ionizaÂcioÂ meÂrteÂke is kisebb.
KompromisszumkeÂnt a leggyakrabban alkalmazott eÂrteÂk 70 eV, a spektrumkoÈnyvtaÂrakban
taÂrolt toÈmegspektrumok felveÂteleÂneÂl mindig ekkora energiaÂjuÂ elektronokat hasznaÂlnak.
Az ionok moÈgeÂ pozitõÂv, eleÂjuÈk egy raÂcsra negatõÂv feszuÈltseÂget kapcsolva az ionok kirepuÈlnek
az ionforraÂsboÂl az analizaÂtor feleÂ. Az ionoptika az ionnyalaÂb szuÍreÂseÂt eÂs foÂkuszaÂlaÂsaÂt veÂgzi.
Ha a karakterisztikus spektrum nem eleÂggeÂ jellemzoÍ a tuÂlzott toÈredezeÂs miatt, illetve
mindenkeÂppen meg akarjuk tudni a relatõÂv molekulatoÈmeget, akkor a keÂmiai ionizaÂcioÂt
alkalmazhatjuk.
A keÂmiai ionizaÂcioÂs ionforraÂst az elektronuÈtkoÈzteteÂses ionforraÂs moÂdosõÂtaÂsaÂval kapjuk
meg. A mintaÂhoz keÂpest joÂval nagyobb nyomaÂssal reagensgaÂzt vezetuÈnk az ionforraÂsba.
A reagensgaÂz a leggyakrabban metaÂn. Az elektronok gyakorlatilag csak a reagensgaÂzzal
uÈtkoÈznek annak sokkal nagyobb nyomaÂsa illetve koncentraÂcioÂja miatt, azt ionizaÂljaÂk. A lezajloÂ folyamatok egyenletei:
CH4  e  CH
4  2e ,

CH4  CH4  CH
5  CH3 ,
CH
5

(15.7.)



 M  MH  CH4 .

A (15.7.) folyamatban keletkezoÍ ion toÈmege eggyel nagyobb a molekulatoÈmegneÂl. Az
ionizaÂloÂ aÂgens energiaÂja kicsi, ezeÂrt fragmentaÂcioÂ alig toÈrteÂnik, a spektrum legintenzõÂvebb
ionja a molekulaÂnaÂl eggyel nagyobb toÈmeguÍ ion (jeloÈleÂse aÂltalaÂban M  1). Rajta kõÂvuÈl
csak keveÂs, kisebb intenzitaÂsuÂ csuÂcsot tartalmaz a spektrum. EgyeÂb ion±molekula reakcioÂk
is lejaÂtszoÂdnak, ezeÂrt az ilyen spektrumok keletkezeÂseÂnek eÂrtelmezeÂse bonyolult, az ilyen
spektrumokboÂl kaphatoÂ legfontosabb informaÂcioÂ a molekulatoÈmeg.
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Gyakran alkalmazzaÂk ezt a technikaÂt peÂldaÂul doppingellenoÍrzeÂsekneÂl, amikor vizeletmintaÂban tiltott szert keresnek. Az M  1 toÈmeguÍ ion alapjaÂn a vegyuÈlet joÂl azonosõÂthatoÂ eÂs
eÂrzeÂkenyen detektaÂlhatoÂ.
KelthetuÈnk ionokat fotoionizaÂcioÂval vagy nagy feszuÈltseÂget, neÂhaÂny ezer voltot alkalmazoÂ
teÂrionizaÂcioÂval is. Ezek alkalmazaÂsa azonban ritkaÂbb.
SzilaÂrd szervetlen mintaÂk elemzeÂseÂneÂl kedvelt moÂdszer a szikraionizaÂcioÂ, mivel ilyen mintaÂkat nem tudunk elpaÂrologtatni. Elektromos szikraÂval uÈtuÈnk ki reÂszecskeÂket a feluÈletboÍl,
egyben ionizaÂljuk is oÍket. A keletkezoÍ ionok energiaÂjaÂban azonban nagy a szoÂroÂdaÂs,
repuÈleÂsi iraÂnyaik is elteÂroÍek, ezeÂrt csak kis felbontaÂssal analizaÂlhatoÂak.

15.2.5. AnalizaÂtor
Az analizaÂtor feladata az ionforraÂsboÂl kileÂpoÍ ionok toÈmeg szerinti elkuÈloÈnõÂteÂse. Mint
laÂttuk, az elkuÈloÈnõÂteÂst veÂgezhetjuÈk elektromos eÂs maÂgneses eroÍteÂrben is, de ezeket kombinaÂlhatjuk is.
A maÂgneses analizaÂtorok koÈzuÈl a legegyszeruÍbb a Dempster-feÂle (15.7. aÂbra). Ez
180³-os maÂgneses teret alkalmaz, a maÂgneses indukcioÂvektorok (B) a rajz sõÂkjaÂra
meroÍlegesen lefeleÂ mutatnak. Az ionok
a beleÂpoÍ reÂsen keresztuÈl leÂpnek az analizaÂtorba, ott repuÈleÂsi iraÂnyuk 180³-kal elfor15.7. aÂbra A Dempster analizaÂtor
dul. A detektorba kileÂpoÍ reÂsen aÂt juthatnak a mindig csak egy meghataÂrozott toÈmeggel rendelkezoÍ ionok. A maÂgneses teret vagy az analizaÂtor eloÍtti gyorsõÂtoÂfeszuÈltseÂget
vaÂltoztatva szabaÂlyozhatjuk, hogy mekkora toÈmeguÍ ionok leÂpnek ki a reÂsen aÂt, õÂgy az
intenzitaÂsokat egyenkeÂnt meÂrhetjuÈk, a spektrum elektromosan detektaÂlhatoÂ. A nagy nyõÂlaÂsszoÈg nagykiterjedeÂsuÍ homogeÂn maÂgneses teret igeÂnyel, ami nehezen eÂs draÂgaÂn, kis
hataÂsfokkal biztosõÂthatoÂ. A kisseÂ elteÂroÍ iraÂnyban beleÂpoÍ ionokat a detektor keÂpes foÂkuszaÂlni, de ezzel egyuÈtt is a Dempster-feÂle keÂszuÈleÂk felbontaÂsa csak neÂhaÂny szaÂz.
Nier az aÂltala konstruaÂlt analizaÂtorban 60³-os szoÈgnyõÂlaÂsuÂ maÂgneses teret alkalmazott,
aminek a leÂtrehozaÂsa eÂs stabilizaÂlaÂsa technikailag egyszeruÍbben megoldhatoÂ.
A legjobb felbontaÂs a Herzog±Mattauch-feÂle kettoÍs foÂkuszaÂlaÂssal eÂrhetoÍ el. Ebben a maÂgneses teÂrbe toÈrteÂnoÍ beleÂpeÂs eloÍtt egy hengerkondenzaÂtor foÂkuszaÂlja az ionokat. Az elektromos eÂs a maÂgneses teÂr parameÂtereit eÂs geometriai kialakõÂtaÂsaÂt gondosan oÈsszehangoljaÂk,
õÂgy eÂrhetoÍ el a legjobb felbontaÂs, neÂhaÂny tõÂzezres eÂrteÂk. A keÂszuÈleÂket toÈbben tovaÂbbfejlesztetteÂk, Matsuda konstrukcioÂjaÂval eleÂrte a feÂlmillioÂs felbontaÂst.
A repuÈleÂsi idoÍ analizaÂtor (angol neve TOF, Time Of Flight) csak elektromos teret alkalmaz
(15.8. aÂbra). Az ionforraÂsboÂl kileÂpoÍ ionokat elektrosztatikus teÂr gyorsõÂtja, majd az elektroÂda raÂcsaÂn aÂtleÂpve szabadon repuÈlnek a detektor feleÂ. A kuÈloÈnboÈzoÍ toÈmeguÍ ionok sebesseÂge
kuÈloÈnboÈzoÍ lesz a (15.2.) keÂplet szerint, ezeÂrt kuÈloÈnboÈzoÍ idoÍpontokban eÂrik el a detektort.
A detektor feleÂpõÂteÂse egyszeruÍ, maÂsodpercenkeÂnt toÈbb ezer spektrum felveÂteleÂre keÂpes.
A muÍkoÈdteteÂs bonyolult elektronikaÂt kõÂvaÂn, hiszen az ionizaÂlaÂs nem lehet folyamatos, az
ionok csak ¹adagonkeÂntº kelthetoÍek, a detektaÂlaÂst is szigoruÂan oÈssze kell hangolni az
ionizaÂlaÂssal. A repuÈleÂsi idoÍk nagyon roÈvidek, ms nagysaÂgrenduÍ kicsi idoÍtartamokat kell
nagyon pontosan meÂrni.
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A toÈmegspektrometriaÂban az utoÂbbi eÂvekben eÂppen a repuÈleÂsi idoÍ analizaÂtorok tereÂn ment veÂgbe nagy fejloÍdeÂs. Egy nagyon
elmeÂs truÈkkel a 15.8. aÂbraÂn laÂthatoÂ detektor helyeÂre pozitõÂv elektromos teret kapcsolnak, ami visszafordõÂtja az ionokat, õÂgy
a repuÈleÂsi idoÍ megnoÍ. Ez a teÂr keÂpes foÂkuszaÂlni is az ionokat, mert a nagyobb sebes15.8. aÂbra A repuÈleÂsi idoÍ (TOF) analizaÂtor
seÂguÍ ionok meÂlyebben meruÈlnek a teÂrbe,
mieloÍtt visszafordulnaÂnak. Ma maÂr a repuÈleÂsi idoÍ analizaÂtorokkal ellaÂtott keÂszuÈleÂkek a legnagyobb felbontaÂsuÂak koÈzeÂ tartoznak,
felbontaÂsuk eleÂri a neÂhaÂny tõÂzezres eÂrteÂket is, szemben a reÂgi neÂhaÂny szaÂzas eÂrteÂkkel.
A kvadrupol analizaÂtor (15.9. aÂbra) szinteÂn nagyon gyorsan muÍkoÈdik. LeÂnyege neÂgy
parabolikus keresztmetszetuÍ ruÂd, melyek
koÈzoÈtt a raÂjuk kapcsolt egyenfeszuÈltseÂgek
miatt sztatikus elektromos teÂr van. Ha ion
keruÈl koÈzeÂjuÈk, az valamelyik elektroÂdaÂt
eleÂri eÂs kisuÈl rajta, hacsak nem teÂrõÂtjuÈk el.
Az elteÂrõÂteÂst raÂdioÂfrekvenciaÂs elektromaÂgneses teÂrrel veÂgezzuÈk.
Ennek hataÂsaÂra az ionok bonyolult spiraÂlis
paÂlyaÂn haladnak eloÍre, adott raÂdioÂfrekvenciaÂnaÂl csak egy meghataÂrozott toÈmeguÍ ion
leÂp ki az analizaÂtor tuÂlsoÂ veÂgeÂn, a toÈbbi
kisuÈl. A frekvenciaÂt vaÂltoztatva a toÈmegtar15.9. aÂbra A kvadrupol analizaÂtor
tomaÂny nagyon gyorsan veÂgigpaÂsztaÂzhatoÂ
eÂs a spektrum felvehetoÍ. FelbontaÂsa kicsi,
1000 koÈruÈli eÂrteÂk, maÂsodpercenkeÂnt neÂhaÂnyszor tõÂz spektrumot kaphatunk vele.
Az ioncsapda elvi alapja a kvadrupoleÂval megegyezoÍ, de itt az ionok az elektroÂdaÂk aÂltal
hataÂrolt teÂrben bonyolult cikaÂzoÂ mozgaÂst veÂgeznek, koÈrbe-koÈrbe (15.10. aÂbra), nem hagyjaÂk el a teret eÂs nem is suÈlnek ki, csapdaÂba keruÈlnek.
A raÂdioÂfrekvencia vaÂltozataÂsaÂval egyenkeÂnt lehet oÍket a detektorba kuÈldeni, a
spektrumot õÂgy kapjuk meg. A keÂszuÈleÂk
feleÂpõÂteÂse egyszeruÍ, eÂrdekesseÂge, hogy az
elektronuÈtkoÈzteteÂses ionizaÂlaÂs koÈzvetlenuÈl
az analizaÂtor tereÂben toÈrteÂnik. Ez egyben
azt is jelenti, hogy bonyolult elektronika
kell a vezeÂrleÂseÂhez. MegtehetjuÈk vele azt
is, hogy egyetlen iont hagyunk meg a csapdaÂban, azt uÂjra ionizaÂljuk, eÂs annak veszszuÈk fel a spektrumaÂt (MS±MS technika).
Ezzel az eljaÂraÂssal a minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs
sokkal megbõÂzhatoÂbbaÂ tehetoÍ.
15.10. aÂbra Ioncsapda analizaÂtor
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15.2.6. Detektor eÂs regisztraÂloÂ rendszer
A legreÂgebbi detektor a fotoÂlemez, melyen a becsapoÂdoÂ ionok feketedeÂst okoznak. Az
egeÂsz toÈmegspektrum vonalak formaÂjaÂban jelenik meg rajta, ilyen detektorral a toÈmegspektrograÂfok dolgoztak. Az ilyen felveÂtel eloÍhõÂvaÂsa eÂs eÂrteÂkeleÂse neheÂzkes eÂs lassuÂ, a technika ma maÂr nem hasznaÂlatos.
Ma aÂltalaÂban elektronsokszorozoÂkat hasznaÂlunk. A beleÂpoÍ ion elektront uÈt ki az elektronsokszorozoÂ feluÈleteÂboÍl, ami elektroÂdaÂk koÈzoÈtt ide-oda pattogva elektronlavinaÂt vaÂlt ki. Az
elektronsokszorozoÂ jeleÂt digitalizaÂljuk eÂs szaÂmõÂtoÂgeÂpben taÂroljuk, a spektrumot valoÂjaÂban
a szaÂmõÂtoÂgeÂp szerkeszti meg eÂs rajzolja ki.

15.3. A toÈmegspektrumok eÂrteÂkeleÂse
A toÈmegspektrumok eÂrteÂkeleÂseÂnek alapvetoÍen kettoÍs ceÂlja lehet, minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs eÂs
mennyiseÂgi meghataÂrozaÂs.
A minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs a karakterisztikus spektrum alapjaÂn veÂgezhetoÍ el. KeÂtfeÂle utat
koÈvethetuÈnk.
Az egyik megoldaÂs szerint spektrumkoÈnyvtaÂrboÂl kikeressuÈk a mieÂnkkel megegyezoÍ spektrumot eÂs õÂgy azonosõÂtjuk az anyagunkat. A kereseÂs reÂgen nagy spektrumatlaszokban
toÈrteÂnt, ma a spektrumokat merevlemezen szaÂmõÂtoÂgeÂpben taÂroljuk, ami a kereseÂst neÂhaÂny
maÂsodperc alatt elveÂgzi. Mindig kritikaÂval kell azonban kezelnuÈnk a szaÂmõÂtoÂgeÂp aÂltal adott
eredmeÂnyt. A szaÂmõÂtoÂgeÂpes program csak lehetoÍseÂgeket mutat nekuÈnk, mindig toÈbbet,
hogy mi lehet az aÂltalunk azonosõÂtani kõÂvaÂnt komponens. A lehetoÍseÂgeket a spektrumok
hasonloÂsaÂga alapjaÂn rangsorolja, de doÈnteni mindenkeÂppen nekuÈnk kell. Hogy az olvasoÂ
eÂrtse a probleÂma suÂlyaÂt, elmondjuk, hogy akkor is kapunk talaÂlatokat a programtoÂl, ha a
komponens spektruma nem is szerepel a koÈnyvtaÂrban!
Ha nincs spektrumkoÈnyvtaÂrunk (ami valoÂszõÂnuÍtlen), vagy spektrumkoÈnyvtaÂrunkban nem talaÂlunk a mieÂnkkel egyezoÍ spektrumot (ez viszont koÈnnyebben eloÍfordulhat), akkor a spektrumot eÂrtelmezni kell. Az eÂrtelmezeÂs azt jelenti, hogy minden egyes vonalhoz hozzaÂrendeljuÈk,
hogy milyen oÈsszeteÂteluÍ iont takar, majd az ionokboÂl feleÂpõÂtjuÈk az eredeti molekulaÂt. Ez
bonyolult feladat, kuÈloÈnoÈsen oÈsszetett spektrumok eseteÂben. A megoldaÂsnak vannak kuÈloÈnboÈzoÍ fogaÂsai, de hely hiaÂnyaÂban nem teÂrhetuÈnk ki raÂjuk. Sokat segõÂt a nagyfelbontaÂsuÂ keÂszuÈleÂkek
hasznaÂlata, melyek, mint emlõÂtettuÈk, megadjaÂk az egyes ionok elemi oÈsszeteÂteleÂt. A spektrumeÂrtelmezeÂshez mindenkeÂppen nagy gyakorlat kell. Amennyi haÂtteÂrinformaÂcioÂra csak szert
tudunk tenni (molekulatoÈmeg, UV- vagy IR-spektrum, retencioÂs idoÍ, valoÂszõÂnuÍsõÂthetoÍ szaÂrmazaÂs, elemi oÈsszeteÂtel stb.), azt eÂrdemes oÈsszegyuÍjteni, mert mind segõÂthet a megoldaÂsban.
Ha a minta nem tiszta, eÂs keÂt vagy toÈbb ismeretlen komponens toÈmegspektruma szuperponaÂloÂdik egymaÂsra, a minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs majdnem remeÂnytelen. Ilyen esetekben valamilyen elvaÂlasztaÂst, peÂldaÂul kromatograÂfiaÂt kell alkalmaznunk (17.5. eÂs 17.6. fejezet).
A mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂsneÂl egy kivaÂlasztott toÈmegcsuÂcs intenzitaÂsaÂt aÂbraÂzolva a koncentraÂcioÂ fuÈggveÂnyeÂben aÂltalaÂban lineaÂris kalibraÂcioÂs goÈrbeÂt kapunk. Mint emlõÂtettuÈk, a menynyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs elvben a spektrum baÂrmelyik csuÂcsa alapjaÂn elveÂgezhetoÍ. Olyan csuÂcsot
eÂrdemes vaÂlasztani, amelyiknek intenzitaÂsa nagy, mert õÂgy eÂrzeÂkenyen meÂrhetuÈnk. Szempont az is, hogy a haÂtteÂr spektruma lehetoÍleg ne tartalmazza ezt a csuÂcsot, mert õÂgy
a kimutataÂsi hataÂr alacsonyabb lehet.
Ha keÂt vagy toÈbb ismert komponenst tartalmaz a minta, az nem felteÂtlenuÈl akadaÂlya az
egyenkeÂnti mennyiseÂgi meghataÂrozaÂsnak. Mindegyik anyag spektrumaÂboÂl olyan csuÂcsot
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kell vaÂlasztanunk az eÂrteÂkeleÂshez, amelyik a toÈbbi anyag spektrumaÂban nem szerepel.
A csuÂcs intenzitaÂsa ilyenkor csak maÂsodrenduÍ szempont. Ha minden anyaghoz talaÂlunk
megfeleloÍ toÈmegcsuÂcsot, akkor a mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs gond neÂlkuÈl elveÂgezhetoÍ.

15.4. AlkalmazaÂsi teruÈletek
A toÈmegspektrometria sokfeÂle feladatra felhasznaÂlhatoÂ.
A szervetlen analitikaÂban fontos teruÈlete a gaÂzelemzeÂs. GaÂzok komponenseinek parciaÂlis
nyomaÂsai folyamatosan eÂs nagyon eÂrzeÂkenyen meÂrhetoÍek vele. KuÈloÈnoÈsen fontos feladat
kis parciaÂlis nyomaÂsuÂ gaÂzok, peÂldaÂul geoloÂgiai gaÂzzaÂrvaÂnyok elemzeÂse, tovaÂbbaÂ nagyon
alacsony koncentraÂcioÂjuÂ nyomelemek kimutataÂsa eÂs azonosõÂtaÂsa feÂmekben, aÂsvaÂnyokban,
eÂlelmiszermintaÂkban.
Alkalmas izotoÂpok illetve izotoÂpokat tartalmazoÂ ionok elkuÈloÈnõÂteÂseÂre, peÂldaÂul a 12 C izotoÂpot eÂs a 13 C izotoÂpot tartalmazoÂ ionok kuÈloÈn-kuÈloÈn jelennek meg a spektrumon. EbboÍl
izotoÂparaÂnyok szaÂmolhatoÂk. BaÂr azt tanultuk, hogy az izotoÂparaÂny a termeÂszetben aÂllandoÂ,
ez csak koÈzelõÂtoÍleg van õÂgy. Ha nagyon pontosan meÂrjuÈk az izotoÂparaÂnyt, akkor koÈvetkeztethetuÈnk a minta koraÂra, foÈldrajzi eredeteÂre, keÂmiai eredeteÂre stb.
A sugaÂrzoÂ izotoÂpos nyomjelzeÂs szeÂles koÈrben alkalmazott moÂdszer biokeÂmiai reakcioÂk
vizsgaÂlataÂnaÂl. Stabil izotoÂpokkal is jelezhetuÈnk bioloÂgiai anyagokat, koÈvethetjuÈk uÂtjukat eÂs
aÂtalakulaÂsukat az eÂloÍ szervezetben sugaÂrterheleÂs veszeÂlye neÂlkuÈl.
Fontos teruÈlet ismeretlen komponensek minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsa, szerves analitikaÂban talaÂn ez
a leggyakoribb feladat.
KombinaÂlt meÂreÂstechnikai rendszereket is eÂpõÂtuÈnk toÈmegspektromeÂterrel.
Ha termogravimetriaÂnaÂl vagy DTA-meÂreÂsneÂl a mintaÂboÂl taÂvozoÂ anyagokat toÈmegspektromeÂterbe vezetjuÈk, akkor azok anyagi minoÍseÂgeÂt is roÈgtoÈn meg tudjuk aÂllapõÂtani.
Az MS igeÂnyli a tiszta mintaÂkat, a kromatograÂfiaÂs eljaÂraÂsok viszont eleve elvaÂlasztaÂsokra
hasznaÂlatosak. KeÂzenfekvoÍ a keÂt technika oÈsszekapcsolaÂsa, azaz a gaÂz- illetve folyadeÂkkromatograÂfboÂl kileÂpoÍ tiszta komponensek bevezeteÂse a toÈmegspektromeÂterbe. A gyakorlati
megvaloÂsõÂtaÂs szaÂmos neheÂzseÂggel jaÂrt, de a GC±MS (gaÂzkromatograÂfia±toÈmegspektrometria) ma maÂr rutinszeruÍ eljaÂraÂsnak szaÂmõÂt (17.5. fejezet). Az LC±MS (folyadeÂkkromatograÂfia±toÈmegspektrometria) nem annyira kiforrott, mint a GC±MS, nem leÂtezik olyan oÈszszekapcsolaÂsi moÂdszer, mely polaÂros eÂs apolaÂros, kis eÂs nagy molekulatoÈmeguÍ komponensek vizsgaÂlataÂnaÂl egyaraÂnt alkalmazhatoÂ (17.6. fejezet). Ennek elleneÂre kivaÂloÂan hasznaÂlhatoÂ ez a technika is.
Ha az ICP keÂszuÈleÂkben keÂpzoÍdoÍ plazmaÂt toÈmegspektromeÂterbe vezetjuÈk, akkor ideaÂlis
elemanalitikai keÂszuÈleÂket kapunk. Az ICP maga az ionforraÂs, mivel eleve aÂllõÂt eloÍ ionokat.
Az analizaÂtorban az elemek kituÍnoÍen elvaÂlaszthatoÂak, a kalibraÂcioÂ nagyon eÂrzeÂkeny, lineaÂris tartomaÂnya szeÂles. TalaÂn nem tuÂlzaÂs azt aÂllõÂtani, hogy az elemanalitikaÂban ma az ICP±
MS verhetetlen, probleÂmaÂt az aÂra eÂs az uÈzemelteteÂsi koÈltseÂgei jelentenek.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Milyen moÂdszerekkel tudunk elvaÂlasztani egymaÂstoÂl kuÈloÈnboÈzoÍ ionokat a toÈmegspektromeÂterben?
2. Hogyan keletkeznek ezek az ionok?
3. Milyen informaÂcioÂkat kaphatunk egy toÈmegspektrumboÂl?
4. Milyen moÂdszerekkel azonosõÂthatunk egy komponenst, ha toÈmegspektruma adott?
5. Melyek a toÈmegspektromeÂter foÍ reÂszei?
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16. NAGYHATEÂKONYSAÂGUÂ
FOLYADEÂKKROMATOGRAÂFIA

16.1. A nagyhateÂkonysaÂguÂ folyadeÂkkromatograÂfia eÂs
a hagyomaÂnyos oszlopkromatograÂfia oÈsszehasonlõÂtaÂsa
A nagyhateÂkonysaÂguÂ folyadeÂkkromatograÂfiaÂt koÈzkeletuÍ roÈvidõÂteÂssel HPLC-nek (High Performance Liquid Chromatography) nevezik angol neve utaÂn. Az egyszeruÍseÂg kedveÂeÂrt
ezutaÂn mi is õÂgy fogjuk hõÂvni.
A HPLC tulajdonkeÂppen a hagyomaÂnyos oszlopkromatograÂfia tovaÂbbfejleszteÂseÂnek, meÂghozzaÂ roppant sikeres tovaÂbbfejleszteÂseÂnek tekinthetoÍ. Az alapvetoÍ kuÈloÈnbseÂget a kettoÍ
koÈzoÈtt a toÈltet szemcsemeÂreteÂben talaÂljuk. MõÂg a hagyomaÂnyos technikaÂnaÂl a szokaÂsos
szemcsemeÂret 50 eÂs 200 mm koÈzoÈtt van, addig a HPLC-ben a szokaÂsos szemcsemeÂret 5 mm
koÈruÈli. Ez az egy teÂny azt eredmeÂnyezi, hogy a keÂt technika eÂs az aÂltaluk szolgaÂltatott
eredmeÂnyek is gyoÈkeresen elteÂrnek.
NeÂzzuÈk meg ennek az okait.
A kisebb szemcsemeÂret sokkal nagyobb aÂramlaÂsi ellenaÂllaÂst jelent. A folyadeÂk a sajaÂt suÂlya
hataÂsaÂra nem aÂramlik aÂt az oszlopon, jelentoÍs tuÂlnyomaÂst kell alkalmazni. A tuÂlnyomaÂs
biztosõÂtaÂsaÂra szivattyuÂt, ehhez vezeteÂkeket eÂs kapcsoloÂ szerelveÂnyeket kell hasznaÂlnunk.
A kolonna nem keÂszuÈlhet uÈvegboÍl, mert az nem bõÂrnaÂ a nyomaÂst, aÂltalaÂban rozsdamentes
aceÂlboÂl keÂszõÂtjuÈk. A toÈltetet haÂzilagosan probleÂmaÂs az oszlopba toÈlteni, aÂltalaÂban keÂsz gyaÂri
oszlopokat vaÂsaÂrolunk. A minta bevitele sem toÈrteÂnhet egyszeruÍen, kuÈloÈnleges szerkezetet
kellett hozzaÂ konstruaÂlni.
A mintaÂt nem laÂtjuk az oszlopon, a kifolyoÂ oldatot (effluenst) kell figyelnuÈnk valamilyen
Â vakodni kell attoÂl, hogy az oszlopon valamilyen anyagkivaÂlaÂs toÈreÂrzeÂkeny detektorral. O
teÂnjen, mert az oszlop draÂga, sok elemzeÂsi ciklusban szeretneÂnk hasznaÂlni.
Mit kapunk mindezeÂrt csereÂbe?
A szivattyuÂnak koÈszoÈnhetoÍen az eluens aÂllandoÂan aÂramlik aÂt az oszlopon. Az eÂrteÂkeleÂshez
nem kell frakcioÂkat szedni, veÂgeredmeÂnyben a manuaÂlis munkaigeÂny a HPLC-ben joÂval
kisebb. Az elvaÂlasztaÂs sokkal jobb, toÈbb anyagot tudunk elkuÈloÈnõÂteni. Az eredmeÂnyek
reprodukaÂlhatoÂak, akaÂr hetek vagy hoÂnapok muÂlva is. Az aÂllandoÂ eluensaÂram kromatografaÂlaÂs utaÂn eredeti aÂllapotaÂban hagyja vissza az oszlopot, akaÂr azonnal meÂrhetjuÈk be a koÈvetkezoÍ mintaÂt.
A detektorok nagyon eÂrzeÂkenyek, emiatt kis mintamennyiseÂgeket kell csak bevinnuÈnk.
A szokaÂsos oldatteÂrfogat 20 ml, ebben akaÂr nanogrammnyi oldott anyag is kimutathatoÂ. A regisztraÂlt detektorjelboÍl kelloÍen pontos mennyiseÂgi adatokat kaphatunk, koÈszoÈnhetoÍen a reprodukaÂlhatoÂ mintabevitelnek.
HPLC-vel adszorpcioÂs, megoszlaÂsos, ioncsereÂs eÂs geÂlkromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂst egyaraÂnt
veÂgezhetuÈnk.
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A HPLC tehaÂt nagyon nagy teljesõÂtoÍkeÂpesseÂguÍ analitikai eljaÂraÂs, napjainkban talaÂn ez
a leggyakrabban alkalmazott kromatograÂfiaÂs technika. MindenkeÂppen meg kell emlõÂtenuÈnk, hogy kidolgozaÂsaÂban nagy szerepe volt Horva
th CsabaÂnak, a Yale Egyetem magyar
szaÂrmazaÂsuÂ kutatoÂjaÂnak (Szolnok, 1930±New Haven, 2004), akkora, hogy oÍt tekintik
a HPLC atyjaÂnak.

16.2. Az elvaÂlasztaÂst jellemzoÍ mennyiseÂgek eÂs oÈsszefuÈggeÂseik
Az aÂramlaÂs sebesseÂgeÂt oszlopkromatograÂfiaÂban a teÂrfogati aÂramlaÂsi sebesseÂggel jellemezzuÈk, mivel ezt tudjuk keÂnyelmesen meÂrni eÂs beaÂllõÂtani, meÂrteÂkegyseÂge cm3/perc, jele v.
A sebesseÂgi elmeÂletben (laÂsd 16.3. fejezet) az aÂtlagos lineaÂris aÂramlaÂsi sebesseÂg jaÂtssza
a foÍszerepet, ez befolyaÂsolja ugyanis a diffuÂzioÂs folyamatokat. Ennek meÂrteÂkegyseÂge cm/
perc vagy cm/s, jele u (¹u aÂtlagº). Ha ismerjuÈk az oszlop szabad, azaz folyadeÂkkal borõÂtott
keresztmetszeteÂt, akkor a keÂt mennyiseÂg koÈnnyen kiszaÂmõÂthatoÂ egymaÂsboÂl. KoÈnnyen belaÂthatoÂ ugyanis, hogy
v  A
u,
ahol A jeloÈli a szabad keresztmetszetet.
Egy tipikusnak tekinthetoÍ kromatogramot
a 16.1. aÂbraÂn mutatunk be.
A võÂzszintes tengelyen az idoÍ, a fuÈggoÍleges
tengelyen pedig valamilyen extenzõÂv menynyiseÂg szerepel, ami kapcsolatban van a
komponensek koncentraÂcioÂjaÂval. Ez lehet
peÂldaÂul abszorbancia, toÈreÂsmutatoÂ, aÂrameroÍsseÂg vagy maÂs mennyiseÂg, de nagyon sokszor csak a detektorban keletkezoÍ feszuÈltseÂgeÂrteÂket aÂbraÂzoljuk, eltekintuÈnk annak
eredeteÂtoÍl.
A kromatogramokon laÂthatoÂ csuÂcsok az 9.2.
16.1. aÂbra HPLC kromatogram
fejezetben bemutatott saÂvok keÂpei. Ahogyan a saÂv eleje kileÂp a kolonnaÂroÂl eÂs eleÂri a detektort, uÂgy kezd noÍni a detektorjel, majd
a maximaÂlis eÂrteÂk eleÂreÂse utaÂn visszaesik az alapvonalra. Az ideaÂlis saÂv koncentraÂcioÂprofiljaÂhoz hasonloÂan a csuÂcs is haranggoÈrbeszeruÍ, de toÈbbeÂ-keveÂsbeÂ mindig aszimmetrikus.
A csuÂcs helyeÂt a retencioÂs idoÍvel adjuk meg. RetencioÂs idoÍnek az injektaÂlaÂstoÂl a csuÂcs
maximumaÂnak megjeleneÂseÂig eltelt idoÍtartamot nevezzuÈk. Ha az elvaÂlasztaÂs koÈruÈlmeÂnyei
(kolonna, mozgoÂfaÂzis, hoÍmeÂrseÂklet, aÂramlaÂsi sebesseÂg stb.) aÂllandoÂak, akkor egy adott
komponens retencioÂs ideje is aÂllandoÂ, a retencioÂs idoÍ a komponens azonosõÂtaÂsaÂra felhasznaÂlhatoÂ. A retencioÂs idoÍvel a retencioÂs teÂrfogat is kifejezhetoÍ:
VR  vt R ,

(16.1.)

ahol VR a retencioÂs teÂrfogat, azaz az injektaÂlaÂstoÂl a csuÂcs maximumaÂnak megjeleneÂseÂig
a kolonnaÂboÂl kileÂpoÍ eluensteÂrfogat eÂs t R a retencioÂs idoÍ.
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Ha egy komponenst egyaÂltalaÂn nem tart vissza az aÂlloÂ faÂzis, akkor az oÍ retencioÂs idejeÂt t 0 val jeloÈljuÈk eÂs holtidoÍnek nevezzuÈk. (Itt az index nem oldoÂszerre utal, hanem nulla).
RetencioÂs teÂrfogata megegyezik az oszlopban leÂvoÍ mozgoÂ faÂzis teÂrfogataÂval, azaz Vm -mel,
mivel eÂppen ennyi eluens aÂtaÂramlaÂsaÂra van szuÈkseÂg ahhoz, hogy egy ilyen komponens
aÂthaladjon a kolonnaÂn. A holtidoÍ elnevezeÂs analoÂgiaÂjaÂra nevezik Vm -et holtteÂrfogatnak is,
eÂs jeloÈlik V0 -val is. TehaÂt
Vm  V0 ,
csupaÂn ceÂlszeruÍseÂgi okok miatt hasznaÂljuk hol az egyik, hol a maÂsik indexet.
A holtidoÍ meghataÂrozaÂsa nem egyszeruÍ feladat, mert neheÂz olyan komponenst talaÂlni, amit
megbõÂzhatoÂan tudunk detektaÂlni, de biztosan nem tartja vissza az aÂlloÂ faÂzis. A kolonna
hosszaÂboÂl eÂs t 0 -boÂl u meghataÂrozhatoÂ, ugyanis
u 

L
,
t0

ahol L a kolonna hossza.
A kromatograÂfia alapegyenlete szerint
VR  KVs  Vm ,
a jeloÈleÂsek megegyeznek az 9.2. fejezetben alkalmazott jeloÈleÂsekkel. Ez az egyenlet azeÂrt
alapvetoÍ fontossaÂguÂ, mert ez teremt kapcsolatot a megoszlaÂsi haÂnyados eÂs a retencioÂs
mennyiseÂgek koÈzoÈtt.
Vm minden anyag retencioÂs teÂrfogataÂban szerepel, tehaÂt nem jellemzoÍ a komponensre,
ezeÂrt kivonhatjuk VR eÂrteÂkeÂboÍl. IÂgy kapjuk a redukaÂlt retencioÂs teÂrfogatot:
V'R  VR
Ezzel a egyenlet aÂtalakõÂthatoÂ:

Vm .

