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Elméleti háttér 

1. Atomizálás módszerei 
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Forrás: Az atomizálás különböző módszerei, Oltiné Varga M. (2008), Analitika előadás jegyzet 

Atomizálás T (ºC) Alkalmazás Módszer neve 

Láng 1700-3200 Emisszió 

Abszorpció 

Fluoreszcencia 

AES -  lángfotometria 

AAS – atomabszorpciós sp. 

AFS – atomfluoreszcens sp. 

Elektrotermikus 1200-3000 Abszorpció 

Fluoreszcencia 

GF – AAS 

GF – AFS  

(GF: grafit furnace) 

Induktív 

csatolású plazma 

6000-8000 Emisszió 

Fluoreszcencia 

ICP 

Egyenáramú 

plazma 

6000-

10000 

Emisszió DCP (direct current plasma) 

Elektromos ív 4000-5000 Emisszió Ívgerjesztésű emissziós sp. 

Elektromos 

szikra 

10000 Emisszió Szikragerjesztésű emissziós sp. 



2. Atomfluoreszcens spektrometria (AFS) 

• Atomizálás – alapállapotú szabad atomok 

• Külső fényforrás  

• Elhelyezés: nem egyvonalban, fényforrás fénye nem 

jut közvetlenül a monokromátorra 

• Gerjesztés adott λ-ú monokromatikus fénnyel, 

abszorpciót követően fluoreszcens intenzitás mérése 
 

Elméleti háttér 
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Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/kemia/atomabszorpcios-080904-6 



2. Atomfluoreszcens spektrometria 

(AFS) 

• Kibocsájtott atomfluoreszcens fény intenzitása arányos 

az elemkoncentrációval 

IF = I0 ·ω · a · c · l · φ · Ω / 4π 

IF: kibocsájtott fény intenzitása 

Io: megvilágító fény intenzitása 

ω: gerjesztő fénynyaláb átmérője 

a: abszorpciós együttható 

c: elemkoncentráció 

l: abszorbeálódó fénynyaláb úthossza az atomizáló térben 

φ: fluoreszcens hatásfok 

Ω: térszög, ahol a fluoreszcens fény detektálása történik 

4π: teljes térszög 

 

Elméleti háttér 
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Forrás: (Ramirez-M. Z., 1968) 



3. Kiértékelési módszerek 

• Külső standard kalibrációs módszer: 

- nagyszámú, azonos típusú minta 
sorelemzése 

- azonos típusú, közel azonos összetételű 
mintákhoz 

• Standard addíciós módszer: 

- nem illeszthető mátrix fellépése esetén  

- nem alkalmas: 

  sorozatmérésre (nagy munkaigény) 

  korlátozott mintatérfogat esetén 
 

 

Elméleti háttér 
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4. Nyomelemek meghatározása 

• Feladat: XXI. század, műszeres analitika, a vizsgálandó 

komponensek minél alacsonyabb koncentrációban történő 

meghatározása 

• Nyomelem meghatározás: 10-5 – 10-9 tömegrész- 

koncentrációban (g/g), 10-9 konc. tartomány alatt 

ultranyomelemanalitika 

• Cél: össz-elemkoncentráció mellett különböző vegyérték-, 

kötési állapotú kémiai formák vizsgálata 

• Speciális mintaelőkészítés: minta főtömegétől történő 

elválasztás, gáz állapotú, illékony hibridek fejlesztése → 

hibrid módszer 

• Módosulatok (speciesek) meghatározása: kapcsolt 

technikákkal, pl. HPLC – ICP/MS 

Elméleti háttér 
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Mérés 
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Mérőműszer 

• Mérőműszer:  

   Skyray AFS 200T atomfluoreszcens spektrofotométer 

• Előnyei: 

 - pontos 

 - nagy érzékenységű 

 - egyszerű struktúrájú 

 - csendes 

- egyszerűen kezelhető 

• ~ 11-féle nyomelem kimutatására alkalmas (higany, 
arzén, antimon, bizmut, szelén, tellúr, kadmium, 
germánium, ón, ólom, cink) 

• Felhasználás: sokoldalú, pl. körny.véd-i vizsgálatok 

Mérés 
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Skyray AFS 200T 

1. Minta 

2. Injekciós pumpa 

3. Folyadéktároló 

gyűrű 

4. Hordozófolyadék 

5. Redukálószer 

6. Négy csatornás 

keverő rendszer 

7. Első számú gáz-

folyadék szeparátor 

8. Folyadékgyűjtő 

pumpa 

9. Gyűjtő edény 

10. Atomizáló egység 

11. Kettes számú gáz-

folyadék szeparátor 

12. Számítógépes 

egység 
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Mérés (1) 

