
A MŰSZERES ANALÍZIS 
ALAPJAI



• A műszeres analitika térhódítása:

− nagytömegű adat gyűjtését tette lehetővé,

− jelentősen növelte az analitikai módszerek
teljesítőképességét,

− csökkentette az anyagok kimutatási alsó határát.

• A műszeres analitikai módszerek szelektivitása, is
lényegesen nagyobb a kémiai módszereknél.

• Specifikus meghatározásokat tesz lehetővé.

− Pl.: Ionszelektív, vagy molekulaszelektív elektródokkal
egyes ionok és molekulák specifikusan mérhetők.



• A műszeres analízis úgy definiálható, mint a jelképezés
és jelfeldolgozás tudománya.

• Analitikai jelet képzünk, amikor az anyag állapotát,
energiaszintjeit valamilyen külső hatás segítségével
megzavarjuk, gerjesztjük.

• Valamely műszer segítségével a gerjesztés
lecsengését a relaxációt követjük.

• Az anyag analitikai célú gerjesztésére bármilyen
energia felhasználható:

− elektromos energia,

− elektromágneses sugárzás (fénynek valamilyen fajtája).



• A műszeres elemzésnél használt műszerek egyik
egysége a gerjesztést szolgálja.

• A műszer másik része méri a gerjesztés lecsengése,
relaxációja során lejátszódó folyamatot tükröző jelet.

• A jelképzés egyértelműen elvégezhető, mert adott
anyagot azonos körülmények között, adott külső
energiával reagáltatva, mindig ugyanazt a jelet
hozzuk létre.

• A jelek dekódolása a jelfeldolgozás, jelértékelés
nehezebb feladat.

• Ez független hitelesítés (kalibráció) segítségével
történhet.



Műszeres analitika területei
• Elektroanalitikai módszerek az anyag elektromos

tulajdonságait, ill. azokat a jeleket használják
analitikai célokra, melyek az anyag és az
elektromos energia közötti kölcsönhatás eredmé-
nyeképpen lépnek fel.

potenciometria,
voltammetria,
polarográfia
konduktometria

• Spektrokémiai analitikai módszereknél az anyag
és az elektromágneses sugárzás közötti kölcsön-
hatás szolgál az analitikai jelképzés céljára.



Elektroanalitikai eljárások



• Valamennyi esetben legalább két elektród merül egy
elektrolitoldatba.

• Ez a mérőcella szolgál az elektroanalitikai adatok
gyűjtésére.

• Információforrás:

− A fázishatáron lejátszódó folyamatok.

− Elektrolitoldatban az elektromos áram hatására
bekövetkező elmozdulással kapcsolatos jelenségek.

• A fázishatáron lejátszódó folyamatok a fázishatáron
kialakuló potenciál megváltozását eredményezik, ami
a potenciometria alapja.



• Elektrolízissel járó folyamatoknál mérhetjük az átfolyó
töltésmennyiséget, amely a Faraday-törvény értel-
mében a reakcióban résztvevő anyagmennyiséggel
lesz arányos (coulombmetria).

• Az átfolyó áram intenzitásának mérésén, illetve annak
az alkalmazott potenciáltól való függésén alapszik a
voltammetria.

• Az oldatok vezetőképességének mérésekor az
elektromos tér hatására bekövetkező ionvándorlás
szolgál információforrásként (konduktometria).



Potenciometria



• Az elektrolitoldatba merülő elektród felületén kialakuló
elektródpotenciál mérésén alapszik.

• A potenciál és az azt létrehozó elektródaktív
komponens aktivitása közötti összefüggést a Nernst-
egyenlet adja meg.

• A Nernst-egyenletet az analitikai gyakorlatban, híg
oldatok esetén koncentrációra felírva és tizes alapú
logaritmus formájában használjuk:

ahol:
E: potenciál
E0: rendszer normál potenciálja
n: elektronszám-változás
c: koncentráció
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• Egyetlen elektród felületén kialakuló potenciál nem
mérhető.