V'R  KVs

eÂs

K 

V'R
.
Vs

(16.2.)

A (9.3.) oÈsszefuÈggeÂst megismeÂteljuÈk a jobb aÂttekinthetoÍseÂg kedveÂeÂrt:
k'  K 

Vs
Vm

(16.3.)

K eÂrteÂkeÂt a (16.2.) oÈsszefuÈggeÂsboÍl kifejezve eÂs a (16.3.)-ba beõÂrva a
k' 

V'R Vs
V'R
VR Vm
VR V0




Vs Vm
Vm
Vm
V0

(16.4.)

oÈsszefuÈggeÂst kapjuk, vagyis k' eÂrteÂkeÂt ki tudjuk szaÂmõÂtani a retencioÂs teÂrfogat eÂs a holtteÂrfogat segõÂtseÂgeÂvel.
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A teÂrfogatok meÂreÂse nem aÂltalaÂnos, a retencioÂs idoÍ adatok viszont a kromatogramokroÂl
leolvashatoÂk, ceÂlszeruÍ ezeÂrt a (16.4.) oÈsszefuÈggeÂst aÂtalakõÂtani. Minden teÂrfogatra eÂs minden
retencioÂs teÂrfogatra igaz a (16.1.) keÂplettel analoÂg oÈsszefuÈggeÂs, ezeket beõÂrva a (16.4.)-be
k'-re a
tR v t0 v
tR t0
k' 
,
(16.5.)

t0
t0 v
nagyon egyszeruÍ oÈsszefuÈggeÂst kapjuk, azaz csupaÂn retencioÂs idoÍk felhasznaÂlaÂsaÂval k' kiszaÂmõÂthatoÂ! A szaÂmlaÂloÂban szereploÍ t R t 0 mennyiseÂget redukaÂlt vagy nettoÂ retencioÂs idoÍnek
is nevezzuÈk eÂs aÂltalaÂban t'R -vel jeloÈljuÈk:
t'R  t R

t0 .

A (16.5.) keÂplet alapjaÂn a retencioÂt szemleÂletesebben eÂs pontosabban jellemezhetjuÈk a
retencioÂs teÂnyezoÍvel, mint magaÂval a retencioÂs idoÍvel, ugyanis k' eÂrteÂke nem fuÈgg sem az
aÂramlaÂsi sebesseÂgtoÍl, sem az aÂlloÂ faÂzis teÂrfogataÂtoÂl.
KeÂt komponensre a szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂt a koÈvetkezoÍ alakban õÂrjuk fel (laÂsd az 5.5.
fejezetben megadott definõÂcioÂt):
K2
,
a 
K1
ahol a 2 index a keÂsoÍbb eluaÂloÂdoÂ komponensre vonatkozik.
K1 eÂs K2 eÂrteÂkeÂt beõÂrhatjuk a keÂpletboÍl:
V'R, 2
V'R, 2 Vs
V'R, 2
t'R, 2 v
t'R, 2
k'2
Vs
a 




,

V'R, 1
Vs V'R, 1
V'R, 1
t'R, 1
k'1
t'R, 1 v
Vs
azaz a szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ akaÂr a redukaÂlt retencioÂs idoÍk, akaÂr a retencioÂs teÂnyezoÍk
haÂnyadosakeÂnt is kiszaÂmõÂthatoÂ.
A szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ eÂrteÂke mindig nagyobb egyneÂl, mert a szaÂmlaÂloÂban szerepel
a nagyobb retencioÂs adat. MineÂl nagyobb keÂt komponens szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂja egy
adott aÂlloÂ faÂzis ± mozgoÂ faÂzis rendszerben, a komponensek annaÂl koÈnnyebben vaÂlaszthatoÂak el, de nem csak a szelektivitaÂsi teÂnyezoÍ szaÂmõÂt. Ha a csuÂcsok szeÂlesek, akkor esetleg
nagy szelektivitaÂsi teÂnyezoÍ sem biztosõÂtja az
elvaÂlaÂsukat, ha viszont keskenyek, akkor kisebb szelektivitaÂsi teÂnyezoÍ is elegendoÍ lehet.
A csuÂcsnak fontos jellemzoÍje tehaÂt a szeÂlesseÂge,
amit a 16.2. aÂbraÂn laÂthatoÂ moÂdszerrel meÂruÈnk.
Az inflexioÂs pontokon aÂtfektetett eÂrintoÍkkel
elmetsszuÈk az alapvonalat, eÂs a keÂt metszeÂspont taÂvolsaÂgaÂt tekintjuÈk a csuÂcs szeÂlesseÂgeÂnek. Ez a szeÂlesseÂg elmeÂletileg az inflexioÂs
pontok taÂvolsaÂgaÂnak keÂtszerese, vagy a szoÂraÂs
neÂgyszerese (a kettoÍ ugyanazt jelenti), de nem
egyezik meg a magassaÂg feleÂneÂl meÂrt szeÂlesseÂggel.
16.2. aÂbra A csuÂcsszeÂlesseÂg definõÂcioÂja
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Nagy szelektivitaÂsi egyuÈtthatoÂ nagy retencioÂs idoÍ kuÈloÈnbseÂget jelent. KeÂt komponens szeÂtvaÂlaÂsaÂt a felbontaÂssal jellemezzuÈk, ami oÈsszefogja a retencioÂs idoÍ kuÈloÈnbseÂgeÂt eÂs a csuÂcsszeÂlesseÂgek aÂtlagaÂt:
t R, 2 t R, 1
R 
,
1
w1  w2 
2
ahol R a felbontaÂst, w a csuÂcsszeÂlesseÂget jeloÈli. MegegyezeÂs alapjaÂn akkor tekintjuÈk toÈkeÂletesnek az elvaÂlasztaÂst, ha R eÂrteÂke 1,5 vagy annaÂl nagyobb.
Az 9.2.2. fejezetben talaÂlkoztunk az elmeÂleti taÂnyeÂr fogalmaÂval. MegaÂllapõÂtottuk, hogy az
elvaÂlasztaÂs annaÂl jobb lehet, mineÂl nagyobb az elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂm. Azt is laÂttuk, hogy
a saÂv maximumaÂnak helye eÂs a saÂv szeÂlesseÂge kapcsolatban van a taÂnyeÂrszaÂmmal, vagyis a
keÂt eloÍbbi adatboÂl vissza tudnaÂnk koÈvetkeztetni az utoÂbbira. A kromatogramroÂl nem
tudjuk leolvasni a saÂv maximumaÂnak helyeÂt, van viszont retencioÂs idoÍnk. A saÂv szeÂlesseÂgeÂt
sem laÂtjuk, van viszont csuÂcsszeÂlesseÂguÈnk. A kettoÍboÍl az elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂm meghataÂrozhatoÂ. ToÈbbfeÂle szaÂmõÂtaÂsi moÂd koÈzuÈl ma a legaÂltalaÂnosabb az
t 2
R
N  16
(16.6.)
w
keÂplet hasznaÂlata. A gyakorlatban koÈnnyebben meg tudjuk meÂrni a csuÂcs szeÂlesseÂgeÂt a magassaÂg feleÂneÂl. JeloÈljuÈk el ezt a szeÂlesseÂget w1 / 2 -del! LevezethetoÍ, hogy ha a saÂv alakja
ideaÂlis Gauss-goÈrbe, akkor
p
2 ln 2
w.
w1 / 2 
2
EbboÍl w kifejezhetoÍ:
2
w  p w1 / 2  1,6986w1 / 2 .
2 ln 2
A kapott eÂrteÂket a (16.6.) keÂpletbe beõÂrva az elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂmra az


tR 2
N  5,54
w1 / 2
keÂpletet kapjuk. Ha a csuÂcs alakja nem ideaÂlis, akkor a keÂt keÂplettel kapott eÂrteÂkek
elteÂrhetnek egymaÂstoÂl.
MindkeÂt keÂpletboÍl az olvashatoÂ ki, hogy ha nagy retencioÂs idoÍ mellett is kicsi a csuÂcszszeÂlesseÂg, akkor a kolonna sok elmeÂleti taÂnyeÂrt tartalmaz, hateÂkonysaÂga nagy.

16.3. A sebesseÂgi elmeÂlet
Az 9.2.2. fejezetben megismerkedtuÈnk a taÂnyeÂrelmeÂlettel, ami a kromatograÂfiaÂs elvaÂlasztaÂst
folyadeÂk±folyadeÂk extrakcioÂs modell alapjaÂn eÂrtelmezi. Nagy haÂtraÂnya a modellnek, hogy
a diffuÂzioÂ hataÂsaÂt nem vizsgaÂlja, soÍt a taÂnyeÂrok koÈzoÈtti diffuÂzioÂt meg sem engedi. A sebesseÂgi elmeÂletben viszont a diffuÂzioÂ hataÂsaÂt tekintjuÈk alapvetoÍnek.
VeÂgezzuÈnk el egy gondolatkõÂseÂrletet! InjektaÂljunk be az eluensben oldott egyetlen komponenst az oszlop tetejeÂre, eÂs vizsgaÂljuk meg, hogy milyen hataÂsok eÂrik eloÍrehaladaÂs koÈzben!
AlapvetoÍen arra iraÂnyul vizsgaÂloÂdaÂsunk, hogy milyen teÂnyezoÍk okozzaÂk a saÂv kiszeÂlesedeÂ-
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seÂt. Ha a saÂv eroÍsen szeÂlesedik, akkor a kromatograÂfiaÂs csuÂcs is szeÂles lesz. Ezt uÂgy
eÂrtelmezhetjuÈk, hogy a taÂnyeÂrszaÂm kicsi, a kolonna hateÂkonysaÂga is kicsi. BaÂrmi, ami
a csuÂcs szeÂlesedeÂseÂt okozza, a hateÂkonysaÂgot csoÈkkenti.
Ha a kolonna hosszaÂt elosztjuk az elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂmmal, akkor a
h 

L
N

elmeÂleti taÂnyeÂrmagassaÂgot kapjuk meg. MineÂl kisebb h, az oszlop annaÂl hateÂkonyabb.
A koÈvetkezoÍkben azt fogjuk vizsgaÂlni, hogy h hogyan vaÂltozik az aÂtlagos lineaÂris aÂramlaÂsi
sebesseÂggel, u-gal.
A komponens kezdetben egy keskeny saÂvot foglal el az oszlop tetejeÂn, majd az eluens
aÂramlaÂsa elmozdõÂtja az oszlop belseje feleÂ.
ToÈltetes kolonnaÂknaÂl egy molekula egy szemcseÂt mindig toÈbbfeÂle iraÂnyban keruÈlhet meg.
Az uÂtiraÂnyok minden molekulaÂnaÂl veÂletlenszeruÍen alakulnak. Vannak molekulaÂk, amelyek
roÈvidebb, eÂs vannak, amelyek kacskaringoÂsabb, hosszabb uÂtra teÂvednek, a komponens
saÂvja szeÂlesedni fog. A jelenseÂget sokcsatornaÂs hataÂsnak nevezzuÈk, meÂrteÂke fuÈggetlen az
aÂramlaÂsi sebesseÂgtoÍl:
h  A,
(16.7.)
ahol A konstans. Ha h eÂrteÂkeÂt u fuÈggveÂnyeÂben aÂbraÂzoljuk, akkor a fuÈggveÂny keÂpe võÂzszintes egyenes.
Az 5.7. aÂbra szerint a saÂv a koncentraÂcioÂgradiens miatt mindenkeÂppen szeÂlesedik. Ez
a hossziraÂnyuÂ diffuÂzioÂ vagy termeÂszetes saÂvszeÂlesedeÂs. MeÂrteÂke annaÂl nagyobb, mineÂl
tovaÂbb tartoÂzkodik a komponens az oszlopban, eÂs mineÂl nagyobb a diffuÂzioÂaÂllandoÂ a mozgoÂ
faÂzisban. Ha u nagy, akkor a tartoÂzkodaÂsi idoÍ is kicsi, a saÂvszeÂlesedeÂs csekeÂly. A jelenseÂg a
h 

B
u

(16.8.)

keÂplettel õÂrhatoÂ le, ahol B egy adott rendszerben konstans, de egyenesen araÂnyos a mozgoÂ
faÂzison beluÈli diffuÂzioÂaÂllandoÂval:
B  k B Dm .
Az oÈsszefuÈggeÂsben D a diffuÂzioÂs aÂllandoÂ, l araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ. A (16.8.) fuÈggveÂny keÂpe
hiperbola.
A komponens aÂlloÂ faÂzisba jutaÂsaÂhoz eÂs onnan a mozgoÂ faÂzisba valoÂ visszakeruÈleÂseÂhez idoÍ
szuÈkseÂges. Ennek meÂrteÂkeÂt az aÂlloÂ faÂzisban lejaÂtszoÂdoÂ diffuÂzioÂ hataÂrozza meg. AmõÂg a komponens az aÂlloÂ faÂzisban tartoÂzkodik, addig a mozgoÂ faÂzisban leÂvoÍ molekulaÂk elhaladnak
mellette, a saÂv szeÂlesedni fog. MineÂl gyorsabb a mozgoÂ faÂzis aÂramlaÂsa eÂs mineÂl lassuÂbb
a diffuÂzioÂ az aÂlloÂ faÂzisban, annaÂl nagyobb meÂrteÂkuÍ a szeÂlesedeÂs:
h  Cu ,
ahol C aÂllandoÂ eÂs eÂrveÂnyes a
C 

(16.9.)

kC
Ds

oÈsszefuÈggeÂs, azaz C fordõÂtottan araÂnyos az aÂlloÂ faÂzisban eÂrveÂnyes diffuÂzioÂaÂllandoÂval.
A (16.9.) fuÈggveÂny keÂpe origoÂboÂl induloÂ egyenes.
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A haÂrom hataÂs egyuÈtt eÂrveÂnyesuÈl, szuperponaÂloÂdik, ezeÂrt a (16.7.), a (16.8.) eÂs a (16.9.)
keÂpleteket oÈssze kell vonnunk:
B
h  A   Cu .
(16.10.)
u
A kapott oÈssszefuÈggeÂs a van Deemter egyenlet, a kromatograÂfiaÂs rendszerek tervezeÂseÂneÂl
eÂs vizsgaÂlataÂnaÂl alapvetoÍ fontossaÂguÂ.
A haÂrom tagot kuÈloÈn aÂbraÂzolva, illetve oÈsszeguÈket is feltuÈntetve a 16.3. aÂbraÂn laÂthatoÂ
grafikonhoz jutunk. A grafikonroÂl a koÈvetkezoÍket olvashatjuk le:
· BaÂr a taÂnyeÂrmagassaÂgot toÈbb teÂnyezoÍ
befolyaÂsolja, a hataÂsok nem egyenlõÂtik
ki egymaÂst. Van egy optimaÂlis lineaÂris
aÂramlaÂsi sebesseÂg (
uopt ), ahol a taÂnyeÂrmagassaÂg a legkisebb (eÂrteÂkeÂt hmin jeloÈli), ilyen aÂramlaÂsi sebesseÂg mellett
eÂrhetoÍ el a legjobb elvaÂlasztaÂs. Az optimum eloÍtt a goÈrbe meredeken ereszkedik, onnan viszont lankaÂsabban
emelkedik. Ha tehaÂt az aÂramlaÂsi sebesseÂget tuÂl kicsinek vaÂlasztjuk, akkor az
elvaÂlasztaÂs sokkal rosszabb lesz, raÂadaÂ16.3. aÂbra A van Deemter egyenlet grafikonja
sul az elemzeÂs tovaÂbb tart. Ha az optimaÂlisnaÂl nagyobb aÂramlaÂsi sebesseÂggel
dolgozunk, akkor az elvaÂlasztaÂs nem romlik annyira, de az elemzeÂsi idoÍ csoÈkkenthetoÍ.
TehaÂt ha tehetjuÈk, inkaÂbb nagyobb aÂramlaÂsi sebesseÂgekkel dolgozzunk. Addig noÈvelhetjuÈk az aÂramlaÂsi sebesseÂget, amõÂg nem romlik le tuÂlzottan az elvaÂlasztaÂs. Ha a kromatogramon a csuÂcsok taÂvol vannak egymaÂstoÂl, akkor nem kell toÈrekednuÈnk az optimum
eleÂreÂseÂre, baÂtran noÈvelhetjuÈk az aÂramlaÂsi sebesseÂget, ezzel sok idoÍt takarõÂthatunk meg.
· A goÈrbeÂben burkoltan diffuÂzioÂs aÂllandoÂk szerepelnek, melyek mindegyike hoÍmeÂrseÂkletfuÈggoÍ, tehaÂt a hoÍmeÂrseÂklet is befolyaÂsolja az optimaÂlis aÂramlaÂsi sebesseÂget, illetve
a kolonna hateÂkonysaÂgaÂt. A hataÂs iraÂnya azonban koÈzvetlenuÈl nem joÂsolhatoÂ meg a bonyolult oÈsszefuÈggeÂsek miatt.

16.4. A HPLC keÂszuÈleÂk eÂs
reÂszei
A HPLC keÂszuÈleÂk blokkvaÂzlata a 16.4. aÂbraÂn laÂthatoÂ. Az egyseÂgeket kuÈloÈn-kuÈloÈn ismertetjuÈk.

16.4.1. Az eluenstaÂroloÂ eÂs az eluens
Az eluenstaÂroloÂ aÂltalaÂban uÈvegboÍl keÂszuÈl,
gyakorlatilag baÂrmilyen alkalmas uÈvegedeÂny
hasznaÂlhatoÂ. Az eluenst a szivattyuÂ szõÂvja ki
beloÍle egy aÂtlaÂtszoÂ muÍanyagcsoÈvoÈn keresz-
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tuÈl. A csoÍ aÂtlaÂtszoÂsaÂga azeÂrt fontos, mert laÂtnunk kell, hogy nincs-e benne buboreÂk, ugyanis buboreÂkot nem szabad az oszlopra engedni. A buboreÂkok megjeleneÂse mindenkeÂppen
kaÂros, mert az aÂramlaÂst, az elvaÂlasztaÂst eÂs a detektaÂlaÂst is lerontja. Ha a vezeteÂkekbe
kõÂvuÈlroÍl nem is keruÈl buboreÂk, a szivattyuÂban a nagy nyomaÂsingadozaÂs miatt keletkezhet,
ha az eluens oldott gaÂzt, aÂltalaÂban levegoÍt tartalmaz. Az (5.1.) oÈsszefuÈggeÂs szerint ugyanis
ha lecsoÈkken a nyomaÂs, akkor a levegoÍ buboreÂk formaÂjaÂban kivaÂlik az eluensboÍl. A buboreÂk nyomaÂsnoÈvekedeÂs hataÂsaÂra aÂltalaÂban nem oldoÂdik vissza. Ez azt jelenti, hogy az
eluenst a szivattyuÂba keruÈleÂs eloÍtt leÂgtelenõÂteni kell.
A leÂgtelenõÂteÂs toÈrteÂnhet a felhasznaÂlaÂst megeloÍzoÍen, illetve menet koÈzben, a taÂroloÂ eÂs
a szivattyuÂ koÈzoÈtt.
Elvileg kiforralaÂst eÂs lehuÍteÂst is alkalmazhatnaÂnk (5.2. fejezet), de ez hosszadalmas eÂs
keÂnyelmetlen eljaÂraÂs lenne. ElkeÂpzelhetoÍ vaÂkuum alkalmazaÂsa is, ilyenkor vaÂkuumot kapcsolunk a keÂsz eluens foÈleÂ, amiboÍl kipezseg a levegoÍ. Lehet heÂlium aÂtbuboreÂkoltataÂsaÂval is
leÂgtelenõÂteni. A heÂlium oldhatoÂsaÂga kicsi, lerontja a levegoÍ oldhatoÂsaÂgaÂt eÂs emiatt az
taÂvozik az eluensboÍl.
A leggyakoribb eloÍzetes leÂgtelenõÂteÂsi moÂd az ultrahangfuÈrdoÍ alkalmazaÂsa, enneÂl az ultrahang hataÂsaÂra az eluens belsejeÂben leÂtrejoÈvoÍ nagy nyomaÂsingadozaÂs hajtja ki a buboreÂkokat.
A modern keÂszuÈleÂkekben a leÂgtelenõÂteÂs menet koÈzben zajlik, ez a legkeÂnyelmesebb megoldaÂs. A taÂroloÂ eÂs a szivattyuÂ koÈzeÂ a vezeteÂkbe poroÂzus csoÈvet kapcsolnak, amely kõÂvuÈlroÍl
vaÂkuumban van. A gaÂz a csoÈvoÈn aÂtdiffundaÂlva taÂvozik, heÂlium bevezeteÂseÂvel is eloÍsegõÂthetik a folyamatot.
A taÂroloÂban a vezeteÂk veÂgeÂn minden esetben szuÍroÍ van, ugyanis a kolonna nagyon eÂrzeÂkeny a szilaÂrd szennyezoÍdeÂsekre, mert a kis szemcsemeÂret miatt koÈnnyen eldugul. Az
eluenskeÂszõÂteÂsneÂl hasznaÂlt oldoÂszereket 0,45 mm-es membraÂnszuÍroÍn meg kell szuÍrni ugyanezen okok miatt. A HPLC minoÍseÂg az oldoÂszerek kategorizaÂlaÂsaÂban azt jelenti, hogy
a gyaÂrtoÂ megszuÍri az oldoÂszert, a szuÍreÂssel nekuÈnk maÂr nem kell foglalkoznunk.

16.4.2. A szivattyuÂ
AlapvetoÍen keÂtfeÂle szivattyuÂ hasznaÂlatos. Az egyiknek egy viszonylag nagy tartaÂlya van,
amiboÍl a szivattyuÂ dugattyuÂja egyenletesen nyomja ki az eluenst a megfeleloÍ sebesseÂggel.
Ez a fecskendoÍ tõÂpusuÂ szivattyuÂ, sorozatmeÂreÂsekneÂl nagyon joÂl hasznaÂlhatoÂ. Nagy eloÍnye,
hogy nincs benne nyomaÂsingadozaÂs, kicsi az eseÂly a buboreÂkok keÂpzoÍdeÂseÂre. HaÂtraÂnya
viszont az, hogy ha eluenst akarunk csereÂlni, akkor az egeÂsz rendszert aÂt kell oÈblõÂtenuÈnk
az uÂj eluenssel, eÂs csak utaÂna toÈlthetjuÈk fel az uÂjjal, ezeÂrt moÂdszerbeaÂllõÂtaÂsoknaÂl, kutataÂsi
feladatok megoldaÂsaÂra, illetve ott, ahol gyakran vaÂltozik a megoldandoÂ feladat, nem ceÂlszeruÍ a hasznaÂlata.
A maÂsik tõÂpus az alternaÂloÂ szivattyuÂ. Ebben dugattyuÂ mozog oda-vissza eÂs szelepek veÂgzik
az aÂramlaÂs iraÂnyõÂtaÂsaÂt. A nyomaÂs enneÂl a tõÂpusnaÂl eroÍsen ingadozik, ezeÂrt aÂltalaÂnos dolog,
hogy egy szivattyuÂba keÂt dugattyuÂt eÂpõÂtenek, amelyek felvaÂltva nyomjaÂk az eluenst az
oszlop feleÂ. Az ingadozaÂs tovaÂbbi csoÈkkenteÂse eÂrdekeÂben pulzaÂlaÂscsoÈkkentoÍt eÂpõÂtenek
a vezeteÂkbe a szivattyuÂ eÂs az oszlop koÈzeÂ. Ez aÂltalaÂban egy rugalmas vezeteÂkdarab,
rugalmassaÂga reÂveÂn tompõÂtja a pulzaÂlaÂst. A dugattyuÂ alternaÂloÂ mozgaÂsa miatt eroÍs a buboreÂkkeÂpzoÍdeÂs veszeÂlye, a gondos leÂgtelenõÂteÂsre uÈgyelni kell.
Az alternaÂloÂ szivattyuÂ hasznaÂlata joÂval gyakoribb, mint a fecskendoÍ tõÂpusuÂeÂ. Nagy eloÍnye,
hogy az eluenscsere egyszeruÍen megoldhatoÂ mellette. KicsereÂljuÈk az oldoÂszertartaÂlyt az uÂj
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oldoÂszert tartalmazoÂval, neÂhaÂny perces muÍkoÈdteteÂssel aÂtoÈblõÂtjuÈk a vezeteÂkeket eÂs a kolonnaÂt, majd kezdhetjuÈk is a meÂreÂst.
A megszokott aÂramlaÂsi sebesseÂg analitikai kolonnaÂknaÂl 1 cm3/perc koÈruÈli eÂrteÂk. A szivattyuÂnak a beaÂllõÂtott sebesseÂget 1±2% pontossaÂggal tartania kell, hogy a retencioÂs idoÍk
reprodukaÂlhatoÂak legyenek.
Ha a kromatogramokon nagyon nagy retencioÂs idejuÍ csuÂcsok is szerepelnek, akkor hasznos
lehet, ha az oldoÂszer oÈsszeteÂteleÂnek vaÂltoztataÂsaÂval le tudjuk csoÈkkenteni a retencioÂs idoÍt.
Ilyenkor nem csak a leroÈviduÈlt elemzeÂsi idoÍ a nyereseÂg, hanem a kisebb retencioÂs idejuÍ
csuÂcs keskenyebb eÂs magasabb, jobban eÂrteÂkelhetoÍ lesz. Az oldoÂszer oÈsszeteÂteleÂnek megvaÂltoztataÂsaÂt a gradiens rendszer veÂgzi. (Ha nem vaÂltoztatunk egy kromatogram felveÂtele
koÈzben az eluens oÈsszeteÂteleÂn, akkor izokratikus elemzeÂst veÂgzuÈnk.)
AlapvetoÍen keÂtfeÂle moÂdszerrel valoÂsõÂthatjuk meg a gradiens rendszert.
A nagynyomaÂsuÂ gradiens vaÂzlata a 16.5. aÂbraÂn laÂthatoÂ.
Ebben a keÂt tartaÂlyboÂl keÂt kuÈloÈn szivattyuÂ
szõÂvja az eluenst, majd a szivattyuÂk utaÂn
egy keveroÍteÂrben a keÂt aÂram oÈsszekeveredik. Az eluens oÈsszeteÂteleÂt a keÂt szivattyuÂ
aÂltal tovaÂbbõÂtott aÂramok araÂnya szabja
meg. NekuÈnk csak a teÂrfogati aÂramlaÂsi se16.5. aÂbra A nagynyomaÂsuÂ gradiens elve
besseÂget eÂs az araÂnyokat kell megadni, a
keÂszuÈleÂk a beaÂllõÂtaÂsokat kiszaÂmõÂtja eÂs elveÂgzi. LehetoÍseÂg van az oÈsszeteÂtel folyamatos eÂs egyenletes vaÂltoztataÂsaÂra is, ha szuÈkseÂges,
nem felteÂtlenuÈl kell ugraÂsszeruÍen vaÂltoztatnunk.
A maÂsik lehetoÍseÂg a kisnyomaÂsuÂ gradiens hasznaÂlata (16.6. aÂbra).
EnneÂl csak egy szivattyuÂra van szuÈkseÂg,
emiatt joÂval olcsoÂbb a nagynyomaÂsuÂ rendszerneÂl. A tartaÂlyok eÂs a szivattyuÂ koÈzoÈtt
egy maÂgnesszelep van, ezt kapcsolgatva
lehet vezeÂrelni, hogy a szivattyuÂ melyik
tartaÂlyboÂl szõÂvjon. Az oÈsszeteÂtel attoÂl fuÈgg,
16.6. aÂbra A kisnyomaÂsuÂ gradiens elve
hogy a szelep az idoÍ haÂnyad reÂszeÂben van
nyitva egyik illetve a maÂsik tartaÂly feleÂ. A
szelep utaÂn egy kis keveroÍteÂr biztosõÂtja a keÂt oldoÂszer elkeveredeÂseÂt. A moÂdszer haÂtraÂnya,
hogy a maÂgnesszelepben nagy a buboreÂkkeÂpzoÍdeÂs veszeÂlye, eloÍnye, hogy akaÂr neÂgy tartaÂlyboÂl is keÂpes eloÍõÂrt araÂnyban folyadeÂkot szõÂvni eÂs oÈsszekeverni.

16.4.3. Az injektor
Az elemzendoÍ mintaÂt az eluensaÂramba kell juttatnunk, nagy nyomaÂson, mineÂl koÈzelebb az
oszlophoz. Elvileg egy toÈmõÂteÂst aÂtszuÂrva mikrofecskendoÍvel is injektaÂlhatnaÂnk, de ez a moÂdszer a nagy nyomaÂs miatt nem hasznaÂlatos. Az aÂltalaÂnos megoldaÂs az injektor hasznaÂlata
(16.7. aÂbra). Az injektorban keÂt rendkõÂvuÈl finoman megmunkaÂlt taÂrcsaÂt tudunk egymaÂson
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elforgatni. Mindegyiken hat-hat lyuk van,
ezeken aÂramolhat keresztuÈl az eluens. Az
egyik taÂrcsaÂn haÂrom vaÂjat koÈt oÈssze keÂt-keÂt
lyukat, ezeken a vaÂjatokon aÂramolhat aÂt a
folyadeÂk, egyeÂbkeÂnt a taÂrcsaÂk szorosan egymaÂsra simulnak. A taÂrcsa egyik aÂllaÂsaÂnaÂl egy
bemeÂroÍ hurkot tudunk mintaÂval megtoÈlteni,
Â tfordõÂtva a
ennek teÂrfogata aÂltalaÂban 20 ml. A
16.7. aÂbra A keÂzi HPLC injektor muÍkoÈdeÂse
taÂrcsaÂt a beleÂpoÍ eluensaÂram a mintaÂt tovaÂbbõÂtja az oszlop feleÂ, neÂhaÂny perc muÂlva a
taÂrcsaÂt vissza lehet fordõÂtani. Az aÂbraÂn megfigyelhetoÍ, hogy az eluens aÂramlaÂsa folyamatos,
az injektor baÂrmelyik aÂllaÂsaÂnaÂl folyik aÂt eluens az oszlopon.