 

Arzenát és arzenit ionok aktív 

szénen történő adszorpciójának 

vizsgálata 
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Arzenát és arzenit ionok aktív szénen 

történő adszorpciójának vizsgálata 

• Munkamegosztás: Kauker Zsófia – 

adszorpciós egyensúly meghatározása 

• Feladat: szűrletben maradt As koncentráció 

meghatározása 

• Helyszín: ELTE – TTK, Kémiai Intézet, 

114.-es labor 

• Mérőműszer: Skyray AFS 200T 

Mérés (1) 13 



Kalibráció 

• Kalibrációs oldatsor készítése:  

 As(III) standard (c = 1g/L) 

 → 1000x-es higítás 1,8 m/m %-os HCl-el  

 → 6 mérési pontból álló higítási sor  

 (0,5; 1; 10; 25; 50; 100 ppb (µg/liter) 

Mérés (1) 14 



  Name  Conc (ppb) Intensity 

1 Standard Blank 0 -0,931 

2 SS1 0,5 4,8 

3 SS2 1 5,4 

4 SS3 10 7,6 

5 SS4 25 14,2 

6 SS5 50 28,6 

7 SS6 100 63,8 

Kalibrációs görbe 15 



Mérés menete 

• 18 db vízminta vizsgálata 

 - 4 csoportra osztva (e, f, g, h) 

• e: 6 db minta, kezdeti pH=4, As(III) adszorpciós 
kísérletekből származó szűrlet minták 

• f: 3 db minta, kezdeti pH=4, As(V) adszorpciós 
kísérletekből származó szűrlet minták 

• g: 6 db minta, kezdeti pH=6, As(III) adszorpciós 
kísérletekből származó szűrlet minták 

• h: 3 db minta, kezdeti pH=6, As(V) adszorpciós 
kísérletekből származó szűrlet minták 
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Eredmények 

  Name Conc (ppb) Intensity 

9 Standard Blank 0 -0,208 

10 1e 1005 603 

11 2e 1704 1021 

12 3e 2334 1397 

13 4e 2614 1565 

14 5e 2796 1674 

15 6e 2916 1746 

16 2f  1746 1046 

17 4f  2703 1618 

18 6f  2916 1745 

Mérés (1) 

19 1g 998 599 

20 2g 1617 969 

21 3g 2188 1310 

22 4g 2624 1571 

23 5g 2745 1643 

24 6g 2893 1732 

25 2h 1495 896 

26 4h 2653 1588 

27 6h 2853 1708 
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Eredmények 
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Következtetés 

• Az aktív szénen történő szorpciót követően az 

As(III) és As(V) oldatból adszorbeált 

mennyiség koncentrációja egyenesen arányos a 

megkötött As mennyiségével.  

• Az As koncentráció további növelése 

szükséges a telítés eléréséhez, további, más 

pH-n végzett adszorpciós kísérletekkel 

pontosítható a felhasznált, kémiailag aktivált 

szén adszorpciós egyensúlyának jellemzése. 

Mérés (1) 
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Mérés (2) 

 

Vízminták higany koncentrációjának 

kísérleti meghatározáshoz szükséges 

mérések 

Mérés (2) 
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Vízminták Hg koncentrációjának kísérleti 

meghatározáshoz szükséges mérések 

• Üregkatód sugárforrás esetén alkalmazott üzemi (main) 
áramerősségnek a fluoreszcencia intenzitására gyakorolt esetleges 
hatását kívántuk meghatározni higany tartalmú vízminták 
optimális mérési körülményeinek meghatározása érdekében. 

• Helyszín: ELTE – TTK, Kémiai Intézet, 114.-es labor 

• Mérőműszer: Skyray AFS 200T 

• Kalibrációs oldatsor készítése:  

 Hg standard (c = 1 g/L) 

 → 1000x-es higítás 1,8 m/m %-os HCl-el  

 → 5 mérési pontból álló higítási sor  

  (0,1; 0,3; 1; 10; 30 ppb) 

• A vizsgálatot különböző, készenléti (auxiliary) áramerősség 
értékek mellet végeztük el. (3/4, 3/5, 3/6, 3/7 – main/aux., mA) 
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Eredmények /1 