• Az analízis során a vizsgálandó komponens
koncentrációja által meghatározott potenciálú
indikátorelektród potenciálját egy állandó potenciálú
viszonyító elektróddal szemben mérjük.

• Potenciometriás mérés során csak potenciál-
különbségek regisztrálására van mód.



• A nemzetközi konvenció értelmében a normál-
hidrogénelektród potenciálját zérusnak tekintjük.

• A normál-hidrogénelektród olyan platinaelektród, amely
1 M-os sósavoldatba merül, és felette 0,1 MPa nyomású
H2 gáz helyezkedik el.

• A különböző elektródoknak az ezzel a normál-
hidrogénelektróddal szemben mért potenciálértékét
tekintjük a rendszer normálpotenciáljának.

• Referenciaelektróddal szemben támasztott követelmények:

− A mérés során maradjon változatlan a potenciál.

− A mérés során az elektródaktív anyag koncentrációját
állandó értéken kell tartani.



Direkt potenciometria

• A kísérletileg mért elektródpotenciál értékéből a
Nernst-egyenlet alapján számítjuk az elektródaktív
anyag koncentrációját.

• Alkalmazzák technológiai folyamatok ellenőrzésére a
gyártásközi termék potenciometriás meghatározását.

• Előnyei:

− Gyorsan keresztülvihetők.

− Egyszerűen automatizálhatók.

• Hátrányai:

− Viszonylag nagy a hibájuk.



Potenciometriás titrálás

• Végpontjelzésre szolgál.

• Az indikátorelektród a meghatározandó elektródaktív
anyagot tartalmazó oldatba merül.

• Mérőoldatfogyás függvényében mérjük az
elektromotoros erő változását.

• A kísérletileg meghatározott titrálási görbe
inflexióspontja jelzi a végpontot.

• Szükségtelenné válik az indikátorok alkalmazása.



Potenciometriás elektródok

• Fémelektródok
− Az elektródok legegyszerűbb típusai a fémelektródok,

amelyeknél a fém saját ionjait tartalmazó sóoldatba
merül.

• pl. a cink – cink-szulfát elektród, Zn I Zn2+,

− általánosságban felírva : M I Mm+.

− Az elektródon lejátszódó félcella reakció reverzíbilis,
oxidáció és redukció egyaránt lejátszódhat attól
függően, hogy miből áll a galvánelem másik elektródja:

Zn(s)                Zn2+ + 2 e.



Fémelektród: az M a fém, az Mn+

az elektrolitban lévő fémkation 
Gázelektród: az X2 gáz oxidációval 
vagy redukcióval Xn-ionná alakul 

A fém- és gázelektród felépítése



• Gázelektródok 

− Elvi szempontból abban különböznek a fémelektródoktól,
hogy bennük az elemi állapotú anyag nem szilárd,
hanem gázhalmazállapotú.

− A gáz átbuborékol a neki megfelelő ionokat tartalmazó
folyadékon.

− A gázelektródok fontos része egy indifferens anyagból
(Pt, Au stb.) készült ún. vezető elektród is, melynek
felületén az elektronátadás lejátszódik.



• Hidrogénelektród

− A gázelektródok közül a standard hidrogénelektródnak
van kitüntetett szerepe.

− A platina-elektród nem indifferens, mert rajta a H2
adszorbeálódik, heterogén katalízis lép fel, s a hidrogén
atomos állapotúvá válik:

H2 2 H

− Ez azért fontos, mert csak a hidrogénatomok képesek
elektronleadásra, a hidrogénmolekulák nem.

− Miután a hidrogén elektrokémiailag aktív állapotba jutott,
sor kerül a tulajdonképpeni elektródfolyamatra:

2 H              2 H+ +2 e

 Pt



• Fém-csapadék elektródok

− Fém-csapadék elektródok oldata a fém kis oldhatósági
szorzatú sóját (Mn·Am) tartalmazza.