16.4.4. Az oszlopok
Az oszlopoknak nagy nyomaÂst kell elviselniuÈk, ezeÂrt aÂltalaÂban rozsdamentes aceÂlboÂl keÂszuÈlnek (16.8. aÂbra). HasznaÂlnak muÍanyagboÂl keÂszuÈlt oszlopokat is, ezeket nyomaÂsaÂlloÂ
tokba helyezve kell felszerelni.
Az oszlopok leggyakoribb aÂtmeÂroÍje 4 mm koÈruÈli eÂrteÂk, hosszuk maximum 30 cm.
ToÈltetuÈk a leggyakrabban szilikageÂl, eredeti
vagy keÂmiailag moÂdosõÂtott formaÂban. A tõÂpusok megegyeznek a 10.3.1. fejezetben leõÂrtakkal. A HPLC-s feladatok tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂgeÂt
C18-as moÂdosõÂtoÂval borõÂtott kolonnaÂval oldjuk
meg, azaz fordõÂtott faÂzisuÂ kromatograÂfiaÂt veÂgzuÈnk.
Â ltalaÂban võÂz±metanol eÂs võÂz±acetonitril eleA
gyeket hasznaÂlunk eluenskeÂnt, sokszor pufferrel beaÂllõÂtva a pH-t. LuÂgos koÈzegben a toÈltet
kaÂrosodhat, a gyaÂrtoÂk mindig megadjaÂk, hogy
kolonnaÂjuk milyen pH-tartomaÂnyban hasznaÂlhatoÂ. Ionos vegyuÈletek nem oldoÂdnak a C18as aÂlloÂ faÂzisban. Ha meÂgis ilyen anyagokat
akarunk elvaÂlasztani, akkor ionpaÂrkeÂpzoÍt kell
adnunk
az eluenshez. Kationokhoz (peÂldaÂul B16.8. aÂbra AceÂl HPLC oszlop
vitaminokhoz) hexaÂnszulfonsavat hasznaÂlunk.
Ennek nagymeÂretuÍ anionja van, ami a kationnal oÈsszekapcsoloÂdva egy rosszul disszociaÂloÂ soÂt ad, ami oldoÂdik az aÂlloÂ faÂzisban. Anionokhoz (pl. C-vitamin) hasznaÂlhatunk trietanol-amint, a mechanizmus hasonloÂ.
Gyakori meÂg a moÂdosõÂtatlan szilikageÂl, valamint az aminocsoportokkal moÂdosõÂtott szilikageÂl hasznaÂlata. HasznaÂlhatunk ioncsereÂloÍ toÈltetet is, illetve veÂgezhetuÈnk meÂretkizaÂraÂsos
kromatograÂfiaÂt is, megfeleloÍ szilaÂrdsaÂguÂ toÈltettel.
A toÈltetet aceÂl szuÍroÍ tartja benn a kolonnaÂban, az aÂramlaÂs iraÂnyaÂt aÂltalaÂban feltuÈntetik
a kolonnaÂn.
A retencioÂ hoÍmeÂrseÂkletfuÈggeÂse miatt az oszlopot ceÂlszeruÍ termosztaÂlni, de mivel a termosztaÂt nem olcsoÂ, az analitikusok neÂha melloÍzik. A koÈrnyezet hoÍmeÂrseÂkleteÂnek ingadozaÂsa
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mindenesetre jelentoÍs eltoloÂdaÂsokat okozhat a retencioÂs idoÍben, keÂnyes elvaÂlasztaÂsokat le
is ronthat.
A kolonna a kis poÂrusmeÂretek miatt koÈnnyen eltoÈmoÍdhet, de az is eloÍfordulhat, hogy
irreverzibilisen koÈtoÍdoÍ komponens marad a toÈltet elejeÂn. Az analitikai kolonna draÂga eÂs
keÂnyes alkatreÂsz, megoÂvaÂsaÂra eloÍteÂtkolonnaÂt eÂrdemes alkalmazni. Ez egy ugyanolyan toÈltetet tartalmazoÂ kolonna, mint az analitikai, csak sokkal roÈvidebb eÂs olcsoÂbb. Ha toÈnkremegy, akkor csereÂje egyszeruÍbb.
A keÂszuÈleÂkgyaÂrtoÂk napjainkban is jelentoÍs fejleszteÂseket hajtanak veÂgre. JavõÂtani igyekszenek az oszlopok elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂgeÂt, csoÈkkenteni az analõÂzishez szuÈkseÂges idoÍt, csoÈkkenteni a kimutataÂsi hataÂrokat. Az egyik keÂzenfekvoÍnek laÂtszoÂ megoldaÂs a szemcsemeÂret
csoÈkkenteÂse, hiszen, mint emlõÂtettuÈk, a kisebb szemcsemeÂret keskenyebb csuÂcsokat, jobb
elvaÂlasztaÂst jelent.
LeÂteznek maÂr 2 mm alatti szemcsemeÂretuÍ toÈltetek. Ezek keskenyebb eÂs magasabb csuÂcsokat produkaÂlnak, mint a szokaÂsos 5 mm koÈruÈliek, õÂgy jobb felbontaÂst eÂs nagyobb eÂrzeÂkenyseÂget kapunk veluÈk. Nagyon nagy probleÂma a hatalmas, a koraÂbbinaÂl 8-20-szor nagyobb
nyomaÂseseÂs az oszlopon. Az oszlop hosszaÂnak csoÈkkenteÂseÂvel ez reÂszben kompenzaÂlhatoÂ,
meÂg õÂgy is jelentoÍs a javulaÂs az eredmeÂnyben, de a megszokott HPLC keÂszuÈleÂkekbe az
ilyen oszlopok meÂg õÂgy sem szerelhetoÍk be. Teljesen uÂj keÂszuÈleÂkeket kellett konstruaÂlni,
a technika az UPLC vagy UHPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography, Ultra
High Performance Liquid Chromatography) nevet kapta.
Az elvaÂlasztaÂs javõÂthatoÂ az oszlop aÂtmeÂroÍjeÂnek csoÈkkenteÂseÂvel, leÂteznek is kis aÂtmeÂroÍjuÍ
oszlopok (1-3 mm), illetve kapillaÂrisok is (0,3 mm aÂtmeÂroÍvel). Ezeket joÂl lehet illeszteni
toÈmegspektromeÂter detektorhoz (17.6. fejezet).
TalaÂn a legeÂrdekesebb a heÂjszerkezetuÍ toÈltetek alkalmazaÂsa, ami a HPLC-ben az utoÂbbi
eÂvekben kezdett el elterjedni. (A heÂjszerkezet oÈtlete meÂg az 1960-as eÂvekboÍl szaÂrmazik, az
egyik oÈtletgazda Horva
th Csaba.)
A heÂjszerkezet azt jelenti, hogy egy nem poroÂzus, toÈmoÈr magot vesz koÈrbe egy veÂkony,
poroÂzus heÂj. Az elvaÂlasztaÂsban csak a heÂj vesz reÂszt, mivel a mag toÈmoÈr. A komponens
bejutaÂsa a poroÂzus aÂlloÂ faÂzisba eÂs kijutaÂsa onnan gyors, mivel az aÂlloÂ faÂzis effektõÂv vastagsaÂga kicsi, neÂhaÂny tized mm. Ez a van Deemter egyenlet (16.10.) harmadik tagjaÂnak
jelentoÍs csoÈkkeneÂseÂt, õÂgy az elmeÂleti taÂnyeÂrmagassaÂg jelentoÍs csoÈkkeneÂseÂt is eredmeÂnyezi.
A heÂjszerkezetuÍ oszlopokat hasznaÂlhatjuk UPLC keÂszuÈleÂkben, ilyenkor a leggyakoribb
szemcsemeÂret 2,7 mm, de HPLC-ben is, a leggyakrabban 5 mm-es meÂretben. EgeÂszen roÈvid,
5-10 cm-es oszlopokkal, nagyon kicsi retencioÂs idoÍkkel nagyon joÂ elvaÂlasztaÂs eÂrhetoÍ el, õÂgy
az analõÂzisidoÍ eÂs az eluensfogyasztaÂs is jelentoÍsen csoÈkken.

16.4.5. EgyeÂb szerelveÂnyek
Az eddig leõÂrt alkatreÂszeket eÂs a detektort vezeteÂkek koÈtik oÈssze. A szivattyuÂ eloÍtt nincs
nyomaÂseseÂs, ott aÂtlaÂtszoÂ muÍanyagcsoÈvet hasznaÂlunk. A szivattyuÂ utaÂn nyomaÂsaÂlloÂ aceÂlcsoÈvek vagy PEEK (poli(eÂter-eÂter-keton), joÂ vegyszer- eÂs nyomaÂsaÂlloÂ polimer) csoÈvek vannak,
belsoÍ aÂtmeÂroÍjuÈk a kolonna eloÍtt aÂltalaÂban 0,5 mm, utaÂna 0,1 mm koÈruÈli eÂrteÂk. Ha a belsoÍ
aÂtmeÂroÍ tuÂl nagy lenne, akkor az aÂramlaÂs hataÂsaÂra a saÂvok kiszeÂlesedhetneÂnek, ami az
elvaÂlasztaÂst eroÍsen rontanaÂ. HasonloÂ hataÂsuÂak a holtterek, ahol peÂldaÂul valamilyen oÈbloÈsoÈdeÂs talaÂlhatoÂ. Az ilyenek kialakulaÂsaÂt mindenkeÂppen keruÈlni kell, mert egy komolyabb
Â ltalaÂban a csatlakozaÂsok helyeÂn nagy
holtteÂr hasznaÂlhatatlannaÂ teheti az egeÂsz rendszert. A
a veszeÂlye a holtteÂr kialakulaÂsaÂnak.
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A szivattyuÂ eÂs az oszlop koÈzoÈtti vezeteÂkben nyomaÂsmeÂroÍ meÂri az eluens nyomaÂsaÂt. Ha
a megszokott nyomaÂshoz keÂpest hirtelen nyomaÂseseÂst tapasztalunk, az szivaÂrgaÂst jelez.
Ha megnoÍ a nyomaÂs, az valamilyen dugulaÂsra utal. MindkeÂt esetben be kell avatkoznunk,
eÂs ki kell kuÈszoÈboÈlnuÈnk a hibaÂt.

16.4.6. A detektorok
A detektorok feladata a kolonnaÂroÂl lejoÈvoÍ komponensek eÂrzeÂkeleÂse eÂs megfeleloÍ jel
generaÂlaÂsa.
A detektorok alapvetoÍen keÂt csoport valamelyikeÂbe sorolhatoÂk be.
· Ha univerzaÂlis a detektor, az azt jelenti, hogy minden anyagra ad jelet. Ez nagyon
eloÍnyoÈsnek tuÍnik, de azt jelenti, hogy az eluensaÂram is jelet eredmeÂnyez (a detektor
eluenseÂrzeÂkeny), a vizsgaÂlt komponens megjeleneÂse csak a jel megvaÂltozaÂsaÂt okozza.
Ennek az az eredmeÂnye, hogy az ilyen tõÂpusuÂ detektorok nem eÂrzeÂkenyek, kimutataÂsi
hataÂruk magas.
Ide tartozik a toÈreÂsmutatoÂ detektor vagy refraktõÂv index (RI) detektor, ami a cellaÂjaÂn
aÂthaladoÂ anyag toÈreÂsmutatoÂjaÂt meÂri. PeÂldaÂul a võÂz toÈreÂsmutatoÂja 1,3330, 0,1%-os cukoroldateÂ 1,3331. Az adatokboÂl laÂtszik, hogy nagyon kis vaÂltozaÂst kell tudni meÂrni. A toÈreÂsmutatoÂ eroÍsen vaÂltozik a hoÍmeÂrseÂklettel, ezeÂrt a toÈreÂsmutatoÂ detektort szigoruÂan
termosztaÂlni kell! A %-os muÍkoÈdeÂsi tartomaÂny tuÂlsaÂgosan magas, ezeÂrt ezt a detektort
csak akkor hasznaÂljuk, ha nincs maÂs megoldaÂs. FoÍ alkalmazaÂsi teruÈlete a cukrok
detektaÂlaÂsa. Egy cukoroldat kromatogramjaÂt, ami toÈreÂsmutatoÂ detektorral keÂszuÈlt,
a 16.9. aÂbraÂn mutatjuk be.
A vezetoÍkeÂpesseÂgi detektor is univerzaÂlis, a cellaÂba jutoÂ oldat vezetoÍkeÂpesseÂgeÂt meÂri.
ElsoÍsorban szervetlen ionok detektaÂlaÂsaÂra hasznaÂljuk. Ha az alapjel kicsi, azaz az uÈres
eluens nem vezet, akkor ionok ezzel a moÂdszerrel mutathatoÂk ki a legeÂrzeÂkenyebben.

16.9. aÂbra
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· Ha a detektor csak bizonyos anyagokra ad jelet, akkor szelektõÂvnek (komponenseÂrzeÂ-

kenynek) nevezzuÈk. Az ilyen detektor eloÍnye, hogy a jel megjeleneÂseÂt figyeli, eÂrzeÂkenyseÂge sokszorosa az univerzaÂlis detektorokeÂnak, a kimutataÂsi hataÂra az univerzaÂliseÂhoz
keÂpest nagysaÂgrendekkel kisebb.
A legelterjedtebb ilyen detektor a spektrofotometriaÂs vagy UV-VIS, roÈvidebben UV
detektor. Ez a feÂnyelnyeleÂst meÂri, eÂrzeÂkenyseÂge joÂ, lineaÂris dinamikus tartomaÂnya
magas. (1.2. fejezet)
Olyan anyagok detektaÂlaÂsaÂra alkalmas, amelyeknek van elnyeleÂsuÈk a laÂthatoÂ vagy az
ultraibolya tartomaÂnyban. Mivel a szerves komponensek joÂ reÂsze ilyen, szinte aÂltalaÂnosan hasznaÂlhatoÂ. SzelektõÂvveÂ a megfeleloÍ hullaÂmhossz kivaÂlasztaÂsaÂval tehetjuÈk. A megfeleloÍ detektaÂlaÂshoz termeÂszetesen koÈvetelmeÂny az is, hogy a detektaÂlaÂs hullaÂmhosszaÂn
az eluensnek ne legyen elnyeleÂse. Erre kuÈloÈnoÈsen kicsi, 200 nm koÈruÈli hullaÂmhoszszakon kell uÈgyelni.
A vaÂltoztathatoÂ hullaÂmhosszuÂ detektor aÂltalaÂban raÂcsos monokromaÂtorral muÍkoÈdik.
ElemzeÂs koÈzben lehet vaÂltoztatni a meÂreÂs hullaÂmhosszaÂt, õÂgy kuÈloÈnboÈzoÍ komponensekhez optimalizaÂlhatoÂ. Nagyon hasznos, ha a komponens spektrumaÂt fel tudjuk venni, ezt
megtehetjuÈk, ha a detektor gyors paÂsztaÂzaÂsra alkalmas. A spektrum a minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs megeroÍsõÂteÂseÂre felhasznaÂlhatoÂ.

A minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs szempontjaÂboÂl jobb a dioÂdasoros detektor. EnneÂl a felbontott
spektrum egy dioÂdasorra esik, egy-egy dioÂdaÂra mindig adott hullaÂmhosszuÂ feÂnysugaÂr. A dioÂdaÂk folyamatosan meÂrik a feÂnyintenzitaÂst, jeleik egymaÂs utaÂni gyors kiolvasaÂsaÂval a teljes
spektrum maÂsodpercenkeÂnt toÈbbszoÈr felvehetoÍ, a keÂszuÈleÂkhez kapcsolt szaÂmõÂtoÂgeÂp spektrumok sorozataÂt taÂrolja.
Az UV-detektorral eleÂrhetoÍ a szaÂzad mg/ml kimutataÂsi hataÂr is, a dioÂdasoros detektor
kimutataÂsi hataÂra kisseÂ magasabb.
A fluorimeÂter detektor meÂg eÂrzeÂkenyebb, kimutataÂsi hataÂra nagysaÂgrendekkel alacsonyabb
lehet. Olyan anyagok detektaÂlaÂsaÂra hasznaÂlhatjuk, amelyek fluoreszcenciaÂra keÂpesek. Mivel fluoreszcencia hiaÂnyaÂban nem jut feÂny az eÂrzeÂkeloÍjeÂbe, alapjele rendkõÂvuÈl alacsony, ez
magyaraÂzza nagy eÂrzeÂkenyseÂgeÂt. LineaÂris dinamikus tartomaÂnya szuÍkebb, mint az UVdetektoreÂ.
Ma maÂr egyre szeÂlesebb teret nyer a toÈmegspektromeÂter detektor alkalmazaÂsa, õÂgy kapjuk a
HPLC-MS rendszert. A komponensek pozitõÂv azonosõÂtaÂsaÂban verhetetlen, kimutataÂsi hataÂra megfeleloÍ muÍkoÈdteteÂsneÂl minden maÂs detektoreÂnaÂl alacsonyabb, lineaÂris dinamikus
tartomaÂnya szeÂles. A 17.6. fejezetben mutatjuk be kicsit reÂszletesebben.

16.4.7. AdatgyuÍjtoÍ eÂs vezeÂrloÍ rendszer
A HPLC-keÂszuÈleÂkek kialakõÂtaÂsa eÂrdekes kettoÍsseÂget mutat. EgyseÂgeik aÂltalaÂban oÈnaÂlloÂan
is muÍkoÈdnek, mikroprocesszoros vezeÂrleÂsuÍek. Minden beaÂllõÂtaÂsi eÂs programozaÂsi feladat
megoldhatoÂ veluÈk. Mivel azonban az adatokat aÂltalaÂban szaÂmõÂtoÂgeÂp gyuÍjti, keÂnyelmes
megoldaÂs, ha a keÂszuÈleÂk vezeÂrleÂseÂt is a szaÂmõÂtoÂgeÂppel veÂgeztetjuÈk. Ma maÂr tehaÂt a szaÂmõÂtoÂgeÂp nem csak oÈsszegyuÍjti, feldolgozza eÂs eÂrteÂkeli a detektorjeleket, hanem a vezeÂrleÂs
oÈsszes feladataÂt is ellaÂtja.
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16.5. A kromatogramok
mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂse
A kromatogramokat alapvetoÍen minoÍseÂgi
eÂs mennyiseÂgi szempontboÂl eÂrteÂkelhetjuÈk.
A minoÍseÂgi eÂrteÂkeleÂs leÂnyege a csuÂcsok
azonosõÂtaÂsa, alapja mindenkeÂppen a retencioÂs idoÍ. A reÂszleteket a 17. fejezetben, a
gaÂzkromatograÂfia kapcsaÂn fogjuk taÂrgyalni.
A mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs ceÂlja a komponens
koncentraÂcioÂjaÂnak megaÂllapõÂtaÂsa. Alapja
16.10. aÂbra A csuÂcs teruÈleteÂnek meghataÂrozaÂsa numerikus
integraÂlaÂssal
a csuÂcs nagysaÂga, azaz magassaÂga vagy teruÈlete. Mivel a kromatograÂfiaÂs felteÂtelek
sorozatmeÂreÂsek koÈzben kisseÂ vaÂltozhatnak, a csuÂcs magassaÂga is ingadozhat. A teruÈlet
nagysaÂgaÂnak ingadozaÂsa sokkal kisebb, ezeÂrt aÂltalaÂban a teruÈlet alapjaÂn eÂrteÂkeluÈnk.
A teruÈlet meghataÂrozaÂsaÂt ma maÂr szaÂmõÂtoÂgeÂp veÂgzi, ritkaÂbban elektronikus integraÂtorok.
A muÍkoÈdeÂsi elvek megegyeznek a keÂt eszkoÈz eseteÂben.
A teruÈlet meghataÂrozaÂsaÂhoz a programnak meg kell aÂllapõÂtania, hogy a csuÂcs hol kezdoÍdik
eÂs hol veÂgzoÍdik (16.10. aÂbra).
A kezdet eÂs a veÂg alapvetoÍen keÂtfeÂle moÂdszerrel aÂllapõÂthatoÂ meg. Mondhatjuk azt, hogy ha
a jel nagysaÂga meghalad egy bizonyos eÂrteÂket, akkor az maÂr a csuÂcs kezdeteÂt jelzi, illetve
ha egy szint alaÂ esik, akkor veÂge van a csuÂcsnak. EnneÂl pontosabb, ha a jel meredekseÂgeÂt,
azaz derivaÂltjaÂt figyeljuÈk. A csuÂcs kezdeteÂneÂl a derivaÂlt nullaÂboÂl pozitõÂvvaÂ, a veÂgeÂn negatõÂvboÂl nullaÂvaÂ vaÂlik. A retencioÂs idoÍ pontos megaÂllapõÂtaÂsaÂban is segõÂt a derivaÂlt, mert a csuÂcsmaximumban vaÂlt pozitõÂvboÂl negatõÂvba, a maximum helyeÂn nulla.
A teruÈletet numerikus integraÂlaÂssal meÂrjuÈk. Felosztjuk a csuÂcs alapvonalaÂt bizonyos szaÂmuÂ
egyenloÍ hosszuÂsaÂguÂ szakaszra, eÂs mindegyik szakasz hosszaÂt megszorozzuk a hozzaÂ tartozoÂ
jel nagysaÂgaÂval. IÂgy a teruÈletre koÈzelõÂtoÍ eÂrteÂket kapunk, de ha egy csuÂcsot mintegy 20
reÂszre osztunk, akkor a hiba maÂr elhanyagolhatoÂ a meÂreÂs egyeÂb hibaÂihoz keÂpest. Ez azt is
jelenti, hogy a szaÂmõÂtoÂgeÂpnek is olyan idoÍkoÈzoÈnkeÂnt kell az adatokat kiolvasnia eÂs elraktaÂroznia, hogy csuÂcsonkeÂnt minimum 20 adata legyen. Ma maÂr ez nem probleÂma, az eÂrteÂkeloÍ
programok aÂltalaÂban joÂval suÍruÍbben regisztraÂljaÂk a detektorjel eÂrteÂkeÂt a minimaÂlisnaÂl.
SzaÂmunkra a fentiek uÂgy jelennek meg, hogy meg kell adnunk a programnak egy kuÈszoÈbeÂrteÂket a csuÂcs kezdeteÂnek eÂs veÂgeÂnek eÂrzeÂkeleÂseÂhez, tovaÂbbaÂ egy csuÂcsszeÂlesseÂg parameÂtert a megfeleloÍ integraÂlaÂshoz. EzutaÂn elveÂgeztetjuÈk az integraÂlaÂst, ha nem megfeleloÍ az
eredmeÂny, akkor moÂdosõÂtunk a parameÂtereken, egeÂszen addig, amõÂg eleÂgedettek nem
leszuÈnk az eredmeÂnnyel.
A koncentraÂcioÂ kiszaÂmõÂtaÂsaÂt a teruÈletek
alapjaÂn haÂrom feÂle moÂdszerrel veÂgezhetjuÈk.
· A kuÈlsoÍ standard kalibraÂcioÂ a legaÂltalaÂnosabb. Ilyenkor standard oldatsorozatot
keÂszõÂtuÈnk eÂs egyenkeÂnt injektaÂljuk oÍket,
mindegyikboÍl ugyanannyit. ElkeÂszõÂtjuÈk a
koncentraÂcioÂ ± teruÈlet diagramot, majd
az ismeretlen csuÂcsteruÈlete alapjaÂn leolvassuk roÂla a koncentraÂcioÂt (16.11. aÂbra).
16.11. aÂbra KuÈlsoÍ standard kalibraÂcioÂ
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16.12. aÂbra

KalibraÂcioÂ belsoÍ standard hasznaÂlataÂval

16.13. aÂbra

335

KalibraÂcioÂ standard hozzaÂadaÂssal

· A belsoÍ standard kalibraÂcioÂnaÂl szinteÂn keÂszõÂtuÈnk standard oldatokat, de ezekhez eÂs az

ismeretlen oldathoz is azonos koncentraÂcioÂban belsoÍ standard anyagot adunk. A belsoÍ
standard olyan anyag, aminek a kromatograÂfiaÂs viselkedeÂse hasonloÂ, mint a meghataÂrozandoÂ komponenseÂ, tehaÂt megjelenik a kromatogramon, megfeleloÍ jelet ad, ugyanakkor nem zavarja a meghataÂrozaÂst.
A diagramon a fuÈggoÍleges tengelyen a meghataÂrozandoÂ komponens eÂs a belsoÍ standard teruÈleteÂnek haÂnyadosaÂt aÂbraÂzoljuk. Ezzel toÈbb hibaforraÂst kikuÈszoÈboÈluÈnk, a meÂreÂs szoÂraÂsa a kuÈlsoÍ standard kalibraÂcioÂhoz keÂpest egy nagysaÂgrenddel csoÈkkenthetoÍ
(16.12. aÂbra).
· NeÂha, komplikaÂltabb esetekben szuÈkseÂg lehet a standard hozzaÂadaÂs alkalmazaÂsaÂra. Az
oÈkoÈlszabaÂly az, hogy ha a standard oldat tulajdonsaÂgai (alapvetoÍen viszkozitaÂsa, feluÈleti
feszuÈltseÂge, suÍruÍseÂge) nagyon elteÂrnek a mintaoldateÂtoÂl, akkor a kuÈlsoÍ eÂs a belsoÍ
standard kalibraÂcioÂ is hibaÂs lehet. Ilyenkor toÈbb azonos koncentraÂcioÂjuÂ mintaoldathoz
elteÂroÍ koncentraÂcioÂban ugyanazt a komponenst adjuk, mint amit meg akarunk hataÂrozni. LevezethetoÍ, hogy a koncentraÂcioÂ ± teruÈlet goÈrbe eÂs a võÂzszintes tengely metszeÂspontja adja meg az ismeretlen koncentraÂcioÂt, csak negatõÂv eloÍjellel (16.13. aÂbra).
A szaÂmõÂtaÂsokat eÂs az aÂbraÂzolaÂsokat a szaÂmõÂtoÂgeÂp elveÂgzi, de a tapasztalat az, hogy
a programok a standard hozzaÂadaÂsos moÂdszerrel kapott eredmeÂnyek eÂrteÂkeleÂseÂre
aÂltalaÂban nincsenek felkeÂszõÂtve.

16.6. IonkromatograÂfia
A HPLC a legkuÈloÈnboÈzoÍbb tõÂpusuÂ kolonnaÂknak eÂs eluenseknek, joÂ elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂgeÂnek eÂs a sokfeÂle detektornak koÈszoÈnhetoÍen a legsokoldaluÂbb kromatograÂfiaÂs eljaÂraÂs. Lehetetlen felsorolni a teruÈleteket, ahol alkalmazhatoÂ. ElvaÂlaszthatunk vele aminosavakat,
feheÂrjeÂket, gyoÂgyszerhatoÂanyagokat, cukrokat, toxinokat, szteroidokat, polimereket, szervetlen eÂs szerves ionokat eÂs sok egyebet. Az elvaÂlasztaÂson tuÂl mennyiseÂgi informaÂcioÂt is
koÈnnyen nyerhetuÈnk segõÂtseÂgeÂvel.
A szaÂmtalan teruÈlet koÈzuÈl kettoÍt bemutatunk reÂszletesebben is.
Az egyik az ionkromatograÂfia, ami az ioncsereÂloÍ kromatograÂfia HPLC-s megvaloÂsõÂtaÂsa.
A ceÂl mindig az ionok meghataÂrozaÂsa. A HPLC-s ioncsereÂloÍ toÈltetet a klasszikus ioncsereÂloÍ
toÈltetekhez keÂpest elteÂroÍen alakõÂtjaÂk ki. A klasszikus ioncsereÂloÍkneÂl az elektrolit behatol
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a szemcseÂk belsejeÂbe, eÂs ott is zajlik az ioncsere. Az elektrolit bediffundaÂlaÂsa eÂs a lecsereÂlt
ion kidiffundaÂlaÂsa idoÍt igeÂnyel, emiatt a van Deemter egyenlet (16.10.) eÂrtelmeÂben saÂvszeÂlesedeÂst okoz. Ez a szeÂlesedeÂs nagymeÂrteÂkben lecsoÈkken, ha ioncsere csak a szemcseÂk
feluÈleteÂn zajlik. EzeÂrt a HPLC-s ioncsereÂloÍben feluÈleten szulfonaÂlt gyantaszemcseÂket vagy
uÈvegszemcseÂket hasznaÂlnak. A kapacitaÂs emiatt leÂnyegesen lecsoÈkken, az aÂtlagos neÂhaÂny
tized mmol/g-roÂl neÂhaÂny szaÂzad mmol/g-ra. Ez azonban nem probleÂma, ugyanis aÂltalaÂban
kis teÂrfogatuÂ mintaÂkat elemzuÈnk (10±20 ml-t). (KoÈzbevetoÍleg megjegyezzuÈk, hogy az utoÂbbi
idoÍben C18-as oszlopot is keÂszõÂtenek hasonloÂ moÂdon, ennek az elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂge is
leÂnyegesen jobb a hagyomaÂnyoseÂnaÂl, ahogyan azt a 16.4.4. fejezetben leõÂrtuk.)
Anionok anioncsereÂloÍ kolonnaÂn vaÂlaszthatoÂk el, eluenskeÂnt karbonaÂt- vagy hidrogeÂn-karbonaÂt tartalmuÂ puffert hasznaÂlunk, de lehet nagymolekulaÂjuÂ szerves savat is alkalmazni.
A kuÈloÈnboÈzoÍ ionok a szelektivitaÂsi sorrendnek megfeleloÍen egyenkeÂnt joÈnnek le az oszloproÂl, vezetoÍkeÂpesseÂgmeÂroÍ detektorral detektaÂljuk oÍket.
Alapesetben az elemzendoÍ anionok eÂs az eluens anionjaÂnak kuÈloÈnboÈzoÍ vezetoÍkeÂpesseÂge
miatt kapunk jelet a detektorban. Ha az alapjelet le tudjuk csoÈkkenteni, azaz az eluens
vezetoÍkeÂpesseÂgeÂt el tudjuk nyomni, akkor a kimutataÂsi hataÂrt nagysaÂgrendekkel csoÈkkenteni tudjuk. Az ilyen moÂdszer neve: ionelnyomaÂs vagy ionszupresszioÂ. Az a leÂnyege, hogy
az anioncsereÂloÍ kolonna utaÂn egy hidrogeÂn formaÂjuÂ kationcsereÂloÍt kapcsolunk.
ElemezzuÈnk olyan oldatot, melyben egy NaX oÈsszeteÂteluÍ soÂ van! X jeloÈli a keresett
aniont. Legyen X olyan, hogy a HX oÈsszeteÂteluÍ sav eroÍs lesz. Ilyen a nitraÂt, klorid,
bromid, jodid, de keÂteÂrteÂkuÍ is lehet az anion, az elmondandoÂk akkor is igazak lesznek raÂ.
Legyen az eluens naÂtrium-hidrogeÂnkarbonaÂt oldat!
Ha az eluens taÂvozik az anioncsereÂloÍroÍl, akkor az
SO3 H  Na HCO3 ! R

R

SO3 Na  H2 CO3

egyenlet szerinti folyamat jaÂtszoÂdik le a szupresszor kolonnaÂn, az utaÂna kapcsolt detektorba szeÂnsav jut, ennek rossz disszociaÂcioÂja miatt az oldat vezetoÍkeÂpesseÂge kicsi.
Ha az elemzendoÍ anion eÂrkezik, akkor az
R

SO3 H  Na X ! R

SO3 Na  H X

egyenletnek megfeleloÍen eroÍs sav jut a detektorba, a vezetoÍkeÂpesseÂg hirtelen megnoÍ. IÂgy
ppb szintuÍ ionkoncentraÂcioÂkat meg lehet hataÂrozni.
Kationokat termeÂszetesen kationcsereÂloÍn vaÂlasztunk el, a szupresszor az anioncsereÂloÍ. Itt
keveÂsbeÂ uniformizaÂlhatoÂ az eluens, egy peÂldaÂt mutatunk be. AlkaÂlifeÂmek elvaÂlasztaÂsaÂnaÂl joÂ
eluens a saleÂtromsav. Az analitikai kolonnaÂroÂl vagy proton-, vagy alkaÂlitartalmuÂ oldat
eÂrkezik az anioncsereÂloÍre.
EloÍbbi esetben az
R


NH
3 OH  H NO3 ! R

NH
3 NO3  H2 O

folyamat, az utoÂbbiban az

NH
3 OH  Me NO3 ! R

R


NH
3 NO3  Me OH

jaÂtszoÂdik le, tehaÂt vagy võÂz, vagy luÂgoldat aÂramlik aÂt a detektoron, a vezetoÍkeÂpesseÂg nagyot
vaÂltozik (Me jeloÈli az alkaÂli kationt).
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ProbleÂma mindkeÂt esetben, hogy a szupresszor kolonna kimeruÈl, de a legmodernebb
keÂszuÈleÂkek automatikusan veÂgzik regeneraÂlaÂsaÂt.

16.7. Aminosav-analõÂzis HPLC-vel
Az aminosav-analõÂzist reÂszletesen taÂrgyaltuk a 12. fejezetben, de az aminosavak HPLC-vel
is elvaÂlaszthatoÂk.
Az eloÍkeÂszõÂteÂs eÂs a hidrolõÂzis a leõÂrtak szerint toÈrteÂnik. Jobban fel kell hõÂgõÂtani a mintaÂt,
mint az aminosav analizaÂtorhoz, a veÂgoldatot pedig meg kell szuÍrni 0,45 mm-es membraÂnszuÍroÍn a kolonna veÂdelme eÂrdekeÂben. DetektaÂlaÂsnaÂl a ninhidrines szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂs nem
hasznaÂlhatoÂ, mivel a 15 perces reakcioÂidoÍ nem hangolhatoÂ oÈssze a HPLC-s elvaÂlasztaÂssal,
a csoÍkõÂgyoÂban valoÂ keringeteÂs tuÂl nagy saÂvszeÂlesedeÂst okozna.
A megoldaÂst a kolonna eloÍtti szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂs jelenti. A szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂs legneÂpszeruÍbb
moÂdja az OPA-t, azaz orto-ftaÂlaldehidet alkalmazoÂ moÂdszer. A koÈzeg 9,5-oÈs pH-juÂ boraÂt
puffer, a reagensek az OPA eÂs a 2-merkapto-etanol. A reakcioÂegyenlet a koÈvetkezoÍ:

(16.11.)

A szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂsi reakcioÂ gyors, szobahoÍmeÂrseÂkleten egy-keÂt perc alatt lejaÂtszoÂdik.
A keletkezoÍ termeÂk aminosavankeÂnt maÂs eÂs maÂs (ellenteÂtben a ninhidrines reakcioÂval,
amelyben minden aminosavval ugyanaz a termeÂk keletkezik), tehaÂt a termeÂkek HPLC
oszlopon elvaÂlaszthatoÂak. Az elvaÂlasztaÂsra egyszeruÍ ODS oszlop joÂl hasznaÂlhatoÂ, mert
alacsony pH-n a szaÂrmazeÂk nem ionos. FoÍ eloÍnye a moÂdszernek az, hogy a szaÂrmazeÂk
fluoreszkaÂl, emiatt fluorimeÂter detektorral nagyon eÂrzeÂkenyen detektaÂlhatoÂ. Napjainkban
õÂgy tudjuk a legkisebb aminosav-koncentraÂcioÂkat meghataÂrozni.
ProbleÂmaÂt jelent, hogy az OPA szaÂrmazeÂk gyorsan bomlik, ezeÂrt a meghataÂrozaÂst a reagensek hozzaÂadaÂsaÂtoÂl szaÂmõÂtva pontosan idoÍzõÂteni kell. Vannak maÂr olyan automata injektorok, amelyek elveÂgzik a reagensek hozzaÂadaÂsaÂt, megvaÂrjaÂk a beaÂllõÂtott reakcioÂidoÍt eÂs
utaÂna injektaÂlnak. A kapott kromatogramon az aminosavak sorrendje teljesen maÂs, mint
amit aminosav-analizaÂtorral kapunk, de ez termeÂszetes is, hiszen a moÂdszereknek semmi
koÈzuÈk egymaÂshoz. Egy ilyen kromatogramot a 16.14. aÂbraÂn mutatunk be.
EÂrdekes eÂs fontos feladat optikai izomerek
(enatiomerek) szeÂtvaÂlasztaÂsa, peÂldaÂul aminosavak eseteÂben is. Az enantiomerek fizikai tulajdonsaÂgai, õÂgy oldhatoÂsaÂgaik, megoszlaÂsi haÂnyadosaik is megegyeznek, nem
vaÂlaszthatoÂk el koÈzoÈnseÂges koÈruÈlmeÂnyek
koÈzoÈtt. KeÂt moÂdszer kõÂnaÂlkozik megoldaÂskeÂnt. Az egyik szerint optikailag aktõÂv aÂlloÂ
faÂzist alkalmazunk. Ilyen aÂlloÂ faÂzis szilikageÂl optikailag aktõÂv reagenssel toÈrteÂnoÍ moÂdosõÂtaÂsaÂval aÂllõÂthatoÂ eloÍ. Ilyen reagens lehet valamilyen aminosav, peptid, szeÂnhid16.14. aÂbra Aminosavak elvaÂlasztaÂsa HPLC-vel
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raÂt stb. optikailag tiszta izomerje. Ezekhez az enatiomerek elteÂroÍ eroÍsseÂggel koÈtoÍdnek, õÂgy
elvaÂlnak rajtuk.
Az ilyen oszlop draÂga, a C-18-as oszlopokhoz keÂpest aÂruk minimum 4-5-szoÈroÈs, ezeÂrt ha
nem tuÂl sok mintaÂt kell elemeznuÈnk, akkor jobb a maÂsik utat vaÂlasztani. Eszerint szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂshez optikailag aktõÂv reagenst hasznaÂlunk, meÂghozzaÂ optikailag tiszta formaÂban.
SzaÂrmazeÂkkeÂnt az enatiomerekboÍl diasztereomereket kapunk: D szaÂrmazeÂkkeÂpzoÍvel a D'
izomerboÍl DD' szaÂrmazeÂk keÂpzoÍdik, ugyancsak D szaÂrmazeÂkkeÂpzoÍvel L' izomerboÍl DL'
szaÂrmazeÂk. DD' eÂs DL' maÂr nem enantiomerek hanem diasztereomerek. Fizikai
sajaÂtsaÂgaik kisseÂ elteÂrnek, õÂgy megoszlaÂsi
haÂnyadosaik is, egyszeruÍ ODS oszlopon
elvaÂlaszthatoÂak. Az aminosavak D eÂs L
izomerjeit a egyenlethez hasonloÂ szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂst koÈvetoÍen tudjuk elvaÂlasztani.
A 2-merkapto-etanol helyett optikailag
tiszta, tiolcsoportot tartalmazoÂ cukorszaÂrmazeÂkot hasznaÂlunk (mindegy, hogy D
vagy L izomert). Egy olyan kromatogramot, ami aminosav-izomerek elvaÂlasztaÂsaÂnak eredmeÂnyeÂt aÂbraÂzolja, a 16.15. aÂbraÂn
mutatunk be.
16.15. aÂbra D- eÂs L-aminosavak elvaÂlasztaÂsa ODS HPLC oszlopon
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Vesse oÈssze a HPLC-t eÂs a hagyomaÂnyos oszlopkromatograÂfiaÂt?
2. Mik a HPLC keÂszuÈleÂk foÍ reÂszei?
3. Mit jelent a gradiens illetve az izokratikus eluÂcioÂ fogalma?
4. Milyen komponens alkalmazhatoÂ belsoÍ standardkeÂnt?
5. Hogyan hataÂrozzuk meg egy kromatograÂfiaÂs csuÂcs teruÈleteÂt? MieÂrt akarjuk meghataÂrozni?
6. Mi a kuÈloÈnbseÂg a haÂromfeÂle kalibraÂcioÂs eljaÂraÂs koÈzoÈtt?
7. Lehet-e HPLC-n optikai izomereket elvaÂlasztani? Hogyan?
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17. GAÂZKROMATOGRAÂFIA

17.1. AÂltalaÂnos ismerteteÂs
A gaÂzkromatograÂfia (GC) olyan kromatograÂfiaÂs technika, melyben a mozgoÂ faÂzis gaÂz. Az
aÂlloÂ faÂzis lehet szilaÂrd, ekkor gaÂz±szilaÂrd kromatograÂfiaÂroÂl (GSC), eÂs lehet folyadeÂk, ekkor
gaÂz±folyadeÂk kromatograÂfiaÂroÂl (GLC) beszeÂluÈnk. A roÈvidseÂg kedveÂeÂrt mi is fogjuk alkalmazni ezeket a roÈvidõÂteÂseket.
A gaÂzkromatograÂfia oÈtlete toÈbbek szerint Gerhard Damko
hler eÂs Heinz Theile neÂmet
keÂmikusok neveÂhez fuÍzoÍdik, akik 1943-ban alkoholokat vaÂlasztottak el adszorbensen, gaÂz
mozgoÂ faÂzissal. KeÂtseÂgtelen azonban, hogy a gaÂz±folyadeÂk egyensuÂly kromatograÂfiaÂs alkalmazaÂsaÂnak oÈtleteÂt A. J. P. Martin egy koÈzlemeÂnyben maÂr 1941-ben felvetette. A modern
gaÂzkromatograÂfia megjeleneÂseÂt Anthony Trafford James angol vegyeÂsz (Cardiff, 1922 ±?,
2006) eÂs Martin neveÂhez kapcsoljaÂk, akik 1952-ben zsõÂrsavakat vaÂlasztottak el GLC eljaÂraÂssal.
A GC az elsoÍ nagymuÍszeres kromatograÂfiaÂs technika volt, elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂge messze
feluÈlmuÂlta a vele paÂrhuzamosan leÂtezoÍ oszlop-, papõÂr- eÂs reÂtegkromatograÂfiaÂeÂt, mennyiseÂgi
eÂs minoÍseÂgi eredmeÂnyeket egyaraÂnt gyorsan eÂs elegaÂns moÂdon produkaÂlt. FeÂnykora az
1980-as eÂvekig, a HPLC elterjedeÂseÂig tartott. Addig minden feladatot igyekeztek gaÂzkromatograÂffal megoldani, azoÂta azonban a sok teruÈleten egyszeruÍbben bevethetoÍ HPLC viszszaszorõÂtotta. Ma maÂr a keÂt technika joÂl kiegeÂszõÂti egymaÂst: illeÂkony komponensek joÂl
elvaÂlaszthatoÂak gaÂzkromatograÂfiaÂsan, nem illeÂkonyakboÂl viszont aÂltalaÂban nem igyekszuÈnk
illeÂkony szaÂrmazeÂkokat eloÍaÂllõÂtani, hanem HPLC-s eljaÂraÂssal vaÂlasztjuk el oÍket.
A gaÂz halmazaÂllapotuÂ mozgoÂ faÂzis csak gaÂzokat eÂs goÍzoÈket keÂpes tovaÂbbõÂtani, ezeÂrt csak
olyan komponenseket elemezhetuÈnk gaÂzkromatograÂfiaÂsan, amelyeknek a goÍznyomaÂsa minimum kb. 2000 Pa. A goÍznyomaÂs a hoÍmeÂrseÂklet emeleÂseÂvel noÈvelhetoÍ, de sajnos nem
korlaÂtlanul. HataÂrt szab a hoÍmeÂrseÂklet emeleÂseÂnek az aÂlloÂ faÂzis illeÂkonysaÂga eÂs hoÍaÂlloÂsaÂga,
a mintakomponensek hoÍaÂlloÂsaÂga eÂs reakcioÂkeÂszseÂge, veÂgsoÍ esetben a szerkezeti anyagok
hoÍaÂlloÂsaÂga. A csuÂcs ezen a teruÈleten a trigliceridek elvaÂlasztaÂsa speciaÂlisan hoÍaÂlloÂ kolonnaÂn, hidrogeÂn vivoÍgaÂzzal. Az elvaÂlasztaÂshoz 400³C hoÍmeÂrseÂkletre van szuÈkseÂg.
Ha nem tudjuk a hoÍmeÂrseÂkletet kelloÍ meÂrteÂkben noÈvelni, akkor is van meÂg keÂt lehetoÍseÂguÈnk. Az egyik a pirolõÂzis GC, melyneÂl a bemeÂrt mintaÂt izzoÂszaÂllal elbontjuk eÂs a bomlaÂstermeÂkeket elemezzuÈk. Ez ma maÂr nem elterjedt moÂdszer, elsoÍsorban az eÂrteÂkeleÂs neheÂzseÂgei miatt.
A maÂsik moÂdszer a szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂs. Egy anyag magas forraÂspontjaÂeÂrt nem elsoÍsorban a
molekulatoÈmege, hanem a molekulaÂjaÂban leÂvoÍ polaÂros csoportok (-OH, -COOH, -NH2)
a feleloÍsek. Ha ezekboÍl a csoportokboÂl keveÂsbeÂ polaÂros szaÂrmazeÂkokat keÂpezuÈnk, akkor a
forraÂspont lecsoÈkken.
A hidroxilcsoportokboÂl ecetsav-anhidriddel, a karboxil-csoportokboÂl metanollal eÂsztereket
keÂpezhetuÈnk, eÂs mint ismert, az eÂszterek forraÂspontja joÂval alacsonyabb a savakeÂnaÂl illetve
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az alkoholokeÂnaÂl. A reakcioÂknaÂl megfeleloÍ katalizaÂtorokat kell alkalmaznunk. Az aminocsoportokat trifluoro-acetilezeÂssel blokkolhatjuk:
(17.1.)
A legelterjedtebben hasznaÂlatos eljaÂraÂs azonban a trimetil-szililezeÂs, ami minden aktõÂv
hidrogeÂnt tartalmazoÂ csoportboÂl keÂpes apolaÂrosabb szaÂrmazeÂkot keÂpezni:

Az egyenletben a reagens neve trimetil-kloÂrszilaÂn. A gyakorlatban nagyon sokfeÂle olyan
reagenst hasznaÂlnak, ami a trimetil-szilil csoporttal keÂpes lecsereÂlni a hidrogeÂnt alacsony
hoÍmeÂrseÂkleten, gyorsan eÂs gyakorlatilag teljes hataÂsfokkal.
A szaÂrmazeÂkkeÂpzeÂs mindenkeÂppen idoÍ- eÂs munkaigeÂnyes, ezeÂrt ma maÂr, ha csak lehet,
inkaÂbb HPLC-t hasznaÂlunk a nehezen illoÂ komponensek elvaÂlasztaÂsaÂra.
A gaÂzkromatograÂfia eloÍnyoÈs jellemzoÍi:
· A keÂszuÈleÂk maÂs analitikai keÂszuÈleÂkekkel oÈsszehasonlõÂtva nem draÂga, uÈzemben tartaÂsa
is viszonylag olcsoÂ eÂs egyszeruÍ.
· Nagyon hosszuÂ kolonnaÂkat is alkalmazhatunk a gaÂz halmazaÂllapotuÂ mozgoÂ faÂzis miatt,
mivel ennek aÂramlaÂsi ellenaÂllaÂsa kicsi. A hosszuÂ kolonnaÂk elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂge nagyon
nagy lehet.
· A meÂreÂs idoÍigeÂnye kicsi lehet, kuÈloÈnleges esetekben akaÂr neÂhaÂny maÂsodperc alatt
lezajloÂdhat egy elvaÂlasztaÂs. Az aÂltalaÂnos idoÍigeÂny mintaÂnkeÂnt 10±20 perc.
· Az alkalmazott detektorok nagyon eÂrzeÂkenyek, speciaÂlis detektorokkal a GC a legeÂrzeÂkenyebb moÂdszer lehet.
· A mintaszuÈkseÂglet kicsi, folyadeÂkminta eseteÂben peÂldaÂul a ml toÈrtreÂsze is lehet.
A legkuÈloÈnboÈzoÍbb anyagok elemzeÂseÂre, nagytisztasaÂguÂ anyagok eloÍaÂllõÂtaÂsaÂhoz, uÈzemellenoÍrzeÂsre eÂs szabaÂlyozaÂsra, speciaÂlis tudomaÂnyos meÂreÂsekre hasznaÂlhatjuk fel.

17.2. A gaÂzkromatograÂfia mennyiseÂgei eÂs oÈsszefuÈggeÂseik
A gaÂzkromatograÂfiaÂban eÂs a HPLC-ben a vaÂndorlaÂs koÈzben lejaÂtszoÂdoÂ folyamatok leÂnyege
ugyanaz. A kapott kromatogram megjeleneÂse eÂs a meÂrt eÂs szaÂmõÂtott mennyiseÂgek is ugyanazok, ezeÂrt a 16.2. eÂs a 16.3. fejezetben elmondottak szinte vaÂltoztataÂs neÂlkuÈl alkalmazhatoÂak a gaÂzkromatograÂfia teruÈleteÂn is. Az egyetlen leÂnyeges elteÂreÂs az, hogy a kolonna
hossza menteÂn a nyomaÂs a detektor feleÂ csoÈkken, ezeÂrt a mozgoÂ faÂzis suÍruÍseÂge eÂs õÂgy
aÂramlaÂsi sebesseÂge is vaÂltozik. Ezt egy uÂgynevezett nyomaÂskorrekcioÂs faktorral lehet figyelembe venni, ha szuÈkseÂges, de jelen jegyzetuÈnkben ettoÍl eltekinthetuÈnk.
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17.3. A gaÂzkromatograÂf feleÂpõÂteÂse
17.3.1. A gaÂzkromatograÂf blokkvaÂzlata eÂs muÍkoÈdeÂse
A gaÂzkromatograÂf blokkvaÂzlataÂt a 17.1. aÂbraÂn mutatjuk be.

17.1. aÂbra

A gaÂzkromatograÂf blokkvaÂzlata

A gaÂzforraÂs aÂltalaÂban gaÂzpalackot jelent, a megfeleloÍ minoÍseÂguÍ eÂs tisztasaÂguÂ gaÂzzal toÈltve.
VivoÍgaÂzkeÂnt aÂltalaÂban nitrogeÂnt alkalmazunk, ennek toÈbb oka van. Ha a kuÈloÈnboÈzoÍ gaÂzokkal kimeÂrhetoÍ van Deemter egyenleteket oÈsszehasonlõÂtjuk, akkor egyeÂrtelmuÍen a hidrogeÂn lenne a legkedvezoÍbb vivoÍgaÂz. Komoly biztonsaÂgi felteÂteleket kell megteremteni azonban a hasznaÂlataÂhoz, sok felhasznaÂloÂ ezt inkaÂbb nem vaÂllalja. A heÂlium kromatograÂfiaÂs
tulajdonsaÂgai hasonloÂak a hidrogeÂneÂhez, vele ellenteÂtben nem eÂghetoÍ, viszont draÂga. Ezek
a teÂnyezoÍk okozzaÂk azt, hogy a nitrogeÂn a leggyakoribb vivoÍgaÂz.
Vannak azonban speciaÂlis koÈvetelmeÂnyek, amelyeknek a fenti szempontoktoÂl fuÈggetlenuÈl
meg kell felelni. Ha valaki hoÍvezetoÍkeÂpesseÂgi detektorral meÂr (17.3.5.), akkor vivoÍgaÂzkeÂnt
csak hidrogeÂnt hasznaÂlhat. A GC-MS rendszerek (17.5. fejezet) aÂltalaÂban nagytisztasaÂguÂ
heÂlium vivoÍgaÂzt igeÂnyelnek. Az elektronbefogaÂsi detektorhoz (17.3.5. fejezet) nitrogeÂn
vivoÍgaÂzra van szuÈkseÂg.
HidrogeÂn, nitrogeÂn eÂs suÍrõÂtett levegoÍ gaÂzgeneraÂtorokkal is eloÍaÂllõÂthatoÂ. Ezek muÍkoÈdteteÂseÂnek nagy eloÍnye, hogy nem kell nagynyomaÂsuÂ gaÂzpalackokat taÂrolni eÂs csereÂlgetni a laboratoÂriumban. Az aÂltaluk eloÍaÂllõÂtott gaÂz nagyon tiszta, a keÂszuÈleÂkek uÈzemelteteÂse egyszeruÍ,
probleÂmaÂt csak beszerzeÂsuÈk koÈltseÂge jelent.
A keÂszuÈleÂkek detektor- eÂs injektortõÂpusoktoÂl fuÈggoÍen a vivoÍgaÂzon kõÂvuÈl aÂltalaÂban hidrogeÂnt eÂs suÍrõÂtett levegoÍt is igeÂnyelnek.
A folyadeÂk aÂlloÂfaÂzisok eÂrzeÂkenyek az oxigeÂnre eÂs a võÂzre. MuÍkoÈdeÂsuÈk hoÍmeÂrseÂkleteÂn
oxidaÂloÂdhatnaÂnak, illetve a võÂz hataÂsaÂra hidrolõÂzist szenvedneÂnek, ezeÂrt tiszta vivoÍgaÂzra
van szuÈkseÂg. A palackokboÂl nyert gaÂzok uÂtjaÂba koraÂbban szuÍroÍket eÂpõÂtettek be, amelyek
az oxigeÂn, a võÂz eÂs a szeÂnhidrogeÂnek nyomait taÂvolõÂtjaÂk el, kuÈloÈn-kuÈloÈn. A szeÂnhidrogeÂnek
nem a kolonnaÂra veszeÂlyesek, hanem a detektaÂlaÂst zavarnaÂk. A szerzoÍ tapasztalatai szerint
ma maÂr az ipar olyan tiszta gaÂzokat szaÂllõÂt, amelyek nem igeÂnylik ilyen szuÍroÍk hasznaÂlataÂt.
A gaÂzok nyomaÂsaÂt toÈbb fokozatban csoÈkkentik, a veÂgsoÍ fokozatban az aÂramlaÂsi sebesseÂget
aÂllõÂtjaÂk be pontos eÂrteÂkre, aÂramlaÂsszabaÂlyozoÂk segõÂtseÂgeÂvel. Minden gaÂz beleÂpoÍ nyomaÂsaÂt
nyomaÂsmeÂroÍ mutatja, ezen feluÈl az injektorteÂrben uralkodoÂ vivoÍgaÂznyomaÂst (a fejnyomaÂst)
kuÈloÈn muÍszer meÂri. A modern keÂszuÈleÂkeken maÂr nem kell manuaÂlisan nyomaÂst illetve
aÂramlaÂsi sebesseÂget beaÂllõÂtani, elektronikus rendszerek veÂgzik a szabaÂlyozaÂst.
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Az injektor, a kolonnateÂr eÂs a detektor hoÍmeÂrseÂklete egymaÂstoÂl fuÈggetlenuÈl szabaÂlyozhatoÂ.
KoÈzuÈluÈk a kolonnateÂr pontos hoÍmeÂrseÂkletszabaÂlyozaÂsa fontos kuÈloÈnoÈsen, hiszen a retencioÂs folyamatok eÂs õÂgy a retencioÂs idoÍk eroÍsen hoÍmeÂrseÂkletfuÈggoÍk.

17.3.2. ToÈltetes kolonnaÂk
A toÈltetes kolonnaÂk hasznaÂlata maÂra
eroÍsen visszaszorult, de toÈbb teruÈleten
neÂlkuÈloÈzhetetlenek, ezeÂrt meg kell ismernuÈnk oÍket.
A kolonnaÂk anyaga aÂltalaÂban rozsdamentes aceÂl vagy uÈveg, az utoÂbbi a gyakoribb. Hosszuk neÂhaÂny meÂter, aÂtmeÂroÍjuÈk neÂhaÂny millimeÂter (17.2. aÂbra). ToÈltetuÈknek fontos jellemzoÍje a szemcsemeÂret, fontos, hogy monodiszperz legyen.
A meÂretet a mesh szaÂmmal jellemezzuÈk.
MineÂl nagyobb ez a szaÂm, annaÂl kisebb a
szemcse. A 100 mesh koÈruÈli szemcsemeÂret a jellemzoÍ a toÈltetes gaÂzkromatograÂfiaÂban, ez 150 mm koÈruÈli aÂtmeÂroÍt jelent.

17.2. aÂbra

ToÈltetes gaÂzkromatograÂfiaÂs oszlop

17.3.2.1. Adszorbenssel toÈltoÈtt kolonnaÂk
Kezdetben adszorbenseket toÈltoÈttek a kolonnaÂkba, az adszorpcioÂs oszlopkromatograÂfia
analoÂgiaÂjaÂra. Ilyen adszorbens volt az aktõÂv szeÂn, az alumõÂnium-oxid, a szilikageÂl, zeolitok.
Ez a technika a GSC (gaÂz±szilaÂrd kromatograÂfia).
A GSC-ben nagy probleÂmaÂt jelent a nem lineaÂris adszorpcioÂs izoterma, ugyanis ez a 8.6.
aÂbraÂn bemutatotthoz hasonloÂ csuÂcstorzulaÂsokat okoz. Az alumõÂnium-oxid aktivitaÂsa nagyon vaÂltozik a võÂz hataÂsaÂra, ezeÂrt vizes mintaÂk elemzeÂseÂneÂl neheÂz reprodukaÂlhatoÂ eredmeÂnyeket kapni meÂg uÂgy is, hogy injektaÂlaÂsok koÈzoÈtt kifuÍtjuÈk, azaz aktivaÂljuk a kolonnaÂt. Az
adszorbens feluÈlete sohasem egyseÂges, az elteÂroÍ aktivitaÂsuÂ centrumok leÂte csuÂcsszeÂlesedeÂst
okoz. ProbleÂmaÂt jelenthet meÂg a tuÂlzott aktivitaÂs, viszonylag kicsi molekulaÂjuÂ anyagoknak
(pl. hexaÂn, propanol stb.) is tuÂl nagy lehet a retencioÂja.
EloÍnyoÈs tulajdonsaÂguk viszont, hogy nagyon magas hoÍmeÂrseÂkleten is alkalmazhatoÂak,
tovaÂbbaÂ az, hogy gaÂzok (CO, CO2, NO, NO2, N2 stb.) elemzeÂse szinte kizaÂroÂlag ilyen
kolonnaÂn oldhatoÂ meg.
17.3.2.2. FolyadeÂkfaÂzisuÂ kolonnaÂk
Ha folyadeÂk az aÂlloÂ faÂzis, akkor a fent emlõÂtett haÂtraÂnyok nagy reÂsze kiesik. A legfontosabb eloÍny a Henry±Dalton-toÈrveÂny (laÂsd az (5.1.) keÂpletet), ami viszonylag szeÂles koncentraÂcioÂtartomaÂnyban lineaÂris. (MegjegyezzuÈk, hogy a koncentraÂcioÂtartomaÂnyok szeÂlesek
ugyan, de a koncentraÂcioÂk abszoluÂt eÂrteÂke kicsi.) A lineaÂris izotermaÂnak koÈszoÈnhetoÍen,
mint tudjuk, a csuÂcsok szimmetrikusak, a kromatogramok joÂl reprodukaÂlhatoÂak.
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FolyadeÂkot por alakuÂ hordozoÂra felvive hasznaÂlhatunk toÈltetes kolonnaÂban. A hordozoÂnak
szilaÂrdnak, monodiszperznek, nedvesõÂthetoÍnek, inaktõÂvnak kell lennie, eÂs nagyon joÂ, ha
koÈzel goÈmb alakuÂ reÂszecskeÂkboÍl aÂll. Ilyen a kovafoÈld illetve diatomafoÈld, ezt hasznaÂljuk
a leggyakrabban (5.6.2.3. fejezet).
A nedvesõÂtoÍ folyadeÂknak magas forraÂspontuÂnak kell lennie, hogy ne paÂrologjon el a meÂreÂs
hoÍmeÂrseÂkleteÂn. Az aÂlloÂ faÂzis szobahoÍmeÂrseÂkleten nagyon sokszor nem is folyadeÂk, hanem
szilaÂrd, gumiszeruÍ vagy meÂzhez hasonloÂ anyag. A toÈltetes kolonnaÂk gyengeÂbb elvaÂlasztoÂ
keÂpesseÂge miatt kuÈloÈnboÈzoÍ feladatokra polaritaÂstoÂl eÂs szerkezettoÍl fuÈggoÍen sokfeÂle aÂlloÂ
faÂzisra van szuÈkseÂguÈnk. Ezek foÍ tõÂpusai a koÈvetkezoÍk:
· polietileÂn-glikolok kuÈloÈnboÈzoÍ aÂtlagos molekulatoÈmegekkel;
· nagy molekulatoÈmeguÍ paraffinok;
· nagy molekulatoÈmeguÍ eÂszterek;
· nagy molekulatoÈmeguÍ nitrilek;
· szilikonok.
A szilikonok sajaÂtos csoportot alkotnak. AlapvaÂzuk egy szilõÂcium-oxigeÂn laÂnc, amelyre
kuÈloÈnboÈzoÍ csoportok kapcsoloÂdnak:

Ha R mindenuÈtt metilcsoportot jelent, akkor kapjuk a legapolaÂrosabb aÂlloÂ faÂzist. Ha a metilcsoportok egy reÂsze helyett fenilcsoportot eÂpõÂtuÈnk be, akkor polaÂrosabb lesz az aÂlloÂ faÂzis,
a polaritaÂs a fenilcsoportok araÂnyaÂnak noÈveleÂseÂvel noÍ. A legpolaÂrosabb faÂzisokat cianopropil csoportok beeÂpõÂteÂseÂvel kapjuk, araÂnya ennek is vaÂltozoÂ lehet. LaÂthatjuk tehaÂt, hogy
a szilikon aÂlloÂ faÂzisok szeÂles polaritaÂstartomaÂnyban eloÍaÂllõÂthatoÂk, õÂgy sokfeÂle anyag elemzeÂseÂre felhasznaÂlhatoÂak.
ToÈltoÈtt kolonnaÂt az analitikus sajaÂtkezuÍleg is keÂszõÂthet. Az aÂlloÂ faÂzist alkalmas oldoÂszerben
feloldja eÂs elkeveri a hordozoÂval. KevereÂs koÈzben elpaÂrologtatja az oldoÂszert, majd a porszeruÍ toÈltetet betoÈlti a kolonnaÂba. KondõÂcionaÂlja, vagyis vivoÍgaÂzt aÂtaÂramoltatva melegõÂti,
megfeleloÍ idoÍ eltelteÂvel az oszlop hasznaÂlatra keÂsz.
Az aÂlloÂ faÂzis hasznaÂlat koÈzben lassan paÂrolog a hordozoÂroÂl, ezt a jelenseÂget veÂrzeÂsnek
nevezzuÈk. A veÂrzeÂs intenzitaÂsa a hoÍmeÂrseÂklet emeleÂseÂvel noÍ, ez az alapjel megnoÈvekedeÂseÂn
laÂtszik. A veÂrzeÂs kaÂros jelenseÂg, mert a kolonna hataÂsossaÂgaÂt csoÈkkenti, a detektort pedig
szennyezheti, ezeÂrt igyekezni kell mineÂl kisebb eÂrteÂken tartani. Teljesen kikuÈszoÈboÈlni
sajnos nem tudjuk.
A toÈltetes oszlopok elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂma maximaÂlisan neÂhaÂny tõÂzezer lehet.