Hg 3/4 Name  Conc (ppb) Intensity 

1 Standard Blank 0 -2,425 

2 SS1 0,1 3 

3 SS2 0,3 8 

4 SS3 1 48 

5 SS4 10 655 

6 SS5 30 1121 

Hg 3/5 Name  Conc (ppb) Intensity 

1 Standard Blank 0 -2,156 

2 SS1 0,1 2 

3 SS2 0,3 8 

4 SS3 1 49 

5 SS4 10 897 

6 SS5 30 1294 

Mérés (2) 
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Eredmények /2 

Hg 3/6 Name  Conc (ppb) Intensity 

1 Stand.B 0 -0,191 

2 SS1 0,1 0,625 

3 SS2 0,3 8,231 

4 SS3 1 54,88 

5 SS4 10 1006,4 

6 SS5 30 1477,48 

Hg 3/8 Name  Conc (ppb) Intensity 

1 Standard Blank 0 -1,097 

2 SS1 0,1 2 

3 SS2 0,3 9 

4 SS3 1 50 

5 SS4 10 1004 

6 SS5 30 1421 

Mérés (2) 
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Következtetés 

• Általános következtetésként: az áramerősség 
változtatás nem befolyásolja a mérés 
hatékonyságát, amely a grafikonokon is jól 
nyomon követhető. 

• Mérési eredményből levont tanulság: érdemes 
a legalacsonyabb áramerősségen használni az 
adott, mérésre kiválasztott üregkatódlámpát, 
mivel ezzel növelhetjük annak élettartalmát, 
emellett pedig kevesebb energiát fogyasztunk 
el, amellyel óvjuk a környezetet. 

 

Mérés (2) 
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Mérés (3) 

 

Arzenát aktív szénen történő 

megkötésének időfüggése 
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Arzenát aktív szénen történő 

megkötésének időfüggése 

• As (V) aktív szénen történő adszorpciójának 
kinetikai vizsgálata 

• Helyszín: ELTE – TTK, Kémiai Intézet, 114.-es 
labor 

• Mérőműszer: Skyray AFS 200T 

• Kalibrációs oldatsor készítése:  

 As standard (c = 1 g/L) 

 → 1000x-es higítás 1,8 m/m %-os HCl-el  

 → 6 mérési pontból álló higítási sor  

  (1, 2, 5, 10, 20, 50 ppb) 
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Kalibrációs görbe 
Name Conc (ppb) Intensity 

Standard Blank 0 0,328 

SS1 1 17 

SS2 2 40 

SS3 5 154 

SS4 10 390 

SS5 20 823 

SS6 50 1423 
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Arzenát aktív szénen történő megkötésének 

időfüggése 
• Minta:  

 - 1u – 9u, pH=7, 200 ml, 200 ppb As koncentrációjú oldat  

 - 1z - 9z, pH =9, 200 ml, 200 ppb As koncentrációjú oldat.  

• 50 mg aktív szén hozzáadása → keverés 

• Előre meghatározott időpontok elteltével 5 ml minta kivétele 

(automata pipettával) 

     → Mintavétel időpontjai: 1 perc, 10 perc, 20 perc, 30  perc,        

 60 perc, 90 perc, 120 perc, 150 perc, 180 perc elteltével. 

• Szűrés: előre előkészített (szűrőpapírral ellátott) 

fecskendőtesteken.  

• Szűrletben As koncentráció meghatározása: a mintákhoz 

adott aktív szén arzenát megkötésének vizsgálata az idő 

függvényében. 

Mérés (3) 
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Eltelt idő függvényében a 

koncentrációváltozás /1 

Mérés (3) 29 

Eltelt idő (perc) Conc (ppb)

0 200

1 16,2

10 2,8

20 1,6

30 2,3

60 1,9

90 1,1

120 1,9

150 2,1

180 1,2

1u - 9u

átlag 23,102

szórás 62,319



Eltelt idő függvényében a 

koncentrációváltozás /2 

Mérés (3) 30 

Eltelt idő (perc) Conc (ppb)

0 200

1 5,4

10 6,2

20 4,9

30 3,6

60 5,0

90 3,3

120 4,1

150 2,6

180 4,7

1z - 9z

átlag 23,985

szórás 61,855



Következtetés 

• pH=7 esetén az As(V) koncentrációja a kezdeti 

koncentrációhoz képest (200 ppb) már 1. perc leteltével 

jelentősen csökken az oldatban (1,2 átlagérték körüli) és 

a 10. perc elteltével az átlagérték körül fluktuált. 