− Az áram vezetésének segítésére a só anionjának
koncentrációját megnövelik.

− Működésük eltér a megfelelő fémelektródétól.

− Az ezüst–ezüst-klorid esetében:

Ag I AgCl(s) I Cl− (1 M) 

AgCl(s) + e− Ag(s) + Cl.



− Ezeket a fémcsapadék-elektródokat másodfajú
elektródoknak is hívjuk.

− Működésük közben az elektrolit ionkoncentrácója állandó,
mivel az ionszorzatnak megfelelően az ionok a
csapadékból folyamatosan pótlódnak, ill. a
fémionfelesleg a só anionjával csapadék formájában
folyamatosan kiválik.

− A másodfajú elektródok potenciálja igen állandó.

Fém-csapadék elektród: a vonalkázott 
rész az MnAm csapadékot, az An- az 

elektrolitban lévő aniont jelöli



Voltammetria



• Az alkalmazott feszültség és ennek hatására jelentkező
áramerősség közötti korrelációt használja fel analitikai
célokra.

• Az elektródaktív anyagot tartalmazó elektrolitba merülő
két elektródra (munka- és referenciaelektród) feszült-
séget kapcsolunk, és mérjük az átfolyó áram
erősségét.

• Az áramerősséget a munkaelektród potenciáljának
függvényében ábrázolva nyerjük a voltammetriás
görbét.

• A leggyakrabban használt voltammetriás eljárás a
polarográfia.

• Azokat a módszereket nevezzük így, amelyekben a
mérőelektród csepegő-higanyelektród.



Csepegő-higanyelektród
• A higany elektródanyagként történő alkalmazásának

előnye, hogy negatív potenciáltartományban is
használható.

• A csepegő-higany mérőelektródja higanytartállyal
összekapcsolt kb. 0,05 mm belső átmérőjű
kapillárisból áll.

• A kapilláris hosszától, a higanyoszlop magasságától
függ, hogy milyen időközönként cseppen le egy-egy
higanycsepp.

• Az elektródfelület állandóan megújul, az azon kiváló
termékek az elektródfelület potenciálját nem
befolyásolják.



Polarográfia

• Egyaránt alkalmazhatunk egyenfeszültséget és
váltófeszültséget is.

• Fontos, hogy a viszonyító elektródnak ne változzon a
potenciálja a mérés során.

• Gyakran a polarográfiás edény alján elhelyezkedő
higanytócsa szolgál viszonyító elektródként.

• Polarográfiásan általában redukciós folyamatokat
vizsgálunk, melyek során a csepegő-
higanyelektródot katódként használjuk.



• Ha az elektródokra egyenletesen növekvő
egyenfeszültséget kapcsolunk:

− Egy darabig lineárisan, lassan növekvő kis áram
jelentkezik. maradékáram

− Amikor a csepegő higanyelektródon az elektródaktív
anyag redukálódni kezd. Faraday-áram

− A feszültség további egyenletes emelésével az
áramerősség egyenletesen nő, amíg az időegység
alatt az elektród felületére érkező anyag teljes
mennyisége nem lép reakcióba.

− Ezt követően a polarogram telítési szakaszba jut.



Csepegő-hoganyelektróddal felvett voltammetriás görbe
(polarogram)

feszültség (V)
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Koncentrációmérés a polarográfiában
• Ha biztosítjuk, hogy az elektródákra az anyagtranszport

csak diffúzió útján történhet, a polarogram lépcső-
magasságából az oldat koncentrációjára következtet-
hetünk.

• A gyakorlatban a polarográfiás lépcsők többé-kevésbé
torzultak.

• A lépcsőmagasság meghatározása ezért a polarogram
grafikus értékelésével történik.