17.3.3. KapillaÂris kolonnaÂk
Marcel Jules Edouard Golay svaÂjci szuÈleteÂsuÍ amerikai matematikus, fizikus eÂs elmeÂleti
informatikus (Neuchatel, SvaÂjc, 1902±La Conversion, SvaÂjc, 1989) az 1950-es eÂvek veÂgeÂn
elmeÂleti uÂton arra a koÈvetkezteteÂsre jutott, hogy ha toÈltetes kolonna helyett uÈres csoÈvet
hasznaÂlnaÂnk, amelynek a belsoÍ falaÂt nedvesõÂteneÂ az aÂlloÂ faÂzis, akkor sokkal jobb elvaÂlasztaÂst eÂrhetneÂnk el. A Golay aÂltal moÂdosõÂtott van Deemter egyenlet (16.10.) C egyuÈtthatoÂjaÂnak kifejtett eÂrteÂkeÂben szerepel a kolonna sugara is, meÂgpedig a neÂgyzeten. TehaÂt mineÂl
kisebb az aÂtmeÂroÍ, a taÂnyeÂrmagassaÂg is annaÂl kisebb, vagyis a hateÂkonysaÂg annaÂl nagyobb.
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Nem szerepel viszont az egyenletben az A konstans, mivel itt nincs toÈltet, nincs sokcsatornaÂs hataÂs sem, ez is noÈveli a kapillaÂris hateÂkonysaÂgaÂt. Adott volt a feladat: olyan kapillaÂris
oszlopot kellett keÂszõÂteni, melynek a belseje uÈres volt, meÂgis volt benne aÂlloÂfaÂzis. Az
aÂlloÂfaÂzis keÂrdeÂse bizonyult a koÈnnyebben megoldhatoÂnak, az oszlop belsoÍ falaÂra vitteÂk fel.
A kapillaÂrisok sokaÂig uÈvegboÍl keÂszuÈltek, de ezek nagyon toÈreÂkenyek voltak, neheÂz volt
a keÂszuÈleÂkhez csatlakoztatni oÍket. Ma maÂr aÂltalaÂban kvarc, ritkaÂbban feÂm kapillaÂrisokat
hasznaÂlunk. A kvarc oÈnmagaÂban szinteÂn toÈreÂkeny, de a gyaÂrtoÂk a keÂsz kapillaÂrist hoÍaÂlloÂ
polimer veÂdoÍreÂteggel vonjaÂk be, ettoÍl rugalmas eÂs mechanikailag ellenaÂlloÂ lesz. Ahol ez
a bevonat megseÂruÈl, ott
a kolonna eloÍbb-utoÂbb
eltoÈrik, ezeÂrt nem szabad meÂg megkarcolni
sem. Egy kvarc kapillaÂris oszlopot a 17.3. aÂbraÂn mutatunk be.
A kolonnaÂk belsoÍ aÂtmeÂroÍje aÂltalaÂban 0,25
vagy 0,30 mm, hosszuk
10 eÂs 100 m koÈzoÈtt van,
a leggyakrabban 25
vagy 30 m. Kisebb aÂtmeÂroÍjuÍ kolonnaÂn az el17.3. aÂbra KapillaÂris gaÂzkromatograÂfiaÂs oszlop
vaÂlasztaÂs leÂnyegesen
jobb, de hasznaÂlata
sok probleÂmaÂval jaÂr. Nagyobb aÂtmeÂroÍ hasznaÂlata is eloÍfordul, 0,5 mm felett maÂr nagy
aÂtmeÂroÍjuÍ (wide bore) kapillaÂrisroÂl beszeÂluÈnk.
Az aÂlloÂ faÂzis az eloÍzoÍ pontban emlõÂtett folyadeÂktõÂpusok koÈzuÈl baÂrmelyik lehet, vastagsaÂga
a csoÍ falaÂn mm nagysaÂgrenduÍ, tehaÂt nagyon kicsi a sugaÂrhoz keÂpest.
A kolonnaÂk elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂma szaÂzezres nagysaÂgrenduÍ, tehaÂt az elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂguÈk
nagyon joÂ. Ennek az a koÈvetkezmeÂnye, hogy a feladatok tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂge keÂt-haÂrom
kolonnaÂn megoldhatoÂ, nincs szuÈkseÂg sokfeÂle aÂlloÂ faÂzisra. A kialakult gyakorlat szerint keÂthaÂrom kuÈloÈnboÈzoÍ polaritaÂsuÂ szilikon aÂlloÂ faÂzist eÂrdemes beszerezni, eÂs ezek melleÂ a speciaÂlis feladatokhoz egy-kettoÍ maÂs tõÂpusuÂt.
Ma a gaÂz±szilaÂrd kromatograÂfia a reneszaÂnszaÂt eÂli, sikeruÈlt ugyanis kidolgozni olyan technikaÂt, amellyel adszorbenst lehet megfeleloÍ reÂtegvastagsaÂgban felvinni kapillaÂris belsoÍ
falaÂra. Az alkalmazott adszorbens aÂltalaÂban szerves polimer vagy kaÂlium-kloriddal moÂdoÂ ltalaÂban kis molesõÂtott alumõÂnium-klorid, melyek sok feladatra kituÍnoÍen alkalmazhatoÂk. A
kulatoÈmeguÍ anyagok elvaÂlasztaÂsaÂra hasznaÂljuk oÍket ma is.
A kapillaÂris kolonnaÂk hasznaÂlataÂnak eloÍnyei:
· HateÂkonysaÂguk sokkal nagyobb a toÈltetesekeÂneÂl.
· A kis aÂramlaÂsi ellenaÂllaÂs miatt nagyon hosszuÂ kolonnaÂkat is hasznaÂlhatunk. A hosszal
az elmeÂleti taÂnyeÂrszaÂm lineaÂrisan noÈvekszik, a felbontaÂs viszont csak a hosszuÂsaÂg
neÂgyzetgyoÈkeÂvel araÂnyos. Ez utoÂbbi teÂnynek az az oka, hogy a hossz noÈvekedeÂseÂvel a
csuÂcsok szeÂlesseÂge is noÍ.
· Az aÂtmeÂroÍ csoÈkkeneÂseÂvel noÍ a hateÂkonysaÂg.
· A folyadeÂkfaÂzist keÂmiai koÈteÂssel a kolonna falaÂhoz koÈthetjuÈk. Ennek az az eredmeÂnye,
hogy az aÂlloÂ faÂzis sokkal stabilabb lesz, magasabb hoÍmeÂrseÂkleten tudjuk hasznaÂlni,
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kisebb veÂrzeÂs mellett. A GC-MS (17.5. fejezet) gyaÂrtoÂk nagyon ajaÂnljaÂk, hogy csak
koÈtoÈtt aÂlloÂ faÂzisuÂ kapillaÂrist hasznaÂljunk a keÂszuÈleÂkeikben, mert a kolonnaveÂrzeÂs beszennyezheti eÂs toÈnkre teheti a draÂga toÈmegspektromeÂter detektort.
· A koÈtoÈtt aÂlloÂ faÂzis elvileg oldoÂszerrel moshatoÂ, azaz oldoÂszer aÂtaÂramoltataÂsaÂval a kolonnaÂt elvileg meg lehet tisztõÂtani. A szerzoÍ szemeÂlyes tapasztalatai szerint ez ugyan
megtehetoÍ, de az eleÂrhetoÍ javulaÂs nagyon csekeÂly, feltehetoÍen azeÂrt, mert a szenynyezoÍdeÂsek nagy reÂsze raÂeÂg az aÂlloÂ faÂzisra, aÂltalaÂban a kolonna elejeÂn, eÂs nem moshatoÂ
le roÂla. MegoldaÂs azeÂrt van itt is: a kolonna szennyezett elejeÂt levaÂghatjuk, vagy meÂg
jobb, ha az analitikai kolonna veÂdelmeÂre eloÍteÂtkolonnaÂt alkalmazunk.
HaÂtraÂnyos tulajdonsaÂgai is vannak azonban a kapillaÂrisoknak:
· A folyadeÂkfaÂzis kapacitaÂsa kicsi, a faÂzisaraÂny [(9.4.) definõÂcioÂ] nagy, a toÈltetes kolonnaÂkhoz keÂpest legalaÂbb tõÂzszeres. Ennek az az eredmeÂnye, hogy koÈnnyen eloÍfordul,
hogy olyan sok mintaÂt injektaÂlunk, hogy a megoszlaÂsi egyensuÂly nem tud beaÂllni, mert
a folyadeÂkfaÂzis telõÂtetteÂ vaÂlik. Ezt a jelenseÂget uÂgy nevezzuÈk, hogy tuÂlterheljuÈk a
kolonnaÂt, eredmeÂnye csuÂcstorzulaÂs eÂs csuÂcsszeÂlesedeÂs lesz.
· Emiatt kuÈloÈnleges injektaÂlaÂsi technikaÂkat kell hasznaÂlnunk eÂs eÂrzeÂkeny detektorokra
van szuÈkseÂguÈnk.
· KapillaÂris kolonnaÂt sajaÂt magunk nem tudunk keÂszõÂteni, a gyaÂri kolonnaÂk aÂra meglehetoÍsen borsos.
· A kapillaÂrisok eÂrzeÂkenyek a szennyezoÍdeÂsekre. Ha a toÈltetes kolonna eleje elszenynyezoÍdik, akkor eltaÂvolõÂthatjuk a szennyezett toÈltetet eÂs uÂjra csereÂlhetjuÈk. KapillaÂrisnaÂl
ez nem megy. Le kell vaÂgnunk a kolonna elejeÂboÍl egy-keÂt meÂtert, vagy ha ezt el
akarjuk keruÈlni, akkor eloÍteÂtkolonnaÂt kell alkalmaznunk. Ez utoÂbbi a szokaÂsos megoldaÂs, mivel a kolonna roÈvidõÂteÂseÂvel hateÂkonysaÂgaÂt is csoÈkkenteneÂnk.
17.3.3.1. HoÍmeÂrseÂklet- eÂs nyomaÂsprogramozaÂs
Sokszor eloÍfordul, hogy nagyon elteÂroÍ forraÂspontuÂ komponenseket tartalmaz a minta. Az
alacsony forraÂspontuÂ komponensek retencioÂs ideje kicsi, a magas forraÂspontuÂakeÂ sokkal
nagyobb lehet. A kuÈloÈnbseÂg kapillaÂris kromatograÂfiaÂban jelentoÍsebb, de a toÈltetesben is
feleslegesen megnoÍhet az elemzeÂshez szuÈkseÂges idoÍ. A kis komponensek elemzeÂseÂhez
alacsony, a magas forraÂspontuÂakhoz magas hoÍmeÂrseÂklet lenne az ideaÂlis. Ezt uÂgy tudjuk
megoldani, hogy a kolonna hoÍmeÂrseÂkleteÂt elemzeÂs koÈzben emeljuÈk. A technikaÂt hoÍmeÂrseÂkletprogramozaÂsnak nevezzuÈk.
AlapvetoÍ felteÂtel, hogy a kromatogramok hoÍmeÂrseÂkletprogramozaÂs mellett is reprodukaÂlhatoÂak legyenek, a keÂszuÈleÂknek tehaÂt az aÂltalunk eloÍõÂrt programot nagyon pontosan kell
koÈvetni. A moÂdszer eloÍnye nem csak az, hogy csoÈkken az elemzeÂsi idoÍ, hanem a keÂsoÍbb
eluaÂloÂdoÂ csuÂcsok is keskenyek eÂs magasak, joÂl eÂrteÂkelhetoÍek lesznek.
A komponensek eÂs az aÂlloÂ faÂzis hoÍ hataÂsaÂra toÈrteÂnoÍ bomlaÂsa korlaÂtozza a moÂdszer alkalmazaÂsaÂt.
A nyomaÂs eÂs ezzel az aÂramlaÂsi sebesseÂg elvaÂlasztaÂs koÈzben toÈrteÂnoÍ emeleÂseÂvel hasonloÂ
eredmeÂnyt eÂrhetuÈnk el, mint a hoÍmeÂrseÂkletprogramozaÂssal. A reÂgebbi keÂszuÈleÂkeken, keÂzi
szabaÂlyozaÂssal nem lehetseÂges reprodukaÂlhatoÂ nyomaÂsprogramot veÂgrehajtani, csak az
elektronikus szabaÂlyozaÂsuÂ gaÂzrendszerekkel szerelt modern keÂszuÈleÂkekneÂl joÈhet szoÂba
az alkalmazaÂsa.
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EzekneÂl a nyomaÂs programozaÂsa nem bonyolultabb, mint a hoÍmeÂrseÂkleteÂ, elmarad viszont
a hoÍstabilitaÂs miatti korlaÂt. TermeÂszetesen a van Deemter-egyenlet eÂrtelmeÂben az aÂramlaÂsi
sebesseÂg noÈveleÂseÂvel csoÈkken a hateÂkonysaÂg, optimalizaÂlni kell a koÈruÈlmeÂnyeket.

17.3.4. InjektortõÂpusok
A toÈltetes kolonnaÂk injektorai fuÍtoÈtt, furatos feÂmtoÈmboÈk vivoÍgaÂz bevezeteÂssel. A furatba
alul csatlakozik a kolonna, felsoÍ veÂgeÂt gumitoÈmõÂteÂs, szeptum zaÂrja le. A szeptumot mikrofecskendoÍvel aÂtszuÂrva visszuÈk be a mintaÂt.
Az injektor legfontosabb feladata a minta pillanatszeruÍ elpaÂrologtataÂsa, ezeÂrt magas hoÍmeÂrseÂkleten dolgozik. Ha a kolonna veÂge a szeptum koÈzeleÂben van, akkor a belsejeÂbe
injektaÂlunk, ezt on-column injektaÂlaÂsnak nevezzuÈk, ez a legjobb megoldaÂs. Ha a kolonna
maÂskeÂpp van kialakõÂtva, azaz csak az injektor aljaÂba csatlakozik, akkor egy beteÂtet teszuÈnk
az injektorba a szeptum eÂs a kolonna veÂge koÈzeÂ, eÂs abba injektaÂlunk.
A kapillaÂris kolonnaÂnaÂl meg kell oldani, hogy csak kis mintamennyiseÂg keruÈljoÈn a kolonnaÂra, mert kuÈloÈnben koÈnnyen tuÂlterheloÍdne. Ezt a splitter (aÂramlaÂsosztaÂsos) injektorral
oldottaÂk meg. Ennek az a leÂnyege, hogy az injektorba leÂpoÍ vivoÍgaÂzaÂram nagyobbik reÂszeÂt
elvezetjuÈk egy csoÈvoÈn, eÂs csak kisebb reÂszeÂt juttatjuk a kolonnaÂra. Az elvezetoÍ aÂg, a splitter
aÂramlaÂsaÂt aÂramlaÂsszabaÂlyozoÂval szabaÂlyozzuk, oÈsszehangoljuk a kolonna ellenaÂllaÂsaÂval.
A szokaÂsos koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt a vivoÍgaÂznak eÂs õÂgy a beinjektaÂlt mintaÂnak is csupaÂn egykeÂt szaÂzaleÂka jut a kolonnaÂra, a toÈbbi elveÂsz. A splitter injektor mindig tartalmaz beteÂtet.
NyomelemzeÂsekneÂl az az egy-keÂt szaÂzaleÂk, ami a mintaÂboÂl a kolonnaÂra keruÈl, tuÂl kicsi, meg
kellett oldani, hogy toÈbb anyag juthasson a kolonnaÂra. Ez a split±splitless technikaÂval
sikeruÈlt. Ennek az a leÂnyege, hogy a splittert az injektaÂlaÂsnaÂl eÂs utaÂna feÂl-egy percig zaÂrva
tartjuk, eÂs csak ezt koÈvetoÍen nyitjuk ki. IÂgy toÈbb anyag jut a kolonnaÂra. Az ilyen injektor
muÍkoÈdteteÂse bonyolultabb, tapasztalatot igeÂnyel, figyelembe kell venni peÂldaÂul az oldoÂszer
eÂs a komponensek forraÂspontjaÂt is. MindenkeÂppen szeÂlesebb csuÂcsokat kapunk, mint
a splitter injektaÂlaÂsnaÂl, tehaÂt az elvaÂlasztaÂs romlik.
MindkeÂt injektaÂlaÂsi moÂdnaÂl felleÂphetnek itt nem reÂszletezendoÍ probleÂmaÂk a mennyiseÂgi
eÂrteÂkeleÂsben, ezek foÍ oka az aÂramlaÂsosztaÂs. Ha sikeruÈlne itt is koÈzvetlenuÈl a kolonnaÂra
injektaÂlni, akkor ezeket a probleÂmaÂkat elkeruÈlhetneÂnk. A keÂrdeÂst meg is oldottaÂk, leÂtezik
az on-column injektaÂlaÂs kapillaÂris kolonnaÂknaÂl is.
A kolonna elejeÂre minimum 0,32 mm belsoÍ aÂtmeÂroÍjuÍ eloÍteÂtkolonnaÂt szereluÈnk, erre meÂg
tudunk injektaÂlni. Az injektaÂlaÂst olyan veÂkony feÂm- vagy kvarc kapillaÂrissal veÂgezzuÈk, ami
be tud hatolni a kolonna belsejeÂbe. Ezzel termeÂszetesen nem tudjuk aÂtszuÂrni a szeptumot,
speciaÂlis szeleppel nyithatjuk eÂs zaÂrhatjuk az injektor felsoÍ nyõÂlaÂsaÂt, õÂgy tudjuk bevezetni
a kapillaÂrist. Az injektor nem tartalmaz beteÂtet, kis keresztmetszete bevezeti a kapillaÂris
veÂgeÂt a kolonnaÂba. MennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂshez egyeÂrtelmuÍen ez a legjobb injektor, de a csuÂcsok itt is szeÂlesebbek, mint a splitter injektaÂlaÂsnaÂl. A nagyon szeÂles oldoÂszercsuÂcs miatt (az
oÈsszes injektaÂlt oldoÂszer a kolonnaÂra jut!), szinte elkeruÈlhetetlen a hoÍmeÂrseÂkletprogramozott elvaÂlasztaÂs.

17.3.5. DetektortõÂpusok
A legelsoÍ detektor, amit a gaÂzkromatograÂfiaÂban szeÂles koÈrben alkalmaztak, a hoÍvezetoÍkeÂpesseÂgi detektor (angol neveÂnek roÈvidõÂteÂse TCD) volt (17.4. aÂbra).
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A detektorban keÂt izzoÂszaÂl helyezkedik el. Az egyik koÈrnyezeteÂben aÂllandoÂan a vivoÍgaÂz aÂramlik, ez a referencia aÂg, a
maÂsik koÈrnyezeteÂben hol vivoÍgaÂz, hol minta eÂs vivoÍgaÂz
egyuÈttesen talaÂlhatoÂ.
A vivoÍgaÂz hidrogeÂn, aminek kis molekulatoÈmege miatt a legjobb a hoÍvezetoÍ keÂpesseÂge a gaÂzok koÈzuÈl. Ha az izzoÂszaÂlat
hidrogeÂn veszi koÈruÈl, akkor aÂllandoÂ eÂs viszonylag alacsony
a hoÍmeÂrseÂklete. Ha nagyobb molekulatoÈmeguÍ gaÂz keveredik a hidrogeÂnbe, akkor a hoÍvezetoÍ keÂpesseÂge lecsoÈkken, a
szaÂl hoÍmeÂrseÂklete megnoÍ, ezzel elektromos ellenaÂllaÂsa is, ez
szolgaÂltatja a jelet.
17.4. aÂbra HoÍvezetoÍkeÂpesseÂgi detektor
A detektor univerzaÂlis, azaz mindenfeÂle komponens ad rajta
(TCD)
jelet. Ez joÂ tulajdonsaÂg, de ennek fejeÂben az eÂrzeÂkenyseÂge
sokszor nem elegendoÍ, neÂhaÂnyszor tõÂz nanogramm anyag a kimutataÂsi hataÂra, komponenstoÍl fuÈggoÍen. Ma maÂr csak nem eÂghetoÍ gaÂzok analõÂziseÂben hasznaÂljuk, de a toÈmegspektromeÂter detektor ott is keÂpes helyettesõÂteni.
ReÂszben a kapillaÂris gaÂzkromatograÂfia igeÂnyei
miatt, reÂszben az analitikaÂval szemben megnoÈvekedett igeÂnyek miatt kellett eÂrzeÂkenyebb detektorokat konstruaÂlni. A sorban az elsoÍ, eÂs mindmaÂig talaÂn a legaÂltalaÂnosabban hasznaÂlt detektor
a laÂngionizaÂcioÂs detektor (FID, 17.5. aÂbra).
A detektorban egy hidrogeÂn±levegoÍ laÂng eÂg muÍkoÈdeÂs koÈzben, elektroÂdaÂk koÈzoÈtt. Az elektroÂdaÂkra neÂhaÂny szaÂz volt feszuÈltseÂget kapcsolnak.
A laÂngban nagyon keveÂs a toÈlteÂssel rendelkezoÍ
reÂszecske, azaz ion, õÂgy nagyon kicsi az alapaÂram. Ha eÂghetoÍ szerves anyag keruÈl a laÂngba,
akkor ennek eÂgeÂse soraÂn ionok keletkeznek, en17.5. aÂbra LaÂngionizaÂcioÂs detektor (FID)
nek hataÂsaÂra az elektroÂdaÂk koÈzti aÂrameroÍsseÂg
nagyon megnoÈvekszik, ez szolgaÂltatja a jelet szaÂmunkra. A detektor minden hidrogeÂnt is tartalmazoÂ szerves anyagra ad jelet, kiveÂve a hangyasavat. Tized nanogramm nagysaÂgrendben belejutoÂ komponens kimutathatoÂ vele.
A FID legfontosabb tovaÂbbfejlesztett formaÂja a nitrogeÂn-foszfor detektor (NPD). Itt a laÂngban egy elektromos aÂrammal fuÍtoÈtt alkaÂli-halogenid soÂgyoÈngy, illetve uÂjabban uÈveggyoÈngy talaÂlhatoÂ. Ennek hataÂsaÂra a detektor nitrogeÂn- eÂs
foszfortartalmuÂ szerves vegyuÈletekre nagyon eÂrzeÂkeny lesz, az eÂrzeÂkenyseÂgnoÈvekedeÂs 2±3 nagysaÂgrend. A detektor a keÂt vegyuÈlettõÂpusra szelektõÂv, elsoÍsorban noÈveÂnyveÂdoÍszerek analitikaÂjaÂban hasznos, de ha a molekulaÂban akaÂr egyetlen
nitrogeÂn- vagy foszforatom van, akkor aÂltalaÂban
is eÂrdemes megfontolni a hasznaÂlataÂt a FID helyett. Egy-keÂt pikogramm anyag biztonsaÂggal kimutathatoÂ ezzel a detektorral, lineaÂris dinamikus
tartomaÂnya a FID-eÂhez hasonloÂ szeÂlesseÂguÍ.
17.6. aÂbra

LaÂngfotometriaÂs detektor (FPD)
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Egy maÂsik tovaÂbbfejlesztett forma a laÂngfotometriaÂs detektor (FPD, 17.6. aÂbra). A laÂng
eleÂgeti a beleÂje jutoÂ anyagokat. Ha a detektorba leÂpoÍ komponensben keÂn- vagy foszforatom van, akkor ennek eÂgeÂstermeÂkei a gerjeszteÂs hataÂsaÂra feÂnyt bocsaÂtanak ki. A kibocsaÂtott feÂny intenzitaÂsaÂt fotocellaÂval meÂrhetjuÈk, õÂgy kapjuk a jelet. A detektaÂlaÂs hullaÂmhosszaÂt szuÍroÍvel vaÂlaszthatjuk ki, õÂgy kuÈloÈn detektaÂlhatjuk a keÂn- illetve a foszforvegyuÈleteket. A detektor nagyon eroÍsen szelektõÂv, gyakorlatilag specifikus a keÂn- eÂs foszforvegyuÈletekre, ami nagyon eloÍnyoÈs. SuÂlyos haÂtraÂnya azonban, hogy eÂrzeÂketlen, kimutataÂsi hataÂra
neÂhaÂny nanogramm, eÂs az is, hogy jele nem lineaÂris, mindenkeÂppen toÈbbpontos kalibraÂcioÂval
lehet csak hasznaÂlni.
A fentiektoÍl teljesen elteÂr az elektronbefogaÂsi detektor (ECD) muÍkoÈdeÂsi elve (17.7. aÂbra). A detektor koÈzepeÂn egy neÂhaÂny millimeÂter hosszuÂsaÂguÂ
elektroÂda van, pozitõÂv toÈlteÂssel. Ezt egy henger
alakuÂ negatõÂv elektroÂda veszi koÈruÈl, amelynek belsoÍ feleÂn 63Ni izotoÂpot tartalmazoÂ bevonat van. Ez
az izotoÂp laÂgy beÂtasugaÂrzoÂ, elektronokat bocsaÂt
ki. Az elektronok a koÈzeÂpsoÍ gyuÍjtoÍelektroÂdaÂhoz
aÂramlanak, ez egy alapaÂramot eredmeÂnyez. Ha a
17.7. aÂbra ElektronbefogaÂsi detektor (ECD)
keÂt elektroÂda koÈzoÈtti teÂrbe olyan molekula keruÈl,
amely keÂpes elektront megkoÈtni, akkor ez az elektron maÂr nem jut el a pozitõÂv elektroÂdaÂhoz,
alapaÂram-csoÈkkeneÂst tapasztalunk. Elektront befogni elsoÍsorban a halogeÂntartalmuÂ vegyuÈletek keÂpesek, de peÂldaÂul a nitrovegyuÈletek elemzeÂseÂneÂl is joÂl hasznaÂlhatoÂ az ECD. A leggyakrabban kloÂrtartalmuÂ noÈveÂnyveÂdoÍszerek elemzeÂseÂneÂl hasznaÂljuk. Ez a legeÂrzeÂkenyebb gaÂzkromatograÂfiaÂs detektor, kimutataÂsi hataÂra tized ± szaÂzad pikogramm nagysaÂgrenduÍ.
A szelektõÂv detektorokkal baÂrmilyen szerves anyagot eÂrzeÂkenyen detektaÂlhatunk, ha sikeruÈl megfeleloÍ szaÂrmazeÂkot keÂpezni beloÍluÈk. Ha egy molekulaÂba kloÂr- vagy fluoratomot
eÂpõÂtuÈnk be [laÂsd peÂldaÂul a (17.1.) egyenletet], akkor ECD detektorral toÈbb nagysaÂgrenddel
eÂrzeÂkenyebben detektaÂlhatjuk, mint peÂldaÂul a laÂngionizaÂcioÂs detektorral. A toÈbbi szelektõÂv
detektor eÂrzeÂkenyseÂge is kihasznaÂlhatoÂ hasonloÂ moÂdszerrel.
A gaÂzkromatograÂfiaÂban is hasznaÂlhatunk spektroszkoÂpiai detektorokat, ezeket a 17.5. fejezetben ismertetjuÈk.

17.3.6. AdatgyuÍjteÂs, adatfeldolgozaÂs, vezeÂrleÂs
A modern keÂszuÈleÂkek kiveÂtel neÂlkuÈl teljes szaÂmõÂtoÂgeÂpes vezeÂrleÂssel keruÈlnek forgalomba.
EzekneÂl a szaÂmõÂtoÂgeÂp gyuÍjti eÂs raktaÂrozza a detektorok jeleÂt, a jelboÍl kromatogramot
rajzol, azt integraÂlja, a retencioÂs idoÍk alapjaÂn azonosõÂtja a komponenseket (persze csak az
aÂltalunk megadott retencioÂs adatok alapjaÂn). Az integraÂlaÂs eredmeÂnyeÂboÍl eÂs a bemeÂreÂsi
adatokboÂl koncentraÂcioÂt szaÂmol, az eredmeÂnyekboÍl nyomtatott riportot keÂszõÂt.
Ezen tuÂl a szaÂmõÂtoÂgeÂp vezeÂrli a keÂszuÈleÂket, azaz beaÂllõÂtja a hoÍmeÂrseÂkleteket, nyitja±zaÂrja
a szelepeket, beaÂllõÂtja a gaÂzok aÂramlaÂsi sebesseÂgeit, soÍt ha van automata injektorunk,
akkor annak a vezeÂrleÂseÂt is oÍ veÂgzi. Egy modern, joÂl felszerelt keÂszuÈleÂk mellett tehaÂt nem
kell ott aÂllni, hanem eleÂg a mintaÂkat berakni eÂs a szaÂmõÂtoÂgeÂpbe a megfeleloÍ adatokat
betaÂplaÂlni. A kapott eredmeÂnyeket azonban mindig kritikusan meg kell vizsgaÂlnunk, mert
a programok soha nem toÈkeÂletesek, nem lehet oÍket minden eshetoÍseÂgre felkeÂszõÂteni. A mintaÂk tulajdonsaÂgai is elteÂroÍek, mindig fennaÂll a veszeÂlye a hibaÂs eredmeÂnyeknek.
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17.4. A kromatogramok minoÍseÂgi eÂrteÂkeleÂse
A mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs menete eÂs szempontjai megegyeznek a 16.5. fejezetben a HPLC
kromatogramok eÂrteÂkeleÂseÂneÂl leõÂrtakkal, ezeket itt kuÈloÈn nem taÂrgyaljuk. EÂrdekesebb
a csuÂcsok minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsaÂnak keÂrdeÂse, ennek a gaÂzkromatograÂfiaÂban nagyobbak a
hagyomaÂnyai, õÂgy ezzel itt foglalkozunk.
TehaÂt a keÂrdeÂs: milyen anyagot rejt a kromatogramon egy adott retencioÂs idejuÍ csuÂcs?
Ha az azonosõÂtaÂs lehetoÍseÂgeit vizsgaÂljuk, akkor alapvetoÍen keÂt esetet kell megkuÈloÈnboÈztetnuÈnk aszerint, hogy rendelkezeÂsuÈnkre aÂll-e megfeleloÍ standard anyag, vagy nem. (KoÈzbevetoÍleg jegyezzuÈk meg, hogy a kromatograÂfiaÂs meÂreÂsek az esetek tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂgeÂben
ceÂlzottak, tehaÂt tudjuk, hogy milyen komponenseket keresuÈnk a mintaÂban. Ennek megfeleloÍen aÂltalaÂban rendelkezuÈnk is a szuÈkseÂges standard anyagokkal.)
Ha van standard anyagunk, akkor annak oldataÂt is kromatografaÂljuk az ismeretleneÂvel
teljesen azonos koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt, majd a retencioÂs idoÍk oÈsszehasonlõÂtaÂsaÂval veÂgezzuÈk
el az azonosõÂtaÂst. A moÂdszert a 17.8. eÂs a 17.9. aÂbraÂn mutatjuk be. A 17.8. aÂbraÂn kloÂrtartal-

17.8. aÂbra

KloÂrtartalmuÂ peszticidek standard oldataÂnak kromatogramja

muÂ peszticidek standard oldataÂnak kromatogramja, a 17.9. aÂbraÂn emberi zsõÂrszoÈvet mintaÂroÂl keÂszuÈlt kromatogram laÂthatoÂ, mindegyik elektronbefogaÂsi detektorral keÂszuÈlt. A szaÂmõÂtoÂgeÂp kiõÂrta az azonosõÂtott komponensek neveit.
Ha a retencioÂs idoÍk nem egyeznek, akkor a keÂt anyag nem azonos. Ha a retencioÂs idoÍk
egyeznek, akkor lehet a keÂt anyag azonos, de ez nem biztos, ugyanis toÈbb anyagnak is
lehet azonos retencioÂs ideje. (A kromatograÂfia kizaÂraÂsra joÂ moÂdszer, de pozitõÂv azonosõÂtaÂsra kicsit koÈruÈlmeÂnyesen alkalmazhatoÂ.) Az azonosõÂtaÂs eredmeÂnyeÂt valamilyen fuÈggetlen
moÂdszerrel meg kell eroÍsõÂteni. Ilyen moÂdszer peÂldaÂul az, ha elteÂroÍ polaritaÂsuÂ kolonnaÂn is
elveÂgezzuÈk az elvaÂlasztaÂst eÂs az azonosõÂtaÂst. Ha az eredmeÂny megegyezik, akkor nagy
biztonsaÂggal azonosõÂtottuk komponensuÈnket. Egy maÂsik moÂdszer szerint valamilyen szaÂrmazeÂkot keÂpezuÈnk a standard anyagboÂl eÂs az azonosõÂtandoÂboÂl is, ezeket is kromatografaÂljuk eÂs azonosõÂtunk.
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17.9. aÂbra

Emberi zsõÂrszoÈvet kivonataÂnak kromatogramja

ProbleÂmaÂt okoz, ha a retencioÂs idoÍk csak kismeÂrteÂkben teÂrnek el egymaÂstoÂl. Vajon kõÂseÂrleti
hiba az elteÂreÂs, vagy keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ anyagunk van? Ilyenkor segõÂthet, ha a mintaÂhoz adunk
egy kis standard oldatot eÂs ezt az elegyet kromatografaÂljuk. Ha kettoÍs csuÂcsot kapunk,
vagy vaÂlla lesz a csuÂcsnak, akkor keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ anyagunk van. Ha nincs csuÂcstorzulaÂs,
akkor az sajnos nem jelenti felteÂtlenuÈl az azonossaÂgot, tovaÂbb kell vizsgaÂloÂdnunk.
Sokkal nehezebb a helyzetuÈnk, ha nincs standard anyagunk.
KoraÂn felismerteÂk azt a toÈrveÂnyszeruÍseÂget,
hogy homoloÂg sorok (paraffinok, alkeÂnek, alkoholok, savak, eÂszterek stb.) tagjainak szeÂnatomszaÂma eÂs redukaÂlt retencioÂs ideje koÈzoÈtt oÈsszefuÈggeÂs van. Ha izoterm koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt elemzuÈnk, eÂs aÂbraÂzoljuk a redukaÂlt retencioÂs idoÍ logaritmusaÂt a szeÂnatomszaÂmmal szemben, akkor egy egyenes pontjait kapjuk (17.10. aÂbra). Ha tudjuk, hogy az
17.10. aÂbra HomoloÂg sor tagjainak szeÂnatomszaÂm ± retencioÂs
ismeretlen anyag milyen homoloÂg sor tagja,
idoÍ oÈsszefuÈggeÂse
akkor a grafikonroÂl annak szeÂnatomszaÂma leolvashatoÂ, eÂs õÂgy a komponens azonosõÂthatoÂ. JoÂl hasznaÂlhatoÂ ez az eljaÂraÂs peÂldaÂul zsõÂrsavak
eÂs zsõÂrsav metileÂszterek azonosõÂtaÂsaÂnaÂl.
Nincs veszve minden akkor sem, ha meÂg ennyi informaÂcioÂnk sincs az ismeretlen anyagroÂl.
A retencioÂs idoÍ adott koÈruÈlmeÂnyek koÈzoÈtt aÂllandoÂ, a komponensre jellemzoÍ. Ha a retencioÂs idoÍket taÂblaÂzatokba foglalnaÂnk, akkor ezekboÍl az adatokboÂl az azonosõÂtaÂst el tudnaÂnk
veÂgezni. A probleÂmaÂt az okozza, hogy a retencioÂs idoÍt befolyaÂsolja a kolonna hossza,
aÂtmeÂroÍje, a vivoÍgaÂz minoÍseÂge eÂs aÂramlaÂsi sebesseÂge, az aÂlloÂfaÂzis minoÍseÂge, a faÂzisaraÂny
[(9.4.) definõÂcioÂ] eÂs a hoÍmeÂrseÂklet. Minden parameÂter hataÂsaÂnak taÂblaÂzatba foglalaÂsa remeÂnytelen vaÂllalkozaÂs.
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A praktikus megoldaÂst Kova
ts Ervin lausanne-i vegyeÂszprofesszor (Budapest,
È t1927±Morges, SvaÂjc, 2012) dolgozta ki. O
lete igazaÂboÂl nagyon egyszeruÍ, a leÂnyege a
koÈvetkezoÍ:
Az elemzeÂshez hasznaÂlt aÂlloÂ faÂzison az
elemzeÂs koÈruÈlmeÂnyei koÈzoÈtt felvesszuÈk a
normaÂl paraffinok neÂhaÂny tagjaÂnak a kromatogramjaÂt uÂgy, hogy a normaÂl paraffinok
retencioÂs idoÍi fogjaÂk koÈzre az ismeretlen
anyag retencioÂs idejeÂt. KiszaÂmõÂtjuk a paraf17.11. aÂbra A retencioÂs index leolvasaÂsa grafikonroÂl
finok redukaÂlt retencioÂs idoÍinek logaritmusaÂt eÂs aÂbraÂzoljuk a szeÂnatomszaÂmuk szaÂzszorosaÂval szemben. Az ismeretlen anyag redukaÂlt retencioÂs idejeÂnek logaritmusaÂt is kiszaÂmõÂtjuk, eÂs a võÂzszintes tengelyen leolvassuk a neki megfeleloÍ eÂrteÂket. A leolvasott eÂrteÂk
neve retencioÂs index (17.11. aÂbra).
Ha nem akarunk aÂbraÂzolni, akkor a csuÂcsunkat koÈzrefogoÂ keÂt alkaÂn eÂs a csuÂcsunk retencioÂs idejeÂboÍl ki is szaÂmõÂthatjuk a retencioÂs indexet a lineaÂris interpolaÂcioÂ keÂplete alapjaÂn:


log t'x log t'n
.
I  100 n 
log t'n1 log t'n
Az egyenletben I a retencioÂs indexet jeloÈli, t' a redukaÂlt retencioÂs idoÍt, x az ismeretlen
komponenst, n az ismeretlent megeloÍzoÍ, n  1 az ismeretlent koÈvetoÍ normaÂl paraffin
szeÂnatomszaÂmaÂt. A retencioÂs indexek kuÈloÈnboÈzoÍ aÂlloÂ faÂzisokon meÂrhetoÍ eÂrteÂkei taÂblaÂzatokban megtalaÂlhatoÂak, ezek alapjaÂn valoÂszõÂnuÍsõÂthetjuÈk a komponens minoÍseÂgeÂt. Az azonosõÂtaÂs eredmeÂnyeÂt fuÈggetlen moÂdszerekkel meg kell eroÍsõÂtenuÈnk.
Az eddig elmondottakboÂl talaÂn maÂr eÂrzeÂkelhetoÍ, hogy a pozitõÂv minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs a kromatograÂfiaÂban komoly probleÂma. KeÂzenfekvoÍ lehet a spektroszkoÂpiai detektorok alkalmazaÂsa. Ha ugyanis a komponens spektrumaÂt fel tudjuk venni, annak alapjaÂn az azonosõÂtaÂs
koÈnnyen elveÂgezhetoÍ, vagy legalaÂbbis a gyanuÂ megeroÍsõÂthetoÍ vagy caÂfolhatoÂ. Ilyen detektorokroÂl lesz szoÂ a koÈvetkezoÍ fejezetben.