• pH=9-en végzett adszorpciós kísérletek során már az 1. 

perc elteltével állandónak tekinthető az oldatbeli As(V) 

koncentráció (3 ppb fölött), azaz a megkötés aktív 

szénen olyan gyorsan lezajlott, hogy a kinetika 

pontosabb vizsgálatára más módszert szükséges 

alkalmazni.  

• Utólagos következtetés: a korábbi 24 órás kevertetés 

felesleges, 10 perc után átlagérték körüli fluktuáció. 
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• Szelektivitás: biztosítja a monokromatikus sugárforrás 

(adott elemre jell. λ-ú fényt detektáljuk) 

• Linearitás: analitikai görbék R2 értéke 

• Érzékenység: analitikai görbe meredeksége 

• Kimutatási határ (LOD) 

• Meghatározási határ (LOQ) 

• Precizitás (RSD%) 
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Mérés során vizsgált analitikai 

teljesítményjelzők 



Mérés során vizsgált analitikai 

teljesítményjelzők 

• LOD: 

 

cL - kimutatási határ 

svak - vak minta szórása 

S – érzékenység (meredekség) 

 

• LOQ:  

 

cQ - meghatározási határ 

 

• RSD %: szórás / átlag . 100 
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Analitikai teljesítményjelzők 



Összefoglalás 

• Mérés célja: nyomnyi mennyiségű szennyezők 

meghatározására 

• As (III) és As (V) tartalmú vízminták vizsgálata 

• Higany tartalmú vízminták vizsgálata 

• Aktív szénnel történő arzenátmegkötés 

időfüggésének vizsgálata 

• Analitikai teljesítményjelzők meghatározása 

35 



Köszönöm a 

figyelmet! 
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•Szelektivitás: módszer milyen mértékben képes az adott alkotó meghatározására egyéb 

zavaró alkotók jelenlétében 

•Linearitás: ahol a mérőgörbe az adott linearitási tartományban egyenesnek tekinthető 

•Érzékenység: analitikai mérőgörbe meredeksége 

•Torzítatlanság: rendszeres hibák kimutatása 

•Precizitás: véletlen hiba mérőszáma 

→ Ismételhetőség: ismételhető körülmények között elvégzett kísérletekre  

       vonatkozik 

→ Reprodukálhatóság:   reprodukálható körülmények között elvégzett  

             kísérletekre vonatkozik 

•Stabilitás: mérésre elkészített minta kémiai stabilitásának meghatározása 

•Kimutatási határ (LOD): Az a legalacsonyabb mennyiség vagy koncentráció, amit az 

analitikai eljárás érzékelni képes, de mennyiségileg meghatározni már nem. 

•Meghatározási hatás (LOQ): az a legkisebb koncentráció, amely még elfogadható 

pontossággal határozható meg. 

•Zavartűrőképesség: szándékosan változtatjuk a mérés körülményeit, vizsgáljuk azok 

következményit. 

•Robosztusság: szándékosan változtatjuk a mérési módszer paramétereit, vizsgáljuk azok 

következményeit. 

•Méréstartomány: minták elemzése, válaszjel meghatározása, munkatartomány 

kijelölése. 



Egyes mért intenzitások bizonytalanságai, 

oldatkészítés bizonytalansága, adszorpciós kísérletek 

bizonytalansága, műszer állandóinak időfüggése 

Legfontosabb? 

• Mért intenzitások hosszú távú bizonytalansága: 

10,1 RSD% (As), 5,88 RSD% (Hg) 

• Oldatkészítés bizonytalansága: 0,39 RSD% 

• (50 mg, 25 illetve 200 cm3 esetén) 
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Adszorpciós technika kis konc-jú 

oldatokra kútvízfelmérésben, miért? 

Opalizáló tulajdonság zavar-e? 

• Lehet használni kis koncentrációknál, sőt 

használtuk is. Éppen ez az előnye a 

módszernek, hogy már 0,1 ppb As mérése 

is kivitelezhető (lásd LOD).  

• Az oldat esetleges opalizációja nem zavar, 

mert gáz formában, hidridként mértem az 

arzént. 
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Intenzitás lecsengése időfüggés 

mérésekor, lecsengést mi határozza 

meg? 

• Azért cseng le, mert elfogy az As(V) az oldatból, mert 

megköti a szén.  

 

A p sorozat esetén feltehetően kísérleti hiba (szűrés 

hatásfokának romlása és ezért pl. As tartalmú szén kis 

mennyiségének bekerülése a mért oldatba) okozza az 

enyhe fokú emelkedést az idő előre haladtával. 
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