• A koncentrációt csak ismert koncentrációjú oldatokkal
végzett hitelesítést követően tudjuk meghatározni.

• A hitelesítés legegyszerűbb módja, ha a kalibráló oldatok
polarogramjainak lépcsőmagasságából szerkesztünk
kalibráló egyenest.



Konduktometria 



• Az oldatok elektromos vezetése az elektromos tér
hatására az oldatban végbemenő ionvándorlásra
vezethető vissza.

• Additív tulajdonság, az oldatban jelenlevő összes
iontól függ.

• Nem specifikus módszer, olyan rendszerek
vizsgálatára korlátozott, amelyek egyetlen
elektrolitot tartalmaznak, vagy a vizsgálandó
elektrolit koncentrációja dominál.



• Az elektromos vezetés a rendszer ellenállásának
reciproka.

• Egysége a specifikus vezetőképesség (ҡ), amely
1 cm élhosszúságú kockában levő elektrolitoldat
vezetése.

• A vezetés függ a térfogategységben jelenlevő ionok
számától és az ionok elektromos tér hatására
bekövetkező vándorlásának sebességétől.

• Az oldatok elektromos vezetését az elektródok közé
zárt oldatszegmens ellenállásának mérése útján
határozzuk meg.



Gyakorlati alkalmazás
• Közvetlen koncentrációmérés:

− Az oldat vezetőképességéből következtetünk annak
koncentrációjára.

− Alkalmas desztillált, vagy ioncserélt vizek
ionmentességének ellenőrzésére.

• Titrálások végpontjelzése:
− Olyan reakción alapuló titrálások végpontjelzésére

alkalmas, amely ionkoncentrációjának változásával
vagy különböző mozgékonyságú ionok cseréjével jár.

− Leggyakrabban sav-bázis titrálások végpontjelzésére
használják.

− Ennek oka, hogy a hogy a H+-ion mozgékonysága a
legnagyobb az összes ion közül, ezt követi a OH−.



Spektrokémiai analitikai 
módszerek



• Alapja az anyag és elektromágneses sugárzás közötti
kölcsönhatást tükröző jelenségek:

− fényabszorpció

− fényemisszió

− fényreflexió

• Mindhárom alkalmas kvalitatív és kvantitatív analitikai
feladatok megoldására.

• Ha az elektromágneses sugárzásokat energiájuk
(hullámhosszuk) alapján sorba rendezzük, kapjuk az
elektromágneses színképet.

• Ezen az egyes tartományok között nincs szakadás.



Az elektromágneses színkép tartományai



Fényelnyelés
• Ha a molekula, vagy atom fotont nyel el (abszorbeál),

energiája nő.

• A sugárzás hatására a molekula, vagy atom gerjesztett
állapotba jut.

• A besugárzásra használt fény intenzitása csökken.

• Az energiaváltozás az anyagi minőségtől és a fényt
elnyelő részecskék mennyiségétől függ.

• A fehér fény különböző energiájú sugárzások keveréke.

• Analitikai alkalmazásához ezt a fényt komponenseire kell
felbontani.

• A fehér fény hullámhossz szerinti felbontása monokro-
matikus fényhez vezet.



Az anyag és fény kölcsönhatásai
• Ismert intenzitású fényt egy anyagon átengedve,

− egy része elnyelődik IA (abszorpció),
− egy része a mintán áthalad IT (transzmisszió),
− esetleg egy része visszaverődik IR (reflexió).

• A háromféle fényfajta intenzitásának összege
megegyezik a besugárzó fény intenzitásával.

I0 = IA + IT + IR
• Az analitikai gyakorlatban az abszorpción alapuló

módszerek a leggyakoribbak.

• A használt származtatott mennyiség az abszorbancia (A).
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Spektrumokból nyerhető információ

• A spektrum a mintán áteresztett fény intenzitása a
monokromatikus fény energiájának függvényében.