17.5. GaÂzkromatograÂfia±toÈmegspektrometria
A minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs megkoÈnnyõÂteÂseÂre kivaÂloÂan alkalmasak a spektroszkoÂpiaÂs detektorok. A gaÂzkromatograÂfiaÂban keÂt ilyen detektort hasznaÂlnak, az infravoÈroÈs feÂnyabszorpcioÂs
eÂs a toÈmegspektromeÂter detektort.
Az infravoÈroÈs detektorral a komponensek infravoÈroÈs abszorpcioÂs spektrumaÂt vehetjuÈk fel.
A spektrum az anyagokra nagyon eroÍsen jellemzoÍ, soÍt a karakterisztikus elnyeleÂsek alapjaÂn a funkcioÂs csoportokat magunk is koÈnnyedeÂn azonosõÂtani tudjuk. Sajnos a detektor eleÂg
eÂrzeÂketlen, aÂra magas, muÍkoÈdteteÂse koÈltseÂges, nem terjedt el szeÂles koÈrben.
A toÈmegspektromeÂter detektorkeÂnt toÈrteÂnoÍ alkalmazaÂsa nagyon logikus vaÂlasztaÂsnak tuÍnik. ToÈmegspektromeÂterrel tiszta anyagok spektrumaÂnak felveÂteleÂre toÈrekszuÈnk, a gaÂzkromatograÂfia pedig nagy elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂge reÂveÂn tiszta komponenseket produkaÂl. A kettoÍt
oÈsszekapcsolva a rendszer teljesõÂtoÍkeÂpesseÂge sokkal nagyobb, mint a kettoÍeÂ kuÈloÈn-kuÈloÈn,
az oÈsszekapcsolaÂsnaÂl azonban suÂlyos technikai probleÂmaÂkat kell megoldani.
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Az elsoÍ a toÈmegspektromeÂter muÍkoÈdeÂsi sebesseÂge. A toÈltetes gaÂzkromatograÂfiaÂban a csuÂcsok szeÂlesseÂge neÂhaÂnyszor tõÂz maÂsodperc, a kapillaÂris gaÂzkromatograÂfiaÂban neÂhaÂny maÂsodperc. Egy csuÂcs pontos mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂseÂhez tõÂzneÂl toÈbb meÂreÂsi adat szuÈkseÂges,
azaz maÂsodpercenkeÂnt toÈbb komplett toÈmegspektrumot kell felvenni. Erre csak a gyors
keÂszuÈleÂkek keÂpesek, ilyenek a repuÈleÂsi idoÍ, a kvadrupol eÂs az ioncsapda toÈmegspektromeÂterek.
SzerencseÂre aÂltalaÂban nincs szuÈkseÂg nagy felbontaÂsra, elegendoÍ, ha egeÂsz toÈmegszaÂmokban
kuÈloÈnboÈzoÍ ionokat el tud vaÂlasztani a detektor analizaÂtora. A toÈmegtartomaÂny sem tuÂl
szeÂles, amelyen muÍkoÈdnie kell a detektornak, hiszen 500 egyseÂgneÂl nagyobb toÈmeguÍ
anyagok nem nagyon vaÂlaszthatoÂak el gaÂzkromatograÂfiaÂsan, õÂgy a toÈmegtartomaÂny szokaÂsos felsoÍ hataÂra 600±800 egyseÂg, konstrukcioÂtoÂl fuÈggoÍen. Az ezres felbontaÂs aÂltalaÂban tehaÂt
megfelel. Ma maÂr azonban, a TOF analizaÂtorok oÂriaÂsi fejloÍdeÂseÂnek koÈvetkezteÂben (15.2.
fejezet), moÂdunk van nagyfelbontaÂsuÂ detektor hasznaÂlataÂra eÂs õÂgy ismeretlen anyagok meÂg
megbõÂzhatoÂbb azonosõÂtaÂsaÂra.
Nagy gond a keÂt keÂszuÈleÂk oÈsszekapcsolaÂsa. A gaÂzkromatograÂf tuÂlnyomaÂson muÍkoÈdik, a kolonnaÂroÂl kileÂpoÍ gaÂz atmoszfeÂrikus nyomaÂsuÂ, a toÈmegspektromeÂter viszont nagyvaÂkuumot
igeÂnyel. El kell tehaÂt vezetni a vivoÍgaÂz nagy reÂszeÂt uÂgy, hogy az elemzendoÍ komponensekboÍl mineÂl kevesebbet veszõÂtsuÈnk el. ToÈltetes kolonnaÂknaÂl a vivoÍgaÂz aÂramlaÂsi sebesseÂge 20±
30 ml/perc. Ez nagyon magas eÂrteÂk, meÂgis megoldottaÂk az oÈsszekapcsolaÂs probleÂmaÂjaÂt.
A megoldaÂs bonyolult volt, eÂs mivel ma maÂr nem kapcsolunk oÈssze toÈltetes kolonnaÂt
toÈmegspektromeÂterrel, õÂgy ezzel a keÂrdeÂssel nem is foglalkozunk.
KapillaÂris kolonnaÂknaÂl az aÂramlaÂsi sebesseÂg hossztoÂl eÂs aÂtmeÂroÍtoÍl fuÈggoÍen 1 ml/perc koÈruÈli
eÂrteÂk, de lehet nagyobb is. HosszuÂ eÂs veÂkony kolonnaÂk koÈzvetlenuÈl bekoÈthetoÍk a toÈmegspektromeÂter ionforraÂsaÂba, a vivoÍgaÂzt a vaÂkuumrendszer el tudja szaÂllõÂtani. Ennek a megoldaÂsnak nagy eloÍnye, hogy minden anyag bejut a toÈmegspektromeÂterbe, a meÂreÂs eÂrzeÂkenyebb. ProbleÂmaÂs a kolonnacsere, mert ehhez le kell huÍteni a gaÂzkromatograÂfot eÂs a
toÈmegspektromeÂtert is, kikapcsolni oÍket, a vaÂkuumrendszert belevegoÍztetni, eÂs õÂgy csereÂlhetjuÈk csak ki a kolonnaÂt. Ha beraktuk az uÂjat, akkor a vaÂkuumot uÂjra ki kell alakõÂtani,
a keÂszuÈleÂkeket felfuÍteni, eÂs csak akkor elemezhetuÈnk uÂjra, ha a vaÂkuum megfeleloÍ. A nyomaÂs aÂltalaÂban gyorsan lecsoÈkken a kõÂvaÂnt alacsony eÂrteÂkre, de a levegoÍboÍl a feÂmfeluÈletekre
adszorbeaÂloÂdoÂ võÂz eltaÂvolõÂtaÂsa hosszabb idoÍt vesz igeÂnybe. Mindent oÈsszevetve a kolonnacsere egy munkanap kieseÂseÂt is jelentheti. Mint maÂr emlõÂtettuÈk, egy aÂtlagos aÂtmeÂroÍjuÍ, hoszszabb kapillaÂrison az elvaÂlasztaÂsi feladatok toÈbbseÂge megoldhatoÂ, õÂgy kolonnacsereÂre szerencseÂre nincs gyakran szuÈkseÂg.
Ha muszaÂj roÈvid, azaz kb. tõÂz meÂteres, nagyobb aÂtmeÂroÍjuÍ kolonnaÂt hasznaÂlnunk, vagy
valamilyen okboÂl szuÈkseÂg van a gyakori kolonnacsereÂre, akkor nem koÈthetjuÈk be koÈzvetlenuÈl a kolonnaÂt. A megoldaÂst az jelenti, hogy a toÈmegspektromeÂterbe egy nagyon veÂkony
kapillaÂrisdarabot koÈtuÈnk be, aminek az aÂramlaÂsi ellenaÂllaÂsa olyan nagy, hogy a rajta aÂtaÂramloÂ gaÂzmennyiseÂg nem rontja le a vaÂkuumot. A kromatograÂfiaÂs kolonna veÂgeÂt egy
koÈzdarab segõÂtseÂgeÂvel a kapillaÂris veÂgeÂnek koÈzeleÂben roÈgzõÂtjuÈk (17.12. aÂbra).
IÂgy a kolonnaÂboÂl kileÂpoÍ gaÂzboÂl a toÈmegspektromeÂter vaÂkuuma annyit szõÂv be, amennyit
a kapillaÂris ellenaÂllaÂsa megenged, a toÈbbi taÂvozik a lefuÂvatoÂ nyõÂlaÂson. Itt az elemzendoÍ
komponenseknek egy kis reÂsze is eltaÂvozik, a detektaÂlaÂs eÂrzeÂketlenebb lesz, csereÂbe viszont a kolonna csereÂje gyorsabban eÂs egyszeruÍbben veÂgrehajthatoÂ.
Az eloÍnyoÈket eÂs a haÂtraÂnyokat is meÂrlegre teÂve a felhasznaÂloÂk aÂltalaÂban a koÈzvetlen
kolonnabekoÈteÂst alkalmazzaÂk.
A toÈmegspektromeÂter detektor alapvetoÍen keÂtfeÂle uÈzemmoÂdban muÍkoÈdhet.
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Ha az anyagok minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsa a ceÂl, akkor a detektor suÍruÍ idoÍkoÈzoÈnkeÂnt felveszi a teljes toÈmegspektrumot az
aÂltalunk kijeloÈlt toÈmegtartomaÂnyon. A spektrumokat a szaÂmõÂtoÂgeÂp
elraktaÂrozza, ezekboÍl
aÂllõÂtja oÈssze a kromatogramot. Ha kivaÂlasztjuk a kromatogram egy
pontjaÂt, akkor kirajzol17.12. aÂbra KapillaÂris interfeÂsz csatlakozaÂsa a gaÂzkromatograÂfiaÂs oszlophoz
tathatjuk a hozzaÂ tartozoÂ toÈmegspektrumot.
A geÂp a haÂtteÂrtaÂroloÂjaÂn a spektrumkoÈnyvtaÂrban toÈbb szaÂzezer spektrumot taÂrol, ha kõÂvaÂnjuk, kikeresi, hogy az aÂltalunk kapott spektrum ezek koÈzuÈl melyikekre hasonlõÂt a legjobban. (A GC-MS-ben a leggyakrabban a 70 eV-os elktronuÈtkoÈzteteÂses ionizaÂcioÂt alkalmazzaÂk. A spektrumkoÈnyvtaÂrakban talaÂlhatoÂ spektrumok mindegyike ilyen ionizaÂcioÂval keÂszuÈlt, ezeÂrt tudjuk komponenseinket megbõÂzhatoÂan azonosõÂtani. A HPLC-MS-ben az ionizaÂcioÂ moÂdja maÂs (17.6. fejezet), a spektrumok a keÂszuÈleÂkparameÂterek vaÂltozaÂsaÂval vaÂltoznak. Nincs is a HPLC-MS-ben aÂltalaÂnosan hasznaÂlhatoÂ spektrumkoÈnyvtaÂr, minden analitikus sajaÂt magaÂnak keÂszõÂt koÈnyvtaÂrat.) Az eredmeÂnyeket grafikusan is megjelenõÂti, eÂs mi
eldoÈnthetjuÈk, hogy az aÂltalunk vizsgaÂlt csuÂcs milyen anyagnak a csuÂcsa.
Ez a muÍkoÈdeÂsi moÂd lehetoÍseÂget ad arra is, hogy megvizsgaÂljuk, hogy egy csuÂcs egy vagy
È sszehasonlõÂtjuk a csuÂcs elejeÂnek, koÈzepeÂnek eÂs a veÂgeÂnek
toÈbb anyagot tartalmaz-e. O
a spektrumaÂt. Ha egyformaÂk, akkor a csuÂcs tiszta, ha nem, akkor nem.
A jobb eÂrteÂkelhetoÍseÂg kedveÂeÂrt kivaÂlaszthatunk neÂhaÂny iont a spektrumokboÂl, eÂs kirajzoltathatjuk az oÍaÂltaluk alkotott kromatogramokat. Ez a minoÍseÂgi eÂrteÂkeleÂsneÂl sokszor nagy
segõÂtseÂg.
Ilyen moÂdban a detektor eÂrzeÂkenyseÂge a laÂngionizaÂcioÂs detektoreÂval oÈsszevethetoÍ, mindenre ad jelet, univerzaÂlis detektor.
FelvehetjuÈk a kromatogramot uÂgy is, hogy csak neÂhaÂny iont vaÂlasztunk ki a toÈmegspektrumokboÂl, eÂs a detektor paÂsztaÂzaÂs helyett csak ezeket figyeli. Ilyen moÂdban nagyon sokszor
felvehetjuÈk egyetlen meÂreÂsi pont ¹toÈmegspektrumaÂtº, mivel maximum 6±7 iont kell detektaÂlni. A sok felveÂtelt aÂtlagolva a jel±zaj viszony (1.2. fejezet) nagysaÂgrendekkel javul, az
eÂrzeÂkenyseÂg megkoÈzelõÂtheti akaÂr az elektronbefogaÂsi detektor eÂrzeÂkenyseÂgeÂt is.
Ez a detektor szelektõÂv muÍkoÈdeÂsi moÂdja, mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂshez ezt eÂrdemes hasznaÂlni.
Ez a moÂd minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsra csak korlaÂtozottan alkalmas, mert csak neÂhaÂny ionunk van
a spektrumboÂl. KoÈnyvtaÂri kereseÂsre semmikeÂppen nem hasznaÂlhatoÂ, arra viszont igen,
hogy az ionok intenzitaÂsainak araÂnyaÂval alaÂtaÂmasszuk vagy megcaÂfoljuk azt, hogy az
ismeretlen eÂs a standard anyag minoÍseÂge megegyezik.
Ha keÂt nem toÈkeÂletesen elvaÂloÂ komponens pontos koncentraÂcioÂjaÂt keressuÈk, akkor uÂgy
jaÂrhatunk el, hogy keÂt iont vaÂlasztunk ki a meÂreÂshez, egyiket az egyik, a maÂsikat a maÂsik
anyag spektrumaÂboÂl. A meÂreÂs befejezteÂvel kuÈloÈn-kuÈloÈn rajzoltatjuk ki a keÂt ion kromatogramjaÂt. Egyiken csak az egyik, a maÂsikon csak a maÂsik anyag csuÂcsa szerepel, nem
zavarjaÂk egymaÂs integraÂlaÂsaÂt, a mennyiseÂgi eÂrteÂkeleÂs pontosan elveÂgezhetoÍ.
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17.13. aÂbra

Peszticidek HPLC-MS kromatogramja

EllenteÂtben a 17.3.5. fejezetben taÂrgyalt szelektõÂv detektorokkal, a toÈmegspektromeÂter
baÂrmilyen anyagra szelektõÂvveÂ tehetoÍ, azaz ¹univerzaÂlisan szelektõÂvº. Ez a jellemzoÍje eÂs
a keÂnyelmes minoÍseÂgi azonosõÂtaÂs lehetoÍseÂge eredmeÂnyezte azt, hogy ma maÂr talaÂn a legneÂpszeruÍbb detektor a toÈmegspektromeÂter. EloÍnyeihez hozzaÂjaÂrul az is, hogy ma maÂr
toÈrekveÂs a laboratoÂriumok reÂszeÂroÍl, hogy egy mintaoldatban sok, akaÂr neÂhaÂny szaÂz komponenst meg tudjanak hataÂrozni egyetlen elvaÂlasztaÂssal. Mivel ennyi komponens toÈkeÂletes
elvaÂlasztaÂsa nem lehetseÂges, a probleÂma csak MS detektor hasznaÂlataÂval oldhatoÂ meg. Az
eloÍzoÍ bekezdeÂsben leõÂrt moÂdszert alkalmazzuk ilyenkor az oÈsszes komponensre. Egy ilyen
moÂdszerrel kapott kromatogramot a 17.13. aÂbraÂn mutatunk be (a kromatogramot nem GCMS, hanem HPLC-MS keÂszuÈleÂken vetteÂk fel). FelhõÂvjuk a figyelmet, hogy a valoÂsaÂgban
ilyen kromatogrammal aÂltalaÂban nincs dolgunk, a tisztaÂn laÂtaÂs eÂrdekeÂben minden komponens eseteÂben csak a neki megfeleloÍ toÈmegszaÂmokhoz tartozoÂ kromatogramot rajzoltatjuk
ki eÂs integraÂltatjuk.
A felsorolt eloÍnyei elleneÂre nem a toÈmegspektromeÂter detektor a legelterjedtebb, mert aÂra
eÂs muÍkoÈdteteÂsi koÈltseÂgei a toÈbbi detektorhoz viszonyõÂtva leÂnyegesen magasabbak.

17.6. HPLC±toÈmegspektrometria
KeÂzenfekvoÍnek tuÍnt, hogy az MS detektort HPLC keÂszuÈleÂkhez kapcsolva is hasznaÂljuk,
kiaknaÂzva az eloÍzoÍ fejezetben ismertetett eloÍnyeit. A probleÂma azonban nagysaÂgrendekkel
nagyobb.
Az eluenst itt is el kell taÂvolõÂtani. Ha 1 ml/perc koÈruÈli eluens aÂramlaÂsi sebesseÂget hasznaÂlnaÂnk, annak elpaÂrologtataÂsa koÈzelõÂtoÍleg 1000 ml/perc goÍz illetve gaÂz eltaÂvolõÂtaÂsaÂt jelenteneÂ,
amivel a vaÂkuumrendszer nem tud megbirkoÂzni. A HPLC eÂs az MS oÈsszekapcsolaÂsaÂval sok
eÂven keresztuÈl kuÈszkoÈdtek a keÂszuÈleÂkgyaÂrtoÂk. Ma maÂr elmondhatoÂ, hogy a probleÂma
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17.6. HPLC±to
Èmegspektrometria

17.14. aÂbra

355

Az elektrospray ionizaÂcioÂ (ESI)

toÈbbeÂ-keveÂsbeÂ megoldoÂdott, de univerzaÂlis megoldaÂs, ami mindenfeÂle komponens eÂs
eluens eseteÂben hasznaÂlatos lehetne, nincs. A tovaÂbbiakban a ma legelterjedtebben hasznaÂlt elektron spray ionizaÂcioÂt (ESI) fogjuk vaÂzlatosan ismertetni.
A HPLC maga egy mindennapos keÂszuÈleÂk lehet, a toÈmegspektromeÂter detektor aÂltalaÂban
kvadrupol vagy repuÈleÂsi idoÍ analizaÂtort tartalmaz, egyeÂbkeÂnt szinteÂn nem kuÈloÈnleges. A leÂnyeg a kettoÍ koÈzoÈtti kapcsolatot megvaloÂsõÂtoÂ keÂszuÈleÂkben, az interfeÂszben rejlik.
Az interfeÂsz egyidoÍben veÂgzi a folyadeÂk aproÂ cseppekre toÈrteÂnoÍ porlasztaÂsaÂt, az eluens
elpaÂrologtataÂsaÂt eÂs elszõÂvaÂsaÂt, valamint a meÂrendoÍ komponensek ionizaÂlaÂsaÂt. A folyamat
megeÂrteÂseÂt a 17.14. aÂbra segõÂti. A HPLC oszlopboÂl kileÂpoÍ oldat egy kapillaÂrison keresztuÈl
jut be egy fuÍtoÈtt teÂrbe. Az oldat porlasztaÂsaÂt forroÂ nitrogeÂngaÂz veÂgzi, a kapillaÂris 3000 eÂs
6000 volt koÈzoÈtti feszuÈltseÂgre van feltoÈltve. Az aproÂ folyadeÂkcseppek pozitõÂv toÈlteÂst
kapnak, az oldoÂszer paÂrolog. A cseppben leÂvoÍ ionok a csepp meÂreteÂnek csoÈkkeneÂse miatt
egyre koÈzelebb keruÈlnek egymaÂshoz, veÂguÈl a nagy pozitõÂv teÂreroÍsseÂg felrobbantja a cseppet. A kisebb csepp tovaÂbb paÂroloÂdik eÂs a folyamat addig ismeÂtloÍdik, amõÂg maÂr csak
a vizsgaÂlt anyag kationjai maradnak meg. Az eluenst forroÂ nitrogeÂn oÈblõÂtoÍgaÂz eÂs a vaÂkuum
elviszi, nagyreÂszt csak a meÂrendoÍ komponensek ionjai jutnak a toÈmegspektromeÂterbe.
EgyeÂb mintabeviteli eÂs ionizaÂcioÂs moÂdok is leÂteznek a HPLC-MS-ben (peÂldaÂul az APCI,
azaz Atmospheric Pressure Chemical Ionization, magyarul atmoszfeÂrikus nyomaÂsuÂ keÂmiai
ionizaÂcioÂ, az APPI, azaz Atmospheric Pressure Photoionization, magyarul atmoszfeÂrikus
nyomaÂsuÂ fotoionizaÂcioÂ, a MALDI, azaz Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, magyarul leÂzerrel taÂmogatott deszorpcioÂ eÂs ionizaÂcioÂ). Ezekkel, baÂr nagyon izgalmasak eÂs
kuÈloÈnboÈzoÍ tõÂpusuÂ vegyuÈletek elemzeÂseÂneÂl nagyon joÂl hasznaÂlhatoÂak, a tananyag terjedelmi
korlaÂtai miatt nem foglalkozhatunk.
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Â ltalaÂban nem alkalmaznak 1 ml/perc aÂramlaÂsi sebesseÂget a HPLC elvaÂlasztaÂsnaÂl, ez az
A
eÂrteÂk felsoÍ hataÂrnak tekinthetoÍ. Megszokott a 0,2-0,3 ml/perc. Az oszlop adatai is kisseÂ
maÂsok, aÂtmeÂroÍje 2-3 mm, a toÈltet szemcsemeÂrete 3 mm koÈruÈli. Ha pH-t kell beaÂllõÂtani,
akkor csak illeÂkony sav illetve baÂzis, aÂltalaÂban hangyasav, ecetsav, ammoÂnium-hidroxid
hasznaÂlhatoÂ, valamint az ezekboÍl keletkezoÍ soÂk. Nem illeÂkony soÂk ugyanis nagyon roÈvid
idoÍn beluÈl lerakoÂdaÂst okoznaÂnak eÂs eltoÈmneÂk a keÂszuÈleÂket.
A detektor hasznaÂlata tulajdonkeÂppen megegyezik a GC-MS-neÂl leõÂrtakkal. Nagyon fontos
elteÂreÂs azonban, hogy az ionizaÂcioÂ moÂdja teljesen elteÂr a szabvaÂnyos 70 eV-os elektronuÈtkoÈzteteÂses ionizaÂcioÂtoÂl (15.2.4. fejezet), emiatt nem leÂtezik aÂltalaÂnos spektrumkoÈnyvtaÂr.
A spektrumok a parameÂterek beaÂllõÂtaÂsaÂtoÂl fuÈggnek, emiatt csak a sajaÂt standard anyagainkroÂl felvett spektrumokra taÂmaszkodhatunk. Sokat segõÂt a repuÈleÂsi idoÍ analizaÂtor az
ismeretlen spektrumok eÂrtelmezeÂseÂben, ha felmeruÈl ilyen feladat.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Milyen komponensek elemezhetoÍk gaÂzkromatograÂfiaÂs moÂdszerrel?
2. Mutassa be a gaÂzkromatograÂf foÍ reÂszeit!
3. MieÂrt fontos a precõÂz termosztaÂlaÂs a gaÂzkromatograÂfiaÂban?
4. Milyen aÂlloÂfaÂzisokat hasznaÂlunk a gaÂzkromatograÂfiaÂban?
5. Mit jelent a retencioÂs idoÍ fogalma? Mire hasznaÂlhatoÂ a retencioÂs idoÍ?
6. Hogyan muÍkoÈdik az elektronbefogaÂsi detektor?
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18. ELEKTROFOREÂZIS

18.1. AÂltalaÂnos ismerteteÂs
Az elektroforeÂzis (ELFO) alapgondolata roppant egyszeruÍ. ToÈlteÂssel rendelkezoÍ reÂszecskeÂk elektromos eroÍteÂrben a toÈlteÂsuÈknek megfeleloÍ iraÂnyban elmozdulnak. A reÂszecskeÂk
vaÂndorlaÂs koÈzben elvaÂlnak egymaÂstoÂl, ha sebesseÂguÈk elteÂr. A feheÂrjeÂk ilyen moÂdon toÈrteÂnoÍ
elvaÂlasztaÂsaÂra iraÂnyuloÂ elsoÍ kõÂseÂrleteket Arne Tiselius sveÂd vegyeÂsz (Stockholm, 1912±
Uppsala, 1971) veÂgezte az 1930-as eÂvek veÂgeÂn. OÍ a moÂdszer megalkotoÂja, neve oÈsszeforrt
az elektroforeÂzissel. MunkaÂssaÂgaÂeÂrt 1948-ban Nobel-dõÂjat kapott.
A Tiselius-feÂle elektroforetikus keÂszuÈleÂk vaÂzlata a 18.1. aÂbraÂn laÂthatoÂ. Ez egy U alakuÂ
uÈvegcsoÍ, pufferoldattal megtoÈltve, amibe oldott feheÂrjeÂket tartalmazoÂ mintaoldatot lehet
bevinni. Az U keÂt szaÂraÂra egyenfeszuÈltseÂget kapcsolva bizonyos idoÍ eltelte utaÂn a szaÂrakban
kuÈloÈnboÈzoÍ suÍruÍseÂguÍ saÂvokat figyelhetuÈnk meg, a saÂvok a szeÂtvaÂlt feheÂrjemolekulaÂk oldatai.
A feheÂrjemolekulaÂk sok savas eÂs baÂzikus csoportot tartalmaznak, ezek mindegyikeÂnek
toÈlteÂse a pH fuÈggveÂnye. Savas koÈzegben toÈbb a pozitõÂv toÈlteÂs a molekulaÂn, mõÂg baÂzikusban
toÈbb a negatõÂv, veÂgeredmeÂnyben a feheÂrjemolekulaÂnak kialakul egy nettoÂ toÈlteÂse. Ez a toÈlteÂs alapvetoÍen befolyaÂsolja a vaÂndorlaÂst. Azt a pH-t, ahol nincs nettoÂ toÈlteÂse a molekulaÂnak, izoelektromos pontnak nevezzuÈk, ugyanuÂgy, mint az aminosavaknaÂl. Ez a pH-eÂrteÂk
a feheÂrjeÂre jellemzoÍ adat. Az izoelektromos pont feletti pH-n a feheÂrje toÈlteÂse negatõÂv.
Sokszor igyekszuÈnk olyan pH-t beaÂllõÂtani, hogy az oÈsszes feheÂrje negatõÂv toÈlteÂsuÍ legyen,
azonos iraÂnyban vaÂndoroljon.
Nem csak feheÂrjemolekulaÂk, hanem mindenfeÂle toÈltoÈtt reÂszecske vaÂndorol az elektroforetikus keÂszuÈleÂkben, peÂldaÂul nukleinsavak vagy szervetlen ionok is. Az elektroforeÂzis kifejezeÂst reÂgebben kizaÂroÂlag a makromolekulaÂk elvaÂlasztaÂsaÂra eÂrtetteÂk, a kismeÂretuÍ ionok
eseteÂben az ionoforeÂzis kifejezeÂst hasznaÂltaÂk. Ma maÂr aÂltalaÂnos az elektroforeÂzis megnevezeÂs az ionok meÂreteÂtoÍl fuÈggetlenuÈl.
Szabad oldatban a keveredeÂs szeÂlesõÂti a saÂvokat, rontja az elvaÂlasztaÂst. Ha a keveredeÂst
megakadaÂlyozoÂ koÈzeget, hordozoÂt alkalmazunk, akkor az elvaÂlasztaÂs leÂnyegesen jobb lesz.
A reÂszecskeÂk vaÂndorlaÂsaÂt toÈbb teÂnyezoÍ befolyaÂsolja. A toÈlteÂs eloÍjele megszabja a vaÂndorlaÂs iraÂnyaÂt, a negatõÂv ionok az anoÂd, a pozitõÂvak a katoÂd
feleÂ vaÂndorolnak. A vaÂndorlaÂs sebesseÂgeÂt alapvetoÍen a reÂszecske nettoÂ toÈlteÂse, meÂrete eÂs alakja, a
teÂreroÍsseÂg, a koÈzeg viszkozitaÂsa, a hordozoÂ tulajdonsaÂgai eÂs a hoÍmeÂrseÂklet befolyaÂsoljaÂk. Nagy
toÈlteÂssel rendelkezoÍ, kismeÂretuÍ ion alacsony viszkozitaÂsuÂ koÈzegben nagy mobilitaÂsuÂ, azaz gyorsan
halad.
A puffer oÈsszeteÂteleÂnek toÈbbszoÈroÈs hataÂsa van:
· BeaÂllõÂtja a koÈzeg pH-jaÂt eÂs ezzel a molekulaÂk
nettoÂ toÈlteÂseÂt.
18.1. aÂbra A Tiselius-feÂle elektroforeÂzis keÂszuÈleÂk vaÂzlata
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· LehetoÍveÂ teszi az aÂramvezeteÂst azaÂltal, hogy ionokat juttat az oldatba. Nagy ioneroÍsseÂg

nagyobb aÂrameroÍsseÂget, ezzel toÈbb Joule-hoÍt eredmeÂnyez. A hoÍfejloÍdeÂs azonban kaÂros, mert megemeli a hoÍmeÂrseÂkletet, ezzel csoÈkkenti a mobilitaÂst, paÂrologtatja az
oldoÂszert eÂs a feheÂrjeÂk denaturaÂloÂdaÂsaÂt is okozhatja. A keÂszuÈleÂket tehaÂt mindenkeÂppen
huÍteni kell, vagy inkaÂbb kellene, mert a felhasznaÂloÂk egy reÂsze a koÈltseÂgek miatt nem
vaÂsaÂrol huÍtoÍberendezeÂst.
· Az ioneroÍsseÂg befolyaÂsolja a mobilitaÂst is. Ha nagy az ioneroÍsseÂg, akkor a molekulaÂkat
koÈruÈlvevoÍ ionfelhoÍ is nagyobb kiterjedeÂsuÍ, õÂgy a molekula hataÂsos meÂrete is nagyobb.
A molekulaÂk emiatt lassabban vaÂndorolnak, viszont jobb elvaÂlasztaÂs eÂrhetoÍ el õÂgy.

18.2. Szabad elektroforeÂzis
Ha nem alkalmazunk hordozoÂt, akkor szabad elektroforeÂzisroÍl beszeÂluÈnk. A TiseliusfeÂle keÂszuÈleÂket ma maÂr nem hasznaÂljuk.
HasznaÂlhatjuk viszont a 18.2. aÂbraÂn laÂthatoÂ
berendezeÂst folyamatos szabad elektroforeÂzisre. A berendezeÂs keÂt uÈveglapboÂl aÂll, amelyek nagyon koÈzel vannak egymaÂshoz, aÂlloÂ
helyzetben. A lapok koÈzoÈtt puffer aÂramlik
lefeleÂ, keÂtoldalt elektroÂdaÂk meruÈlnek bele.
A mintaÂt folyamatosan taÂplaÂljuk be egy ponton. LefeleÂ aÂramolva a komponensek szeÂtvaÂlnak, eÂs elteÂroÍ helyeken gyuÍjthetoÍk oÈssze.
18.2. aÂbra Folyamatos szabad elektroforeÂzis
A moÂdszer preparatõÂv ceÂlokat szolgaÂl. HasonloÂ hozzaÂ a 18.3. fejezetben ismertetendoÍ
elektrokromatograÂfia.
A szabad ELFO napjainkban leginkaÂbb alkalmazott formaÂja a kapillaÂris elektroforeÂzis.
MegalkotoÂja Stellan Hjerten sveÂd keÂmikus
(Forshem, SveÂdorszaÂg, 1928). A moÂdszer ma
maÂr szeÂles koÈrben elterjedt, reÂszletes ismerteteÂse keÂsoÍbbi stuÂdium feladata. Itt csak annyit
roÂla, hogy a Tiselius-feÂle keÂszuÈleÂk uÈvegcsoÈveÂt
egy kvarc kapillaÂris helyettesõÂti, amelyben a
18.3. aÂbra KapillaÂris elektroforeÂzis
keveredeÂs lehetoÍseÂge nagyon korlaÂtozott. Nagyon kicsi, nanoliter nagysaÂgrenduÍ mintateÂrfogatokkal, nagy feszuÈltseÂgen, 10-30 kV-on dolgozik, elvaÂlasztoÂ keÂpesseÂge egeÂszen kuÈloÈnlegesen joÂ. DetektaÂlaÂsi moÂdszerei megegyeznek a HPLC-neÂl tanultakkal, de a toÈreÂsmutatoÂ
alapjaÂn toÈrteÂnoÍ detektaÂlaÂs itt nem hasznaÂlatos. Egy vaÂzlatos rajzot a technikaÂroÂl a 18.3.
aÂbraÂn mutatunk be.

18.3. ElektroforeÂzis hordozoÂn
A hordozoÂ elsoÍdleges feladata a puffer befogadaÂsa eÂs keveredeÂseÂnek megakadaÂlyozaÂsa.
ToÈbbfeÂle hordozoÂt alkalmazhatunk az elektroforeÂzisben.
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18.3.1. A hordozoÂk tõÂpusai
SõÂk hordozoÂn a 18.4. aÂbraÂn bemutatott keÂszuÈleÂkkel veÂgezhetuÈnk elektroforeÂzist.
A keÂt tartaÂlyba toÈltjuÈk a puffereket. A tartaÂlyok
koÈzoÈtt uÈveglap tartja a hordozoÂt, peÂldaÂul papõÂrt.
A papõÂrt is aÂtitatjuk pufferrel, hogy az aÂramvezeteÂs megvaloÂsulhasson. A papõÂrt eÂs a tartaÂlyokat pufferrel megnedvesõÂtett papõÂrdarabokkal
koÈtjuÈk oÈssze. A keÂszuÈleÂk fontos tartozeÂka a fedele, amellyel zaÂrttaÂ tesszuÈk a leÂgteret, ezzel
megakadaÂlyozzuk a paÂrolgaÂst, eÂs nagyon jelen18.4. aÂbra ElektroforeÂzis sõÂk hordozoÂn
toÍs eÂrinteÂsveÂdelmi szerepe is van.
Az aÂramforraÂs aÂllandoÂ feszuÈltseÂget vagy aÂllandoÂ aÂrameroÍsseÂget biztosõÂt, vaÂlasztaÂsunk szerint.
A legelsoÍ, legkeÂzenfekvoÍbb hordozoÂ a papõÂr volt, de hasznaÂlhatoÂsaÂgaÂt egy kellemetlen
tulajdonsaÂga eroÍsen korlaÂtozza. A poÂrusaiban aÂramloÂ puffer eÂs az elektromos teÂr hataÂsaÂra
hidrogeÂnionok szakadhatnak le a feluÈleteÂroÍl, amelyek a katoÂd feleÂ vaÂndorolnak. Ha feheÂrjemolekulaÂkkal talaÂlkoznak, akkor hozzaÂjuk kapcsoloÂdva megvaÂltoztatjaÂk azok toÈlteÂseÂt eÂs
õÂgy mozgeÂkonysaÂgukat is. Ez a jelenseÂg saÂvszeÂlesedeÂst okoz. ElektroendozmoÂzisnak vagy
endozmoÂzisnak nevezzuÈk, hataÂsa aÂltalaÂban kaÂros, de kapillaÂris elektroforeÂzisben kimondottan hasznos, ugyanis ott a koÈzeget aÂramoltatjuk a katoÂd feleÂ, az aÂramlaÂst a kapillaÂris
falaÂroÂl leszakadoÂ pozitõÂv toÈlteÂsek vaÂndorlaÂsa biztosõÂtja.
PapõÂr helyett, reÂszben a nagy endozmoÂzisos hataÂs kikuÈszoÈboÈleÂse eÂrdekeÂben membraÂnt,
peÂldaÂul celluloÂz-acetaÂtot is hasznaÂlhatunk, de a leggyakrabban geÂleket hasznaÂlunk hordozoÂkeÂnt. A geÂl alapanyaga lehetne kemeÂnyõÂtoÍ, de ez maÂr nem hasznaÂlatos a nagy endozmoÂzis miatt. HasznaÂljuk viszont az agaroÂzgeÂlt eÂs a poliakrilamid geÂlt. Az agaroÂz termeÂszetes
anyag, poÂrusaÂnak aÂtmeÂroÍje nagy, nem befolyaÂsolja a molekulaÂk mozgaÂsaÂt, ilyenkor nem
restriktõÂv geÂlekroÍl beszeÂluÈnk.
A poliakrilamid geÂl az akrilamid polimerizaÂcioÂs termeÂke. Az akrilamid võÂzoldhatoÂ anyag,
katalizaÂtor hataÂsaÂra vizes oldatban polimerizaÂloÂdik. Ha N,N-metileÂn-biszakrilamidot (BIS-t)
is keveruÈnk hozzaÂ, akkor teÂrhaÂloÂs polimer alakul ki a (13.1.) egyenletnek megfeleloÍen.
Az akrilamid koncentraÂcioÂjaÂval eÂs a BIS hozzaÂ viszonyõÂtott araÂnyaÂval a poÂrusmeÂretet
szabaÂlyozhatjuk. Ha a poÂrusmeÂret a molekulaÂk meÂrettartomaÂnyaÂba esik, akkor maÂr befolyaÂsolja a reÂszecskeÂk mobilitaÂsaÂt, restriktõÂv geÂlt kapunk. A geÂleket hasznaÂlhatjuk lemezen,
de hasznaÂlhatjuk csoÍbe toÈltve is.

18.3.2. MegvaloÂsõÂtaÂsi lehetoÍseÂgek
Az elektroforetikus elvaÂlasztaÂst haÂromfeÂle elv alapjaÂn valoÂsõÂthatjuk meg.
A zoÂna elektroforeÂzisneÂl a tartaÂlyokban azonos puffer van, eÂs ez a puffer van a hordozoÂn is.
Az elektromos teÂreroÍsseÂg koÈzel azonos a hordozoÂ egeÂszeÂn. A mintaÂt a hordozoÂ ceÂlszeruÍen
megvaÂlasztott helyeÂre kell felvinni, hogy a kuÈloÈnboÈzoÍ toÈlteÂsuÍ komponensek kelloÍ taÂvolsaÂgra vaÂndorolhassanak. Ezzel a moÂdszerrel nem tuÂl eÂles saÂvokat kaphatunk (18.5. aÂbra).
Az izotachoforeÂzisneÂl a hordozoÂ keÂt veÂgeÂn keÂt kuÈloÈnboÈzoÍ puffer van. Az anoÂd koÈrnyezeteÂben olyan puffer van, amelyben a toÈlteÂshordozoÂk mozgeÂkonysaÂga a legnagyobb, ez a ve-

359

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 32 : 41
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

360 Mñszeres analitika 1. kiadÄs
CMYK 2014. 3. 21. 18 : 32 : 41 {Medicina}MuszAn1/V2/MuszAn1-v2.3d

360

2. reÂsz ½ 18. Elektrofore
Âzis

18.5. aÂbra

ZoÂna elektroforeÂzis

18.6. aÂbra

IzotachoforeÂzis

zetoÍ elektrolit. A katoÂd koÈrnyezeteÂben leÂvoÍ
anionok mozgeÂkonysaÂga kisebb, mint a
mintakomponensekeÂ, ez a zaÂroÂ elektrolit.
A mintaÂt a keÂt puffer koÈzeÂ visszuÈk fel olyan
koÈzegben, hogy minden elvaÂlasztandoÂ komponens negatõÂv toÈlteÂsuÍ legyen (18.6. aÂbra).
VaÂndorlaÂs koÈzben az ionok a mozgeÂkonysaÂguk szerinti saÂvokba rendezoÍdnek. A saÂvok hataÂraÂn eÂles ugraÂs alakul ki a teÂreroÍsseÂgben, ezt az ionok alakõÂtjaÂk ki. Az eÂles
teÂreroÍsseÂgugraÂs miatt a saÂvhataÂrok is eÂlesek, joÂ elvaÂlasztaÂst kapunk.
A legjobb elvaÂlasztaÂst az izoelektromos foÂkuszaÂlaÂssal kaphatjuk. Erre a moÂdszerre az
a jellemzoÍ, hogy a pH folyamatosan noÍ a ka18.7. aÂbra Izoelektromos foÂkuszaÂlaÂs
toÂd feleÂ. A mintaÂt baÂrhovaÂ felvihetjuÈk. A negatõÂv ionok az anoÂd, a pozitõÂvak a katoÂd
feleÂ vaÂndorolnak egeÂszen addig, amõÂg el nem eÂrik az izoelektromos pontjuknak megfeleloÍ
pH-t. Ott elveszõÂtik toÈlteÂsuÈket eÂs helyben maradnak (18.7. aÂbra). Ezzel a moÂdszerrel kaphatjuk a legeÂlesebb saÂvokat, a legjobb elvaÂlasztaÂst.
EÂrdekes a puffer-gradiens kialakõÂtaÂsaÂnak technikaÂja. Ehhez uÂgynevezett amfolitokat hasznaÂlunk. Ezek az anyagok oligoamino-oligokarbonsavak kevereÂkei, 50-100 komponensboÍl
aÂllnak. ElsoÍ leÂpeÂsben amfolitot oldunk a pufferben, eÂs uÂgynevezett eloÍfuttataÂst veÂgzuÈnk.
Az amfolit komponensei maguk is amfoter vegyuÈletek, sajaÂt izoelektromos pH-jukig vaÂndorolnak, eÂs vaÂndorlaÂsuk koÈzben alakõÂtjaÂk ki a pH-t. Ha kialakult a stacionaÂrius pHgradiens, akkor lehet felvinni a mintaÂt eÂs veÂgrehajtani az elvaÂlasztaÂst.
A fentiektoÍl elteÂroÍ, de eÂrdekes technika az elektrokromatograÂfia. Ez a papõÂr ELFO egyik
eÂrdekes eÂs joÂl hasznaÂlhatoÂ megvaloÂsõÂtaÂsa. Az elrendezeÂs a 18.2. aÂbraÂnak felel meg, de itt
uÈveglapok helyett papõÂr szerepel. A minta lefeleÂ toÈrteÂnoÍ vaÂndorlaÂsaÂnaÂl kromatograÂfiaÂs
hataÂsok is szerepet jaÂtszanak, võÂzszintesen elektroforetikus elvaÂlasztaÂs eÂrveÂnyesuÈl. Ezt
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a technikaÂt is preparatõÂv ceÂlokra alkalmazzuk elsoÍsorban, de analitikai elvaÂlasztaÂsokra is
alkalmas.
VeÂgezetuÈl megjegyezzuÈk, hogy mindegyik technikaÂt hasznaÂljaÂk a kapillaÂris elektroforeÂzisben is.

18.3.3. ElektroforeÂzis nem restriktõÂv geÂlekben
Nem restriktõÂv geÂlkeÂnt elsoÍsorban agaroÂzt hasznaÂlunk. EnneÂl az endozmoÂzis jelen van, de
kontrollaÂlni tudjuk. A geÂl poÂrusmeÂrete akkora, hogy a mobilitaÂst nem befolyaÂsolja.
Ezen a teruÈleten az immunoelektroforeÂzist alkalmazzuk elterjedten, azaz a feheÂrjeÂket
immunreakcioÂval mutatjuk ki. Mivel az immunreakcioÂ eroÍsen specifikus, a feheÂrjeÂk minoÍseÂgi azonosõÂtaÂsa nagy biztonsaÂggal veÂgezhetoÍ
el.
A counter elektroforeÂzisneÂl a geÂlben egymaÂssal szemben vaÂndorol az antigeÂn eÂs az antitest. Ha talaÂlkoznak, akkor az immunreakcioÂ
koÈvetkezteÂben zavarosodaÂs leÂp fel, a feheÂrje
18.8. aÂbra Counter immuno elektroforeÂzis
detektaÂlhatoÂ (18.8. aÂbra).
Az immundiffuÂzioÂnaÂl a megfuttatott lemez
keÂt oldalaÂn a geÂlben leÂvoÍ vaÂjatokba antitestek oldataÂt visszuÈk. Az antitestek eÂs az antigeÂnek diffuÂzioÂ uÂtjaÂn talaÂlkoznak, talaÂlkozaÂsi
vonalukon leÂtrejoÈn az immunreakcioÂ (18.9.
aÂbra). A talaÂlkozaÂsi vonalak jellegzetes ala18.9. aÂbra ImmundiffuÂzioÂs elektroforeÂzis
kuÂak, kis feÂlholdak.
A rakeÂta technikaÂnaÂl a geÂlt uÂgy keÂszõÂtjuÈk,
hogy antitestet is keveruÈnk az anyagaÂba.
A mintaÂt a lemez szeÂleÂre visszuÈk fel, eÂs a
koÈzepe feleÂ vaÂndorolnak a komponensek
(18.10. aÂbra). VaÂndorlaÂs koÈzben a feheÂrjeÂk
reagaÂlnak az antitestekkel, koncentraÂcioÂjuk
folyamatosan csoÈkken. Addig vaÂndorolnak,
amõÂg teljes mennyiseÂguÈkben el nem reagaÂlnak. Ennek a folyamatnak az eredmeÂnyekeÂppen rajzoloÂdnak ki az aÂbraÂn laÂthatoÂ ¹rakeÂtaÂkº. MagassaÂguk a feheÂrje mennyiseÂgeÂvel
araÂnyos, õÂgy mennyiseÂgi analõÂzisre is alkalmas
a technika.
18.10. aÂbra

RakeÂta technika

18.3.4. ElektroforeÂzis restriktõÂv geÂlekben
Kenneth A. Ferguson ausztraÂl kutatoÂ aÂllatorvos az 1960-as eÂvek elejeÂn kemeÂnyõÂtoÍ geÂleken
vizsgaÂlta feheÂrjemolekulaÂk mobilitaÂsaÂt. MegaÂllapõÂtotta, hogy a kemeÂnyõÂtoÍ koncentraÂcioÂjaÂnak
noÈveleÂseÂvel lineaÂrisan csoÈkken a molekulaÂk mobilitaÂsaÂnak a logaritmusa (18.11. aÂbra).
A koncentraÂcioÂ noÈvekedeÂseÂvel a poÂrusmeÂret csoÈkken, emiatt csoÈkken a mobilitaÂs. Ha a poÂ-
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rusmeÂret a molekulaÂk meÂrettartomaÂnyaÂba esik,
akkor a geÂl rontja a mobilitaÂst, eÂs ezzel javõÂtja
az elvaÂlasztaÂst.
Az egyenesek tengelymetszete a szabad, azaz
hordozoÂ neÂlkuÈli mozgeÂkonysaÂgot adja meg.
IraÂnytangensuÈket keÂslelteteÂsi egyuÈtthatoÂnak nevezzuÈk. A keÂt parameÂter a molekulaÂk oÈsszehasonlõÂtaÂsaÂban nyuÂjt segõÂtseÂget.
Ha az egyenesek paÂrhuzamosak, azaz keÂslelteteÂsi egyuÈtthatoÂjuk megegyezik (1. eÂs 2. egyenes), akkor a molekulaÂk szabad mozgeÂkonysaÂga elteÂr, de a geÂlekben hasonloÂ meÂrteÂkben feÂ18.12. aÂbra Poliakrilamid geÂlelektroforeÂzis
kezoÍdnek. Ez azt jelenti, hogy a molekulaÂk
meÂrete megegyezik, de toÈlteÂsuÈk elteÂroÍ. Ha az egyenesek tengelymetszete azonos (1. eÂs 3.
egyenes), akkor szabad mozgeÂkonysaÂguk megegyezik, de a geÂl elteÂroÍen feÂkezi oÍket, tehaÂt
meÂretuÈk elteÂroÍ. Poliakrilamid geÂlekre is hasonloÂ oÈsszefuÈggeÂsek eÂrveÂnyesek.
A kemeÂnyõÂtoÍben tapasztalhatoÂ nagy endozmoÂzis miatt restriktõÂv geÂlkeÂnt ma maÂr elsoÍsorban poliamidot alkalmazunk.
È vegcsoÍben eloÍszoÈr elkeÂszõÂtjuÈk a szuÍk poÂrusuÂ futtatoÂgeÂlt (18.12. aÂbra), monomer, teÂrhaÂloÂU
sõÂtoÂ eÂs katalizaÂtor bemeÂreÂseÂvel. A polimerizaÂcioÂ koÈruÈlbeluÈl feÂl oÂra alatt jaÂtszoÂdik le, ezutaÂn
a keÂsz geÂl tetejeÂre taÂg poÂrusuÂ gyuÍjtoÍgeÂlt polimerizaÂlunk. Ha ez is megszilaÂrdult. akkor
visszuÈk fel a tetejeÂre a mintaÂt. A mintaÂt geÂlesõÂthetjuÈk az oszlop tetejeÂn, de hasznaÂlhatunk
nagy suÍruÍseÂguÍ cukoroldatot is a felviteleÂneÂl.
Elektromos teÂr hataÂsaÂra a komponensek
gyakorlatilag visszatartaÂs neÂlkuÈl aÂtaÂramlanak a gyuÍjtoÍgeÂlen, majd az elvaÂlasztoÂ
geÂl hataÂraÂn feltorloÂdnak. EzutaÂn vaÂlnak
szeÂt az elvaÂlasztoÂ geÂlben toÈrteÂnoÍ vaÂndorlaÂs koÈzben. EredmeÂnykeÂppen nagyon
eÂles, joÂl szeÂtvaÂloÂ saÂvokat kapunk.
Ha csoÍ helyett lemezen keÂszõÂtjuÈk el a
geÂlt, akkor gyorsabb lesz az elvaÂlasztaÂs,
gyorsabb lesz a festeÂs, eÂs nagyobb eÂrzeÂkenyseÂget kapunk, ezeÂrt terjed a lemezen toÈrteÂnoÍ futtataÂs is.
18.11. aÂbra Ferguson goÈrbeÂk

18.3.5. SDS elektroforeÂzis, keÂtdimenzioÂs elektroforeÂzis
SDS a naÂtrium-dodecil-szulfaÂt (naÂtrium angolul sodium), maÂsik neveÂn naÂtrium-lauril-szulfaÂt
angol neveÂnek roÈvidõÂteÂse. Ha SDS-t adunk a mintaÂhoz, azzal kettoÍs hataÂst eÂruÈnk el. Az
SDS egyreÂszt oldatba visz sok olyan feheÂrjeÂt, amelyek kuÈloÈnben nem oldoÂdnaÂnak, maÂsreÂszt
anionjai teljesen beburkoljaÂk a feheÂrjemolekulaÂt. Ez utoÂbbinak az a koÈvetkezmeÂnye, hogy
a sok SDS-anion elnyomja a feheÂrje sajaÂt toÈlteÂseÂnek hataÂsaÂt, az asszociaÂtum nagy negatõÂv
toÈlteÂsuÍ lesz. A mobilitaÂst csak a feheÂrjemolekula meÂrete befolyaÂsolja, a futaÂsi taÂvolsaÂgboÂl
a molekula meÂreteÂre, vagyis a molekulatoÈmegre tudunk koÈvetkeztetni.
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Nagyon eÂrdekes a keÂtdimenzioÂs ELFO. Ebben eloÍszoÈr egy veÂkony geÂlcsõÂkban izoelektromos foÂkuszaÂlaÂst hajtunk veÂgre. Ezt koÈvetoÍen a csõÂkot SDS-t tartalmazoÂ lemez szeÂleÂre
fektetjuÈk, eÂs raÂ meroÍlegesen hajtjuk veÂgre az elvaÂlasztaÂst. A folt helyeÂnek egyik dimenzioÂjaÂboÂl az izoelektromos pontra, a maÂsikboÂl a molekulatoÈmegre koÈvetkeztethetuÈnk. A keÂt
adat egyuÈtt nagy segõÂtseÂget ad a feheÂrje azonosõÂtaÂsaÂhoz.

18.4. EloÍhõÂvaÂs, eÂrteÂkeleÂs
A feheÂrjeÂket az eÂrteÂkeleÂshez laÂthatoÂvaÂ kell tennuÈnk. Erre alkalmas az immunrekcioÂ okozta
zavarosodaÂs is, de sokkal jobb a festeÂs valamilyen festeÂkanyaggal vagy ezuÈst-nitraÂttal. Az
ezuÈst-nitraÂt a feheÂrje hataÂsaÂra redukaÂloÂdik, a folt megfeketedik. A festeÂkanyag adszorbeaÂloÂdik a feheÂrjeÂn, a geÂl toÈbbi reÂszeÂboÍl kimoshatoÂ.
MegfesthetjuÈk magaÂt a geÂlt is, de sok esetben eloÍnyoÈsebb, ha a feheÂrjeÂket aÂtvisszuÈk
valamilyen stabil membraÂnra, ott festjuÈk meg eÂs ott is eÂrteÂkeljuÈk. Ennek a muÍveletnek
angol szoÂval blotting vagy magyarosabban blottolaÂs a neve. A membraÂn anyaga lehet
nitrocelluloÂz, nylon stb. Az aÂtvitel toÈrteÂnhet egyszeruÍ diffuÂzioÂval, ilyenkor a membraÂnt
raÂfektetjuÈk a geÂlre eÂs a molekulaÂk aÂtdiffundaÂlnak. Ez idoÍigeÂnyes muÍvelet, meggyorsõÂthatjuk vaÂkuummal, kapillaÂris aÂramlaÂssal, elektromos teÂr alkalmazaÂsaÂval is.
A molekulaÂk aÂtvaÂndorlaÂsa utaÂn a membraÂn szabad koÈtoÍhelyeit blokkolni kell, ezutaÂn
festhetuÈnk, majd eÂrteÂkeluÈnk. A blokkolaÂsra feheÂrjeoldat, peÂldaÂul zselatin, tejfeheÂrje, bovinalbumin szolgaÂl.
A molekula immunoblottinggal is laÂthatoÂvaÂ tehetoÍ. Antitestet koÈtuÈnk a feheÂrjeÂkhez, majd
ezt tesszuÈk laÂthatoÂvaÂ. A laÂthatoÂvaÂ teÂtel toÈrteÂnhet enzimmel jelzett maÂsodik antitest alkalmazaÂsaÂval, ilyenkor az enzim adhat szõÂnreakcioÂt. Ha ezuÈstoÈzuÈnk, a nagy megkoÈtoÈtt antitest
nagyon nagy eÂrzeÂkenyseÂgnoÈvekedeÂst jelent hatalmas toÈmege miatt.
Alkalmazhatunk kemilumineszcenciaÂra keÂpes maÂsodik antitestet, õÂgy is laÂthatoÂvaÂ tehetjuÈk
feheÂrjeÂnket. Fontos ceÂl a kimutataÂsi hataÂr mineÂl alacsonyabbra toÈrteÂnoÍ szorõÂtaÂsa, a fenti
eljaÂraÂsok mind ezt szolgaÂljaÂk.
BaÂr leginkaÂbb feheÂrjemolekulaÂkat emlegettuÈnk az eddigiekben, nem szabad elfelejtenuÈnk,
hogy az elektroforeÂzis baÂrmilyen toÈltoÈtt reÂszecskeÂk elvaÂlasztaÂsaÂra alkalmas. CeÂl lehet az
anyagok tisztõÂtaÂsa, mennyiseÂgi eÂs minoÍseÂgi analõÂzise, illetve komponensek elvaÂlasztaÂsa is.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Milyen komponenseket elemezhetuÈnk elektroforeÂzissel?
2. MieÂrt hasznaÂlunk hordozoÂkat?
3. Mit jelent az izoelektromos foÂkuszaÂlaÂs?
4. Mire joÂ az SDS elektroforeÂzis?
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19. CENTRIFUGAÂLAÂS

19.1. BevezetoÍ
A centrifugaÂlaÂs feladata alapvetoÍen az, hogy meggyorsõÂtsa heterogeÂn rendszereknek a gravitaÂcioÂ hataÂsaÂra egyeÂbkeÂnt is bekoÈvetkezoÍ szeÂtvaÂlaÂsaÂt. A szeÂtvaÂlaÂs sebesseÂge a centrifugaÂlaÂs hataÂsaÂra a sokszorosaÂra noÍ, soÍt, olyan rendszerekben is eleÂrhetuÈnk szeÂtvaÂlaÂst, melyekben centrifugaÂlaÂs neÂlkuÈl reaÂlis idoÍn beluÈl meg sem valoÂsulna. Olyan diszperz rendszerek
(szolok, emulzioÂk, szuszpenzioÂk) szeÂtvaÂlasztaÂsaÂra alkalmazhatoÂ a moÂdszer, amelyekben az
alkotoÂreÂszek suÍruÍseÂge elteÂr.
A klinikai gyakorlatban szilaÂrd alkotoÂkat vaÂlaszthatunk el az oÍket szuszpendaÂloÂ folyadeÂkoktoÂl:
· a veÂrboÍl elkuÈloÈnõÂthetjuÈk a sejtes elemeket sejtmentes plazma vagy szeÂrum eloÍaÂllõÂtaÂsa
ceÂljaÂboÂl;
· koncentraÂlhatjuk a sejtes elemeket;
· kicsapott feheÂrjeÂt taÂvolõÂthatunk el;
· immunkeÂmiai folyamatoknaÂl a feheÂrjeÂkhez vagy antitestekhez koÈtoÈtt ligandumokat
vaÂlaszthatjuk el a szabadoktoÂl;
vagy nem elegyedoÍ folyadeÂkokat vaÂlaszthatunk szeÂt:
· vizes faÂzist eÂs szerves oldoÂszert kuÈloÈnõÂthetuÈnk el;
· lipideket eÂs vizes faÂzist vaÂlaszthatunk el egymaÂstoÂl.

19.2. A centrifugaÂlaÂs elmeÂlete
TegyuÈk fel, hogy egy edeÂnyben võÂz, annak aljaÂn homok van. Ha a homokot felkeverjuÈk,
akkor a szemcseÂk egy ideig lebegni laÂtszanak, majd lassan leszaÂllnak az edeÂny aljaÂra. Ha
a szaÂlloÂ reÂszecskeÂket nem venneÂ koÈruÈl a võÂz, akkor azonnal leuÈlepedneÂnek. (A Holdon
nincs leÂgkoÈr, emiatt az uÍrhajoÂsok leÂpeÂsei vagy egy meteorit becsapoÂdaÂsa nyomaÂn felemelkedoÍ por azonnal leuÈlepszik, annak elleneÂre, hogy a gravitaÂcioÂ a foÈldi eÂrteÂknek csak
egyhatoda.) FolyadeÂkban vagy gaÂzban a szeÂtvaÂlaÂs hajtoÂereje az anyagok suÍruÍseÂgeÂnek
kuÈloÈnbseÂgeÂben rejlik. Ha kelloÍen nagy a suÍruÍseÂgkuÈloÈnbseÂg, akkor megindul a szeÂtvaÂlaÂs,
de a koÈzegellenaÂllaÂs ekkor is lassõÂtja a folyamatot. Ha eleÂg hosszuÂ ideig vaÂrunk, akkor
kialakul egy egyensuÂlyi aÂllapot. Alul a nagyobb suÍruÍseÂguÍ anyag helyezkedik el, koncentraÂcioÂja azonban felfeleÂ haladva egyre csoÈkken. A fent leõÂrtak nemcsak nagymeÂretuÍ reÂszecskeÂkre, de valoÂdi oldatok eseteÂben is eÂrveÂnyesek. BaÂrmilyen meglepoÍ, a homogeÂn oldatok
oÈsszeteÂtele is vaÂltozik a magassaÂggal. PeÂldaÂul ha lenne eleÂg magas edeÂnyuÈnk, akkor megfigyelhetneÂnk, hogy a vizes cukoroldat koncentraÂcioÂja 883 m magasan csak fele a tengerszinten meÂrhetoÍnek. Azt, hogy a cukor nem uÈlepszik le, a hoÍmozgaÂsnak koÈszoÈnhetjuÈk.
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A folyadeÂkban uÈlepedoÍ reÂszecskeÂre hatoÂ eroÍ nagysaÂga:
Fg  Vqr g

Vqf g  VDqg,

ahol Fg a gravitaÂcioÂs eroÍ, V a reÂszecske teÂrfogata, qr a reÂszecske, qf a folyadeÂk suÍruÍseÂge, g
a neheÂzseÂgi gyorsulaÂs, Dq eÂrtelemszeruÍen a suÍruÍseÂgek kuÈloÈnbseÂge.
A koÈzegellenaÂllaÂs nagysaÂga egyenesen araÂnyos a mozgaÂs, esetuÈnkben az uÈlepedeÂs sebesseÂgeÂvel, ha a sebesseÂg kicsi:
dx
Fk  f
,
dt
ahol

dx
a sebesseÂg, f az araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ.
dt

A mozgoÂ reÂszecske sebesseÂge addig noÈvekszik, amõÂg a koÈzegellenaÂllaÂs hataÂsa ki nem
egyenlõÂti a neheÂzseÂgi eroÍt, attoÂl kezdve aÂllandoÂ sebesseÂggel mozog:
Fg  Fk ,
az eÂrteÂkeket beõÂrva eÂs aÂtrendezve a
dx
VDq g

dt
f

(19.1.)

oÈsszefuÈggeÂst kapjuk. Az f araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ a reÂszecske alakjaÂtoÂl fuÈgg, ha a reÂszecske
nem tuÂl kicsi. Ha a reÂszecskeÂt goÈmb alakuÂnak tekintjuÈk, eÂs meÂrete 1 eÂs 50 mm koÈzeÂ esik,
akkor
f  kA  kr 2 p,
ahol A a reÂszecske sebesseÂgre meroÍleges legnagyobb keresztmetszete, r a sugara, k araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ. A goÈmb teÂrfogataÂt is ki tudjuk szaÂmõÂtani:
V

4r 3 p
.
3

E keÂt utoÂbbi kifejezeÂst beõÂrva a (19.1.) egyenletbe az uÈlepedeÂs sebesseÂgeÂre a koÈvetkezoÍ
kifejezeÂst kapjuk:
4r3 p
Dqg
dx
4
3


rDqg.
2
dt
3k
kr p
A

4
kifejezeÂs az uÂj araÂnyossaÂgi teÂnyezoÍ, jeloÈljuÈk c-vel:
3k
dx
 crDqg.
dt

CentrifugaÂlis eroÍteÂrben g helyeÂre a centrifugaÂlis gyorsulaÂs keruÈl, aminek eÂrteÂke Rx2 :
dx
 crDqRx2 ,
dt

(19.2.)

ahol R a reÂszecske taÂvolsaÂga a forgaÂstengelytoÍl, x a forgaÂs szoÈgsebesseÂge. A centrifugaÂlis
gyorsulaÂs eÂrteÂkeÂt gyakran g egyseÂgekben fejezik ki. PeÂldaÂul egy aÂtlagos laboratoÂriumi
centrifugaÂnaÂl legyen a fordulatszaÂm eÂrteÂke 3000/perc, ebboÍl x  314 1/s adoÂdik. Ha
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R  15 cm, akkor a gyorsulaÂs eÂrteÂke 14 789 m/s2, azaz koÈruÈlbeluÈl 1480 g lesz, vagyis az
uÈlepedeÂs sebesseÂge 1480-szoros lesz a centrifugaÂban, mint a gravitaÂcioÂs teÂrben.

19.3. A centrifugaÂlaÂs gyakorlata
A centrifuga alapvetoÍ reÂszei a rotor, a meghajtoÂ tengely eÂs a motor. Ezeken feluÈl vezeÂrloÍegyseÂg, biztonsaÂgi zaÂr, feÂk biztosan talaÂlhatoÂ rajta, de sokszor huÍteÂssel is ellaÂtjaÂk, mert
muÍkoÈdeÂs koÈzben jelentoÍs mennyiseÂguÍ hoÍt termelhet. A rotort paÂnceÂlburkolat veszi koÈruÈl,
È veg centrifugamert a muÍkoÈdeÂs koÈzben eltoÈroÍ eszkoÈzoÈk komoly balesetet okozhatnaÂnak. U
csoÈvek eltoÈreÂse eleÂg gyakori jelenseÂg.
A rotor alapvetoÍen keÂtfeÂle lehet: lengoÍpoharas rotor eÂs szoÈgrotor.
A lengoÍpoharas rotorban egymaÂssal
szemben helyezkednek el a poharak,
csukloÂval roÈgzõÂtve a tengely veÂgeÂre
(19.1. aÂbra). A pohaÂr mindig az eroÍteÂr
iraÂnyaÂba aÂll be, azaz fuÈggoÍleges, ha a
centrifuga aÂll, eÂs võÂzszintes forgaÂs koÈzben. Ennek a megoldaÂsnak az a nagy
eloÍnye, hogy a folyadeÂk felszõÂne mindig meroÍleges a pohaÂr hossztengelyeÂre, azaz paÂrhuzamos a pohaÂr fenekeÂvel, õÂgy nem keverednek fel a leuÈlepedett reÂtegek megaÂllaÂs koÈzben. HaÂtraÂnyos ez a megoldaÂs olyan szempontboÂl, hogy a poharaknak nagy a leÂgellenaÂllaÂsa, nagy energia kell a forgataÂsukhoz. Csak kis fordulatszaÂmokat eÂrhe19.1. aÂbra LengoÍpoharas rotor
tuÈnk el vele, meÂgis sok hoÍ keletkezik
muÍkoÈdteteÂse soraÂn.
A szoÈgrotor (19.2. aÂbra) alakja csonka
kuÂp, a bele helyezett csoÈvek aÂllandoÂ
szoÈget zaÂrnak be a võÂzszintessel. Ennek a rotornak a koÈzegellenaÂllaÂsa kicsi, nagy fordulatszaÂmmal is poÈrgethetoÍ. A folyadeÂk felszõÂne indulaÂs eloÍtt eÂs
megaÂllaÂs utaÂn võÂzszintes, forgaÂs koÈzben fuÈggoÍleges. A leuÈlepedoÍ reÂtegek
felszõÂne a forgaÂstengellyel paÂrhuzamos, azaz fuÈggoÍleges helyzetuÍ. Ez azzal a haÂtraÂnnyal jaÂr, hogy megaÂllaÂs
19.2. aÂbra SzoÈgrotor
koÈzben az uÈledeÂk megbolydulhat.
Minden test a sajaÂt toÈmegkoÈzeÂppontja
koÈruÈl igyekszik forogni. Ha a forgaÂstengely nem megy aÂt a toÈmegkoÈzeÂpponton, akkor
forgaÂs koÈzben raÂzkoÂdik a centrifuga, veÂgsoÍ esetben meg is hibaÂsodhat. Emiatt a rotort
indulaÂs eloÍtt ki kell egyensuÂlyozni.
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A centrifuga muÍkoÈdteteÂse:
· Ha paÂros szaÂmuÂ mintaÂnk van, akkor kettoÍt-kettoÍt mindig egymaÂssal szemben kell
elhelyezni uÂgy, hogy a csoÈveket vagy a poharakat meÂrlegen kiegyensuÂlyozva toÈltjuÈk
fel. Ha csak egy mintaÂnk van, akkor vele szemben vizet tartalmazoÂ csoÈvet helyezuÈnk
el.
· Minden keÂszuÈleÂkneÂl van egy kritikus fordulatszaÂm, amelyen rezonaÂl. Ezen gyorsõÂtaÂsnaÂl
eÂs lassõÂtaÂsnaÂl is mineÂl eloÍbb aÂt kell esni.
· Ha a rotor forog, a centrifuga fedeleÂt nem lehet felnyitni, mert egyeÂbkeÂnt nagyon
balesetveszeÂlyes lenne.
· Ha alacsony forraÂspontuÂ folyadeÂkot kell centrifugaÂlnunk, akkor fedjuÈk le, mert centrifugaÂlaÂs koÈzben a nagy menetszeÂl miatt a folyadeÂk joÂ reÂsze elpaÂrologhat.