• Az egyes anyagok olyan energiájú fényt nyelnek el,
amely két jól definiált energiaállapot közötti
átmenetet tesz lehetővé.

• Az anyag által elnyelt sugárzás energiája (a spektrum
abszorpciós maximumának megfelelő hullámhossz)
az anyagi minőségre jellemző.

• Az elnyelés következtében jelentkező intenzitás-
változás hordozza a mennyiségi információt.



Élelmiszeranalitikában 
elterjedt spektroszkópiai 

módszerek



• Az elektromágneses sugárzás és az anyag
kölcsönhatásán alapuló analitikai eljárások.

• Az emissziós eljárás a fénykibocsátáson, az
abszorpciós eljárás a fényelnyelésen alapszik.

• Mindkét eljárás alapja:
− Az atomok és molekulák elektronrendszerében az

elektronoknak pontosan meghatározott energiaértékei
vannak.

− Az energiafelvétel vagy -leadás meghatározott (diszkrét)
energiamennyiségek formájában mehet végbe.

− A gerjesztés során az energiaközlés hatására egy elektron
magasabb szintre kerül, amelyet követően az
elektronok fölös energiájukat leadva alapállapotba
jutnak (rekombináció).



• Az emittált (kisugárzott) fény energiájának számítása:

,

ahol:
h = Planck-féle állandó (6,626·10-34 J·s)
 = az emittált fény rezgésszáma (frekvenciája) (s-1)
 = az emittált fény hullámhossza (m)
c = a fény terjedési sebessége (3108 m/s; 300000 km/s)

• Az energiaszintek közötti lehetséges elektronátmenet
ábrázolása a termdiagram.

• A termdiagramon minden gerjesztési állapot közötti
energiakülönbségnek megfelel a fény jól
megkülönböztethető hullámhossza.

λ
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• A legalsó szintnek megfelelő energiakülönbség, az ún.
alapvonal, a kérdéses elemre a legjellemzőbb és a
legintenzívebb.

• A fontosabb elemek alapvonalai:

• Az elektromágneses spektrum optikai tartománya a
makro- és mikroelemek mennyiségének
meghatározására felhasználható.

Nátrium 589,0 és 589,6 nm
Kálium 766,5 nm

Kalcium 422,7 nm
Magnézium 285,2 nm
Réz 324,7 nm
Cink 213,9 nm
Vas 248,3 nm

Mangán 279,5 nm



• A kibocsátott vagy az elnyelt fény hullámhossz szerinti
felbontása a színkép  értékelésével a
színképelemzés foglalkozik.

− Vonalas a színkép atomos gázok vagy gőzök
gerjesztése esetében,

− sávos a színkép molekulák gerjesztésekor,

− folytonos a színkép az izzó, szilárd testek vagy
folyadékok esetében.

• Az atomok a fény emittálására és abszorbeálására is
képesek  emisszióban és abszorpcióban is
vizsgálhatók.

• A molekulák abszorpciós módszerekkel analizálhatók.



Emissziós színképelemzés



Lángfotometria
• A lángban való gerjesztéssel végzett mennyiségi

színképelemzés.

• Az eljárás lényege:

− A mintát lángba porlasztjuk

− a lángba kerülő köd füstté alakul át az oldószer
elpárolog, a füst szublimál

− a gőz állapotban lévő fémsó termikusan disszociál

− a szabad atomok más atomokkal vagy gyökökkel
ütközve új gyököket vagy molekulákat képezhetnek



− a szabad atomok és gyökök esetleg molekulák
gerjesztődnek, egy részük ionizálódik

− a gerjesztődött atomok által kisugárzott fény intenzitását
mérjük

− gáz halmazállapotban egyensúly áll be a molekulák, az
atomok, az ionok és az elektronok között

− az egyensúly függ a részecskék hőmérsékletétől, az
atomok koncentrációjától, ionizációs energiájától.