19.4. UltracentrifugaÂlaÂs
Az ultracentrifuga nagyon kis meÂretuÍ reÂszecskeÂk centrifugaÂlaÂsaÂra szolgaÂl, Theodor Svedberg sveÂd keÂmikus (Valbo, 1884±Kopparberg, 1971) az 1920-as eÂvekben alkotta meg.
EredmeÂnyeieÂrt 1926-ban Nobel-dõÂjat kapott.
Ha a reÂszecske meÂrete kicsi, akkor a egyenlet eÂrtelmeÂben nagy centrifugaÂlis gyorsulaÂsra
van szuÈkseÂguÈnk reaÂlis sebesseÂguÍ uÈlepedeÂs eleÂreÂseÂhez. A centrifugaÂlis gyorsulaÂst keÂt uÂton
noÈvelhetjuÈk. NoÈvelhetjuÈk a rotor sugaraÂt, R-t, de ekkor a rotor toÈmege hatvaÂnyozottan noÍ,
ezeÂrt ez az uÂt bizonyos hataÂron tuÂl nem jaÂrhatoÂ. Ha a fordulatszaÂmot, eÂs ezzel a szoÈgsebesseÂget, x-t noÈveljuÈk, akkor a centrifugaÂlis gyorsulaÂs neÂgyzetesen noÍ, a rotor meÂrete
maÂr nem lesz meghataÂrozoÂ. A nagyobb fordulatszaÂm kisebb rotorral sokkal koÈnnyebben
eleÂrhetoÍ, ezeÂrt a rotor aÂtmeÂroÍjeÂt inkaÂbb csoÈkkenteni eÂrdemes. Ilyen elvek figyelembe
veÂteleÂvel alakult ki az ultracentrifuga, melynek jellemzoÍi a koÈvetkezoÍk:
· A rotor aÂtmeÂroÍje neÂhaÂny cm, nagyszilaÂrdsaÂguÂ oÈtvoÈzetboÍl keÂszuÈl.
· A rotorban csak keÂt kuÈvetta van egymaÂssal szemben, teÂrfogatuk kb. 1-1 ml. (Ma maÂr
keÂszuÈl olyan rotor is, ami hat nagyobb teÂrfogatuÂ, kb. 30 ml-es csoÈvet keÂpes befogadni.)
· A rotor vaÂkuumkamraÂban forog.
· A meghajtaÂs kuÈloÈnleges, turbinaÂval vagy indukcioÂs hajtaÂssal forgatjaÂk meg a tengelyt.
· A toÈmegeket nagyon pontosan ki kell egyensuÂlyozni, a bemeÂreÂseket analitikai meÂrlegen kell veÂgezni.
· A toÈrteÂneÂseket muÍkoÈdeÂs koÈzben optikai uÂton koÈvethetjuÈk. A haÂzon van egy ablak,
a kuÈvetta pedig aÂtlaÂtszoÂ, õÂgy az uÈlepedeÂs folyamata megfigyelhetoÍ.
· NeÂhaÂny tõÂzezer g gyorsulaÂs ultracentrifugaÂval koÈnnyen eleÂrhetoÍ, de eleÂrtek maÂr
150 000 1/perc fordulatszaÂmot eÂs toÈbb mint 1 millioÂ g-s gyorsulaÂst is!
Az ultracentrifugaÂt keÂtfeÂle moÂdon hasznaÂlhatjuk. Az egyensuÂlyi muÍkoÈdteteÂsneÂl megvaÂrjuk
a teljes egyensuÂly beaÂllaÂsaÂt. Ezt ritkaÂn tesszuÈk, mert napokat is igeÂnyelhet a folyamat.
A sebesseÂgi muÍkoÈdteteÂsneÂl az uÈlepedeÂsi sebesseÂget meÂrjuÈk, ez a gyakoribb.
HasznaÂlhatjuk a keÂszuÈleÂket preparatõÂv ceÂlra, azaz valamilyen anyag tisztõÂtaÂsaÂra, vagy analitikai ceÂlokra. Az analitikai ceÂl az esetek tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂgeÂben a relatõÂv molekulatoÈmeg
megaÂllapõÂtaÂsa, meÂgpedig nagy molekulaÂk (feheÂrjeÂk, polimerek, nukleinsavak) eseteÂben.
A (19.2.) egyenlet aÂtrendezeÂseÂboÍl adoÂdoÂ
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mennyiseÂg, az uÈlepedeÂsi sebesseÂg eÂs a centrifugaÂlis gyorsulaÂs haÂnyadosa a szedimentaÂcioÂs
vagy uÈlepedeÂsi egyuÈtthatoÂ. Ez adott koÈzegben az anyagra jellemzoÍ parameÂter, meÂrteÂkegyseÂge a Svedberg (S), 1 S  10 13 s.
Az uÈlepedeÂsi sebesseÂget az elmondottak szerint tudjuk meÂrni, a centripetaÂlis gyorsulaÂs
a szoÈgsebesseÂg eÂs a sugaÂr eÂrteÂkeÂboÍl kiszaÂmõÂthatoÂ, a szedimentaÂcioÂs egyuÈtthatoÂt tehaÂt koÈnynyen meg tudjuk hataÂrozni. EÂrteÂkeÂboÍl a molekulatoÈmeg az
M 

RTs
D 1 Vp qf 

egyenlettel szaÂmõÂthatoÂ ki. Az oÈsszefuÈggeÂsben D a diffuÂzioÂs egyuÈtthatoÂ, Vp a parciaÂlis
fajlagos teÂrfogat, maÂs szoÂval az az eÂrteÂk, amivel a rendszer teÂrfogata noÍ, ha meÂg feloldunk
benne egy egyseÂgnyi toÈmeguÍ anyagot.
KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Mire joÂ a centrifuga?
2. Hogyan gyorsõÂthatoÂ az elvaÂlasztaÂs?
3. Mire joÂ az ultracentrifuga?
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20. A MINTAELOÍKEÂSZIÂTEÂS AÂLTALAÂNOS
SZEMPONTJAI

Az analitikai moÂdszerek ismerteteÂseÂnek a veÂgeÂre eÂrtuÈnk. Most maÂr, ismereteink birtokaÂban eÂrdemes neÂhaÂny szoÂt szoÂlni arroÂl, hogy mit kell figyelembe vennuÈnk eÂs hogyan
ceÂlszeruÍ eljaÂrnunk akkor, ha egy oÈsszetett mintaÂban egy vagy toÈbb komponens koncentraÂcioÂjaÂt meg kõÂvaÂnjuk hataÂrozni.
Az analitikai vizsgaÂlatok elsoÍdleges ceÂlja tehaÂt minden esetben komponensek koncentraÂcioÂjaÂnak vagy toÈbb komponens koncentraÂcioÂaraÂnyaÂnak meghataÂrozaÂsa egy adott anyagi
halmazban. Anyagi halmaz alatt nagyon sok mindent eÂrthetuÈnk. Lehet egy teherautoÂnyi
liszt, egy meghataÂrozott reÂteg a talajban, egy folyoÂ vagy egy csatorna vize vagy iszapja, egy
paÂciens veÂre, vizelete, gerincveloÍi folyadeÂka, az olajfinomõÂtoÂ aÂltal eloÍaÂllõÂtott benzin stb.
NeÂhaÂny esettoÍl eltekintve aÂltalaÂban nem tudjuk a halmaz egeÂszeÂt vizsgaÂlni, ennek toÈbb oka
is lehet. A halmaz nagy toÈmege, terjedelme is akadaÂlyt jelenthet, de az is, ha a vizsgaÂlat
soraÂn az anyagot el kell roncsolnunk. Ilyen esetekben, vagyis az esetek tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂgeÂben mintaÂt kell vennuÈnk a halmazboÂl.
Nagyon fontos, hogy a minta vizsgaÂlt tulajdonsaÂgai egyezzenek meg a halmaz egeÂszeÂnek
aÂtlagos tulajdonsaÂgaival, maÂs szoÂval a minta legyen reprezentatõÂv, egyeÂbkeÂnt nincs eÂrtelme
a vizsgaÂlatnak. A minta reprezentativitaÂsaÂnak biztosõÂtaÂsaÂra maÂr a mintaveÂtel soraÂn gondosan uÈgyelni kell. A mintaveÂtel szabaÂlyait nagyon sokfeÂle anyag eseteÂben eloÍõÂraÂsok, szabvaÂnyok roÈgzõÂtik, ezeket az eloÍõÂraÂsokat felteÂtlenuÈl be kell tartani.
Nagyon egyszeruÍ peÂldaÂk a rossz mintaveÂtelre:
· Ha a mintaÂt szennyezett edeÂnybe vesszuÈk, a minta maÂr nem reprezentatõÂv, minden
tovaÂbbi munka maÂr csak peÂnz-, idoÍ- eÂs energiapazarlaÂs.
· Ha egy kamionrakomaÂnyra valoÂ oÍroÈlt paprikaÂt kell minoÍsõÂtenuÈnk, akkor koÈnnyen
belaÂthatjuk, hogy egyetlen zacskoÂboÂl vett 100 grammos minta nem fogja reprezentaÂlni
az egeÂsz rakomaÂnyt, szaÂz helyroÍl mintaÂt venni viszont feltehetoÍen felesleges.
· Ha megfeleloÍen vettuÈk a mintaÂt, de nem gondoskodunk arroÂl, hogy parameÂterei a feldolgozaÂsig ne vaÂltozhassanak meg, akkor szinteÂn feleslegesen dolgozunk.
A koÈvetkezoÍkben, amikor mintaÂroÂl, mintaeloÍkeÂszõÂteÂsroÍl beszeÂluÈnk, akkor ne csak az egeÂszseÂguÈgyben eloÍforduloÂ, hanem baÂrmilyen teruÈletroÍl szaÂrmazoÂ mintaÂra gondoljunk (eÂlelmiszer, takarmaÂny, gyoÂgyszer, talaj, eÂpõÂtoÍanyag, feÂm, aÂsvaÂny, võÂz stb.) MondandoÂnk mindegyikre eÂrveÂnyes lesz, kiveÂve a gaÂz halmazaÂllapotuÂ mintaÂkat. Azok sajaÂtos kezeleÂst, eszkoÈzoÈket igeÂnyelnek, ezekroÍl most nem szoÂlunk.
TehaÂt a ceÂl a mintaÂban valamilyen komponens koncentraÂcioÂjaÂnak meghataÂrozaÂsa. SeÂruÈleÂkeny, bomleÂkony, illeÂkony komponens meghataÂrozaÂsaÂhoz a mintaeloÍkeÂszõÂteÂst a lehetoÍ
legroÈvidebb idoÍn beluÈl meg kell kezdeni. EgyeÂb komponensek vizsgaÂlata vaÂrhat, de a taÂrolaÂs koÈruÈlmeÂnyeivel biztosõÂtani kell, hogy a vizsgaÂlt parameÂterek ne vaÂltozzanak a taÂrolaÂs
soraÂn. EbboÍl a ceÂlboÂl a mintaÂt huÍthetjuÈk, meÂlyhuÍthetjuÈk, veÂdhetjuÈk feÂnytoÍl, levegoÍtoÍl,
tartoÂsõÂthatjuk stb.
A feldolgozaÂs elsoÍ leÂpeÂse a megfeleloÍ toÈmeguÍ vagy teÂrfogatuÂ reÂsz bemeÂreÂse a mintaÂboÂl. Mivel
koncentraÂcioÂt hataÂrozunk meg, fontos, hogy az eloÍkeÂszõÂteÂs soraÂn a minta egeÂsze keruÈljoÈn aÂt
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egyik munkafaÂzisboÂl a maÂsikba (ne keletkezzen veszteseÂg), vagy a teljes mennyiseÂg joÂl
definiaÂlt haÂnyadaÂt meÂrjuÈk ki eÂs azt vigyuÈk tovaÂbb. A szigoruÂ kvantitativitaÂstoÂl csupaÂn akkor
tekinthetuÈnk el, ha koncentraÂcioÂaraÂnyokat hataÂrozunk meg. Ha peÂldaÂul zsõÂrsavoÈsszeteÂtel
meghataÂrozaÂsa a ceÂl, eÂs az egyes zsõÂrsavak mennyiseÂgeÂt az oÈsszes zsõÂrsav toÈmegszaÂzaleÂkaÂban
adjuk meg, akkor nem leÂnyeges parameÂter a bemeÂreÂs toÈmege vagy teÂrfogata.
Az analitikusnak a klasszikus eÂs a muÍszeres meÂreÂsekhez egyaraÂnt folyadeÂkmintaÂra van
szuÈkseÂge. Ha a mintaÂnk folyeÂkony, akkor ezzel nincs is probleÂma, szilaÂrd mintaÂkboÂl azonban a meghataÂrozandoÂ komponenst folyadeÂkba kell vinni. Ezt alapvetoÍen olvasztaÂssal,
oldaÂssal, extrakcioÂval vagy roncsolaÂssal tehetjuÈk meg. A szilaÂrd mintaÂkat, amennyiben
heterogeÂn rendszerek, a kezeleÂs megkezdeÂse eloÍtt fel kell aprõÂtani, meg kell oÍroÈlni. Az
oÍrlemeÂnyt joÂl el kell keverni, hogy az analõÂzishez szuÈkseÂges mennyiseÂg oÈsszeteÂtele feleljen
meg a minta aÂtlagos oÈsszeteÂteleÂnek.
A mintaÂk olvasztaÂsa ritkaÂn alkalmazott eljaÂraÂs, aÂltalaÂban zsõÂrmintaÂknaÂl joÈhet szoÂba. A mintaÂt megfeleloÍ hoÍmeÂrseÂkletre melegõÂtjuÈk, homogenizaÂljuk, kimeÂrjuÈk egy reÂszeÂt, oldoÂszerben
feloldjuk, az oldat teÂrfogataÂt pontos eÂrteÂkre beaÂllõÂtjuk.
Az oldaÂs akkor alkalmazhatoÂ, ha a minta oÈsszes komponense oldoÂdik valamilyen alkalmas
oldoÂszerben. Ilyenkor a minta pontosan bemeÂrt reÂszleteÂt feloldjuk, majd a megfeleloÍ
teÂrfogatra feltoÈltjuÈk az oldatot.
Ez a keÂt lehetoÍseÂg sajnos ritkaÂn adott, ezeÂrt a leggyakoribb megoldaÂs a meghataÂrozandoÂ
komponensek kivonaÂsa a mintaÂboÂl. Az eljaÂraÂs leÂnyege az, hogy a mintaÂt oldoÂszerrel kezeljuÈk, eÂs az oldoÂszer kioldja a megfeleloÍ komponenseket. Az oldoÂszeres kezeleÂst koÈvetoÍen az
oldatot eÂs a szilaÂrd maradeÂkot el kell vaÂlasztani egymaÂstoÂl,
ezeÂrt a kivonaÂst mindig szuÍreÂs vagy centrifugaÂlaÂs koÈveti.
Az oldoÂszeres kezeleÂs toÈrteÂnhet egyszeruÍ leoÈnteÂssel eÂs aÂztataÂssal, majd az ezt koÈvetoÍ szuÍreÂssel. Ez az eljaÂraÂs lassuÂ, a
megfeleloÍ hateÂkonysaÂg eÂrdekeÂben aÂltalaÂban ismeÂtelni is kell,
ezeÂrt nem hateÂkony.
VeÂgezhetjuÈk a kioldaÂst oszlopba toÈltoÈtt mintaÂboÂl is. Ilyenkor
az aÂtaÂramloÂ oldoÂszer hateÂkonyan oldja ki a komponenseket,
az oszlop aljaÂn a szuÍroÍt tiszta oldat hagyja el. A moÂdszer
eleÂggeÂ idoÍigeÂnyes.
Ha a komponensek nem hoÍeÂrzeÂkenyek, akkor eloÍszeretettel
alkalmazzuk a Soxhlet-extrakcioÂt. Ez a moÂdszer egy speciaÂlis
uÈvegkeÂszuÈleÂket hasznaÂl (20.1. aÂbra), segõÂtseÂgeÂvel a kivonaÂst
meleg oldoÂszerrel, toÈbbszoÈri ismeÂtleÂssel veÂgezzuÈk. HaÂtraÂnya,
hogy idoÍ- eÂs energiaigeÂnyes, ezen automata keÂszuÈleÂkek alkalmazaÂsaÂval, toÈbb minta paÂrhuzamos kezeleÂseÂvel igyekeznek
segõÂteni, de õÂgy is oÂraÂkig tart a muÍvelet. A kioldott komponenst tartalmazoÂ oldoÂszer gyakorlatilag aÂllandoÂ forraÂsban
van, emiatt hoÍeÂrzeÂkeny komponensek eseteÂben nem alkalmazhatoÂ.
Gyors extrakcioÂt valoÂsõÂthatunk meg turmixgeÂpben, ilyenkor a
bemeÂrt mintaÂt leoÈntjuÈk a megfeleloÍ oldoÂszerrel, majd eroÍteljesen turmixoljuk. Nagyon joÂ hataÂsfokuÂ kinyereÂst eÂrhetuÈnk
õÂgy el, haÂtraÂnya a moÂdszernek a nagy munkaigeÂnye. TermeÂszetesen sokfeÂle, kimondottan laboratoÂriumi ceÂlra gyaÂrtott
extrakcioÂs keÂszuÈleÂk is leÂtezik, melyek a konyhai geÂpekneÂl
sokkal hateÂkonyabbak.
20.1. aÂbra Soxhlet extrakcioÂs keÂszuÈleÂk
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Itt kell megemlõÂtenuÈnk a szuperkritikus fluidextrakcoÂt is (6.3.1. fejezet), ami hateÂkony,
gyors, automatizaÂlt eÂs koÈrnyezetbaraÂt eljaÂraÂs, viszont draÂga berendezeÂst igeÂnyel.
A roncsolaÂst mikroelem-tartalom meghataÂrozaÂsnaÂl hasznaÂljuk. A ceÂl a szervesen koÈtoÈtt
mikroelemek szabaddaÂ teÂtele eÂs a szerves anyagok eltaÂvolõÂtaÂsa. VeÂgezhetjuÈk forroÂ, eroÍsen
savas koÈzegben (toÈmeÂny saleÂtromsav, soÂsav, keÂnsav, perkloÂrsav, hidrogeÂn-peroxid alkalmazaÂsaÂval) atmoszfeÂrikus nyomaÂson vagy tuÂlnyomaÂs alatt, de veÂgezhetjuÈk magas hoÍmeÂrseÂkletre, 500-700³C-ra toÈrteÂnoÍ hevõÂteÂssel is. Ez utoÂbbi eljaÂraÂst hamvasztaÂsnak is nevezzuÈk,
mert ideaÂlis esetben a mintaÂboÂl csak hamu marad vissza. KombinaÂlhatjuk is a nedves
roncsolaÂst eÂs a szaÂraz hamvasztaÂst. A roncsolaÂsi maradeÂkot veÂguÈl mindig feloldjuk eÂs az
oldat teÂrfogataÂt beaÂllõÂtjuk.
Ha a felsorolt moÂdszerek valamelyikeÂvel folyadeÂkmintaÂt nyertuÈnk, illetve eleve folyadeÂkmintaÂnk volt, akkor elvileg megkezdhetneÂnk a meÂreÂst. Sajnos azonban az oldatban olyan
komponensek is jelen lehetnek, amelyek zavarjaÂk a meÂreÂst. NeÂhaÂny fogalmat a tovaÂbbi
taÂrgyalaÂs eloÍtt definiaÂlnunk kell.
SzennyezoÍdeÂsnek nevezzuÈk a minta minden olyan komponenseÂt, amelyik zavarhatja a meghataÂrozaÂst. A definõÂcioÂ eroÍsen szubjektõÂv, eÂs semmikeÂppen nem a szoÂ koÈznapi eÂrtelmeÂben
vett szennyezoÍdeÂst jelenti. Ha peÂldaÂul naÂtriumot akarunk meghataÂrozni, eÂs a minta termeÂszetes kaÂliumtartalma zavar, akkor a kaÂlium szennyezoÍdeÂsnek minoÍsuÈl, ha azonban kaÂliumot hataÂrozunk meg, akkor a naÂtrium lehet a szennyezoÍdeÂs.
MaÂtrixnak azt a koÈzeget nevezzuÈk, amiben a meghataÂrozandoÂ komponens megtalaÂlhatoÂ.
Ez lehet az eredeti minta, a hamu, az oldat stb.
MaÂtrixhataÂsnak azt a befolyaÂst nevezzuÈk, amit a maÂtrix az analitikai jelre gyakorol. Ez
a befolyaÂs lehet pozitõÂv eÂs negatõÂv egyaraÂnt, igyekeznuÈnk kell kikuÈszoÈboÈlni, ha nem tudjuk,
akkor szaÂmõÂtaÂsba venni.
A visszanyereÂs azt az araÂnyszaÂmot jelenti, amely megmutatja, hogy a mintaÂban eredetileg
Â ltalaÂban
jelenleÂvoÍ meghataÂrozandoÂ komponens haÂnyadreÂsze van jelen a veÂgoldatban. A
szaÂzaleÂkban adjuk meg. MeghataÂrozaÂsa uÂgy toÈrteÂnik, hogy ismert koncentraÂcioÂjuÂ standard
oldatot veÂgigviszuÈnk az egeÂsz mintaeloÍkeÂszõÂteÂsi folyamaton, majd meghataÂrozzuk a kapott
koncentraÂcioÂt. Az eredmeÂnyt az eredeti, ismert koncentraÂcioÂhoz viszonyõÂtjuk. Ha eÂrteÂke 70
eÂs 105% koÈzoÈtt van, akkor aÂltalaÂban megfeleloÍnek tekintjuÈk. A 100%-naÂl nagyobb eÂrteÂk
a meghataÂrozaÂs hibaÂjaÂnak, esetleg maÂtrixhataÂsnak az eredmeÂnye lehet. Ilyen maÂtrixhataÂs
jelentkezik peÂldaÂul akkor, amikor a maÂtrix valamelyik komponense ugyanolyan retencioÂs
idoÍvel jelenik meg a kromatogramon, mint a vizsgaÂlt komponensuÈnk. IÂgy a csuÂcsteruÈlet noÍ,
a kiszaÂmõÂtott koncentraÂcioÂ a teÂnylegesneÂl nagyobb lesz. Ha az emlõÂtett hataÂrokon kõÂvuÈl esik
a visszanyereÂs eÂrteÂke, akkor a moÂdszeren javõÂtani, vaÂltoztatni kell. KiveÂteles esetekben
fogadhatunk el 70% alatti visszanyereÂst, akkor, ha egyszeruÍen nem aÂll jobb moÂdszer a rendelkezeÂsuÈnkre. Ha a standard oldat az eloÍkeÂszõÂteÂs soraÂn nagyon maÂskeÂpp viselkedik, mint
a mintaÂnk, akkor a mintaÂhoz is adhatunk ismert mennyiseÂguÍ standard anyagot, ennek
feldolgozaÂsa utaÂn is szaÂmolhatunk visszanyereÂst. Ha ugyanis oÈsszehasonlõÂtjuk az adaleÂkolt
minta eÂs az eredeti minta aÂltal produkaÂlt analitikai jelet, a keÂt jel kuÈloÈnbseÂge lesz araÂnyos
a hozzaÂadott komponens koncentraÂcioÂjaÂval, ebboÍl az ismeretlen koncentraÂcioÂ maÂr kiszaÂmõÂthatoÂ. ElteÂroÍ viselkedeÂst okozhat a mintaoldat eÂs a standard oldat elteÂroÍ suÍruÍseÂge,
viszkozitaÂsa eÂs feluÈleti feszuÈltseÂge egyaraÂnt (16.5. fejezet).
MeÂreÂsi eredmeÂnyeinket mindig a visszanyereÂssel toÈrteÂnoÍ korrekcioÂ utaÂn kell kiadnunk, ha
eÂrteÂke 100%-toÂl leÂnyegesen elteÂr.
Ha a mintaÂnak valamely komponense nem befolyaÂsolja a meghataÂrozaÂst, akkor azzal
egyaÂltalaÂn nem kell toÈroÍdnuÈnk, a zavaroÂ mintakomponensektoÍl viszont meg kell szabadulnunk. ToÈrekveÂsuÈnk kettoÍs: a zavaroÂ komponenseket teljes meÂrteÂkben szeretneÂnk eltaÂvolõÂ-
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tani, ugyanakkor a meghataÂrozandoÂ komponens teljes mennyiseÂgeÂt szeretneÂnk megtartani.
MindenkeÂppen elvaÂlasztaÂsi moÂdszereket kell tehaÂt alkalmaznunk, ilyen moÂdszerekroÍl jelen
jegyzetben sok szoÂ esik. BaÂrmilyen elvaÂlasztaÂsi moÂdszer szoÂba joÈhet, a rendelkezeÂsuÈnkre
aÂlloÂ eszkoÈzoÈk sokfeÂleÂk. Sajnos azonban egy leÂpeÂs aÂltalaÂban nem eleÂg, a leÂpeÂseket ismeÂtelni,
esetleg toÈbbfeÂle moÂdszert kombinaÂlni kell. JoÂ peÂlda ennek szemleÂlteteÂseÂre az oldoÂszeres
extrakcioÂ. Az extrakcioÂ hataÂsfoka soha nem 100%. A hataÂsfokot aÂltalaÂban uÂgy javõÂtjuk,
hogy az extraktumot elvaÂlasztjuk a mintaoldattoÂl, majd a mintaoldatot uÂjra extrahaÂljuk.
KeÂt-haÂrom ismeÂtleÂssel megkoÈzelõÂthetjuÈk a 100%-os kioldaÂst. Az extraktumokat egyesõÂtjuÈk,
majd tovaÂbb kezeljuÈk, ha szuÈkseÂges.
A leggyakrabban alkalmazott tisztõÂtaÂsi leÂpeÂsek: oldoÂszeres extrakcioÂ, kuÈloÈnfeÂle oszlopkromatograÂfiaÂs eljaÂraÂsok, keÂmiai kezeleÂsek (peÂldaÂul feheÂrjekicsapaÂs), szuÍreÂs, centrifugaÂlaÂs,
desztillaÂcioÂ, bepaÂrlaÂs, szilaÂrd faÂzisuÂ mikroextrakcioÂ, szilaÂrd faÂzisuÂ extrakcioÂ stb.
Ha a kapott veÂgoldat koncentraÂcioÂja nem megfeleloÍ (tuÂl nagy vagy tuÂl kicsi), akkor a koncentraÂcioÂt hõÂgõÂtaÂssal vagy bepaÂrlaÂssal beaÂllõÂtjuk. A hõÂgõÂtaÂs nem jelent probleÂmaÂt, a bepaÂrlaÂs
azonban jelenthet. Az illeÂkony komponensek eltaÂvozhatnak, a hoÍre eÂrzeÂkenyek bomolhatnak, ezeÂrt a bepaÂrlaÂst mindig kuÈloÈnoÈs gonddal kell veÂgezni.
EloÍfordul, hogy a megtisztõÂtott minta oldoÂszere a meÂreÂshez nem megfeleloÍ. Ezen oldoÂszercsereÂvel segõÂthetuÈnk, de nagyon koÈruÈltekintoÍnek kell lennuÈnk. Az eredeti oldoÂszert bepaÂrlaÂssal taÂvolõÂthatjuk el, ez veszteseÂget okozhat, a teljes szaÂrazra paÂrlaÂst sokszor keruÈlni kell.
EloÍfordulhat az is, hogy az oldatban olyan komponens maradt, ami az uÂj oldoÂszerben nem
oldoÂdik, vagy aÂllaÂs koÈzben vaÂlik ki beloÍle. Az ilyen, esetleg mikroszkopikus szilaÂrd szenynyezoÍdeÂstoÍl membraÂnszuÍreÂssel szabadulhatunk meg, de az alapvetoÍ szempont az legyen,
hogy az oldoÂszercsereÂt igyekezzuÈnk elkeruÈlni.
A hibalehetoÍseÂgeket nagymeÂrteÂkben csoÈkkenti belsoÍ standard anyag alkalmazaÂsa. BelsoÍ
standardkeÂnt olyan komponenst adunk ismert koncentraÂcioÂban a mintaÂnkhoz, ami a meghataÂrozandoÂ komponenshez hasonloÂan viselkedik az eloÍkeÂszõÂteÂs eÂs a meÂreÂs soraÂn, ugyanakkor nem zavarja a meghataÂrozaÂst. Az aÂltalunk eÂrteÂkelt jel belsoÍ standard hasznaÂlata
eseteÂben mindig a meÂrendoÍ komponens eÂs a belsoÍ standard aÂltal produkaÂlt analitikai jel
haÂnyadosa. Ez a viszonyõÂtaÂs szuÍri ki a hibalehetoÍseÂgek tuÂlnyomoÂ toÈbbseÂgeÂt. Mivel a belsoÍ standard eÂs a meghataÂrozandoÂ komponensre kuÈloÈn-kuÈloÈn kell jelet kapnunk, a belsoÍ
standard alkalmazaÂsa alapvetoÍen kromatograÂfiaÂs illetve spektroszkoÂpiaÂs meÂreÂsekhez toÈrteÂnoÍ eloÍkeÂszõÂteÂsekneÂl joÈhet szoÂba. Az ideaÂlis belsoÍ standard a meÂrendoÍ komponens izotoÂppal
jelzett vaÂltozata, ugyanis az izotoÂppal jelzett anyag pontosan uÂgy viselkedik, mint a jeloÈletlen molekula. HaÂtraÂnya az aÂra, valamint az, hogy a keÂtfeÂle anyag csak toÈmegspektrometriaÂt alkalmazoÂ moÂdszerekkel kuÈloÈnõÂthetoÍ el.
Az elmondottakat mintegy oÈsszefoglalva a koÈvetkezoÍ megaÂllapõÂtaÂst tehetjuÈk:
Ha
· a minta folyeÂkony halmazaÂllapotuÂ,
· nincs jelen zavaroÂ komponens,
· nem kell belsoÍ standard anyagot hasznaÂlni,
· az oldoÂszer megfeleloÍ,
· a pH megfeleloÍ,
· a meghataÂrozni kõÂvaÂnt komponens koncentraÂcioÂja megfeleloÍ,
akkor nem kell mintaeloÍkeÂszõÂtoÍ leÂpeÂst alkalmazni, a koncentraÂcioÂt a minta bemeÂreÂseÂvel
koÈzvetlenuÈl meghataÂrozhatjuk. Minden egyeÂb esetben (azaz aÂltalaÂban) szuÈkseÂges a minta
meÂreÂshez valoÂ eloÍkeÂszõÂteÂse.
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KeÂrdeÂsek, feladatok
1. Mi a ceÂlja a mintaeloÍkeÂszõÂteÂsnek?
2. Mit jelent a szennyezoÍdeÂs, a maÂtrix illetve a maÂtrixhataÂs fogalma?
3. Mit jelent a visszanyereÂs fogalma? Milyen eÂrteÂkek koÈzoÈtt tekinti elfogadhatoÂnak
a visszanyereÂst?
4. Hogyan lehet a visszanyereÂst meghataÂrozni?
5. Milyen moÂdszereket hasznaÂlhatunk a mintaeloÍkeÂszõÂteÂs soraÂn?
Irodalom

Burger KaÂlmaÂn: Az analitikai keÂmia alapjai. KeÂmiai eÂs muÍszeres elemzeÂs. Semmelweis
KiadoÂ, Budapest, 1999.
Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Burns: Tietz Fundamentals of Clinical
Chemistry. W B Saunders Co, St. Louis, 2007.
Cornides IstvaÂn: Gyakorlati toÈmegspektroszkoÂpia. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1975.
Dr. Balla JoÂzsef: A gaÂzkromatograÂfia analitikai alkalmazaÂsai. Edison House Kft, Budapest,
2006.
Dr. Fekete JenoÍ: FolyadeÂkkromatograÂfia elmeÂlete eÂs gyakorlata. Edison House Kft, Budapest, 2006.
Erdey-GruÂz Tibor: A fizikai keÂmia alapjai. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1969.
GarzoÂ TamaÂsneÂ: GaÂzkromatograÂfia. Egyetemi jegyzet. Budapesti MuÍszaki Egyetem TovaÂbbkeÂpzoÍ InteÂzete, 1975.
Hais, I. M., Macek, K.: A papõÂrkromatograÂfia keÂzikoÈnyve. AkadeÂmiai KiadoÂ, Budapest,
1961.
InczeÂdy JaÂnos: Folyamatos eÂs automatikus analõÂzis. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1984.
InczeÂdy JaÂnos: IoncsereÂloÍk eÂs alkalmazaÂsuk. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1980.
LaÂsztity Radomir, ToÈrley DezsoÍ: Az eÂlelmiszeranalitika elmeÂleti alapjai I. MezoÍgazdasaÂgi
KiadoÂ, Budapest, 1987.
Szepesy LaÂszloÂ: GaÂzkromatograÂfia. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1970.
TyihaÂk ErnoÍ: A reÂtegkromatograÂfia zsebkoÈnyve. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1979.
Vernin, G.: VeÂkonyreÂteg-kromatograÂfia a szerves keÂmiaÂban. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1973.
Vigdergauz, M. Sz.: GaÂzkromatograÂfiai szaÂmõÂtaÂsok. MuÍszaki KoÈnyvkiadoÂ, Budapest, 1983.

373

MuÍszeres analitika 1. kiadaÂs ± 2. toÈrdelt verzioÂ
meÂret: 100% raszter: 152 lpi printer: 600 dpi
print: 2014. 3. 21. 18 : 32 : 46
v6.05c/W (Jan 14 1999)
{MEDICINA}MUSZAN1/V2/MUSZAN1-V2.3D
jav., toÈrd.: SiG
program:

ABCD