Lángfotométerek:
• A láng előállításához használatos gázok:

− Az elérhető lánghőmérséklet attól függ, hogy levegő
vagy oxigén szolgál-e égést tápláló gázként,

− milyen éghető gázt használunk.
• Az égő:

− Feladata stabil láng létesítése.
− A láng lamináris, a gázelegy örvénylés nélkül ég.



A lángfotométer elvi felépítése

láng

monokromátor érzékelő erősítő

R

regisztráló



Az eredmények értékelése

• Az emittált fény különböző lencséken, prizmákon
keresztüljutva színképvonalakat hoz létre.

• Kiválasztjuk a mérendő elem alapvonalát, ennek
intenzitása arányos a koncentrációval.

• Minőségi analízis (pl.):

− A színképben van 589,6 nm-es hullámhosszú vonal.
− A mintában volt nátrium (ez a hullámhossz kizárólag a

nátriumatomok 3p  3s elektronátmenetének
megfelelő sugárzás hullámhossza).

• Mennyiségi analízis a színképvonalak intenzitása
alapján.



• Ha több elemet akarunk a mintából meghatározni, ki
kell választani a mérendő elem alapvonalának
megfelelő karakterisztikus hullámhosszt.

• A lángfotometria az 5 eV-nál kisebb gerjesztési
energiájú elemek mennyiségi meghatározására
alkalmas.

• A levegő–acetilén, a levegő–propánbután gáz
hőmérséklete nem elegendő a nagyobb
gerjesztési hullámú elemek magasabb
energiaszintre kerüléséhez.



• Az érzékenységet rontja:

− a gerjesztés melletti nagyfokú ionizáció,
− az önabszorpció


− csökken a karakterisztikus hullámhosszú fénysugár 

intenzitása.

• A mátrixhatás a mérési eredményeket meghamisíthatja 
(oxigéntartalomú anionok, szerves anyagok).



Plazmaemisszió
• Az induktív csatolású plazma (ICP): A legtöbbször

argonatmoszférában létesített plazmát jelent
(hőmérséklete 60008000 K ).

• A mérendő elem oldatát perisztaltikus pumpával
juttatjuk be a ködkamrába  a vivőgázzal
porlasztva jut a plazmaégőbe.

• A plazmagáz ionizálódik  az elektronszám
megemelkedik  az ionok gerjesztődnek  az
emittált fény intenzitását mérjük.

• A nagyfrekvenciás plazmában nem kell a
mátrixhatással számolni, a zavaró körülmények
minimálisak.



• A kis gerjesztési energiájú alkálifémek a nagymértékű
ionizáció miatt nem, vagy csak nehezen mérhetők.

• A módszer érzékenysége rendkívül nagy, elérheti a
néhány század g/kg-ot.

• A plazma egyidejűleg sugározza a mintában lévő
valamennyi elem karakterisztikus vonalait.

• A megfelelő plazmaemissziós spektrométerrel 2040
elem egyidejűleg mérhető.



A plazma és szerkezete



• A kisugárzott fény mérése történhet:
− monokromátoros, és
− polikromátoros elrendezésben.

• A monokromátorban a fényből tükrök és rácsok
segítségével kiválasztjuk a kívánt hullámhosszúságú
fényt  a fényt monokromatikussá tesszük.

• A polikromátoros berendezésbe érkező fényt az optikai
rács összetevőire bontja  intenzitását egy
fotomultiplayer méri.

• Polikromátoros elrendezés segítségével 4050 elem
minőségi és mennyiségi analízise végezhető el fél
perc alatt.



A kisugárzott fény mérése polikromátoros (A) 
és monokromátoros (B) elrendezésben



Abszorpciós színképelemzés



• Az abszorpciós színképelemzés az atomok és
vegyületek fényelnyelésének mérésén alapuló
analitikai módszer.

• Alapja, hogy a különböző atomok és vegyületek az
összetett fény más és más hullámhosszúságú
sugarait abszorbeálják.

• A fényabszorpció szelektív, az anyag minőségére
ad információt.

• A fényelnyelés mértéke az anyag koncentrációjával
arányos, az abszorpció mértékéből a vizsgálandó
anyag mennyiségére lehet következtetni.



Atomabszorpciós fotometria

• Az atomabszorpciót fémek kis mennyiségének pontos
meghatározására alkalmazzák.

• Az atomabszorpció olyan analitikai módszer, amely a
gáz halmazállapotú atomok fényelnyelését méri:

• Az atomok képesek mindazon hullámhosszúságú fény
elnyelésére, amelyet önmaguk is ki tudnak bocsátani.

• A szabad atomok csak a rájuk jellemző hullámhosszú
fényt képesek abszorbeálni, azt, amely a megfelelő
elektronátmenethez szükséges.

• Ha egyetlen hullámhosszú sugárzást bocsátunk át az
atomgőzön, ezt csak egyetlen elem atomjai képesek
elnyelni.



• A karakterisztikus sugárzás előállítása vájtkatód
lámpákkal:

− Henger formájú üreges katódja a mérendő elemből
készül.

− Kis nyomáson működő kisülési cső.

− Csak a katódfém alapvonalát sugározza igen nagy
intenzitással.

• Vájtkatód lámpa működése:
− Kis áramerősséget átbocsátva a katódon, arról fématomok

kerülnek a gáztérbe.

− Ezek ütközéssel gerjesztődnek.

− Ismét alapállapotba jutva kisugározzák az elektron-
átmenetnek megfelelő fényt.



A vájtkatód lámpa felépítése



• A kisugárzott fényt átbocsátják a mérendő elemet
tartalmazó atomos gőzökön.

• Csak a mérendő atomok képesek ezt a fényt
abszorbeálni, (ezek alapvonalát gerjeszti).

• A fényelnyelés mértéke arányos a meghatározandó
atomok számával, azok koncentrációjával.

• A módszer szelektív és nagyérzékenységű, kellő
számú vájtkatód lámpával gyakorlatilag 3060 fémes
elem egymást követő meghatározását teszi lehetővé.



Az atomabszorpciós fotométer felépítése



Perkin Elmer atomabszorpciós spektrofotométer



Atomos gőzök előállítása

• Kétfajta eljárás ismeretes: 
− atomizáció lángban és
− elektrotermikus vagy grafitküvettás atomizáció.

Atomizáció lángban

• Az atomos gőzök lángba juttatása:
− A mérendő anyagot a levegő a ködkamrába juttatja,

− az éghető gázzal keveredik,

− együttesen viszik tovább a lángig.

• A lángban megtörténik a vájtkatód lámpa által
kisugárzott fény abszorpciója, mértékét a
fényérzékelő méri.



• A lángok típusai:

− acetilén–levegő,

− acetilén–dinitrogén-oxid.

A dinitrogén-oxid–acetilén láng magasabb
hőmérsékletű, kevesebb benne a zavaró
hatás.

A nagyobb gerjesztési energiával rendelkező
elemek meghatározásánál használják.



Grafitküvettás atomizálás

• Nemesgáz atmoszférában tartott, elektromos
árammal felmelegített grafitküvettán halad
keresztül a vájtkatód lámpa által kibocsátott
sugárzás.

• A grafitküvettát kis feszültségű (10 V), nagy
áramerősségű (80100 A) árammal felmelegítjük.

• A hőmérséklet pontosan beállítható, ez teszi
lehetővé az optimális mérési paraméterek
kialakítását.

Grafitküvetta



• A mérés menete:
− Elsőként elpárologtatjuk az oldószert.

− Eltávolítjuk a szennyező- és zavaróanyagokat.

− Az atomizáció során a mérendő elem atomos gőzének
előállításával elvégezzük a tényleges mérést.

• Az elektrotermikus atomizálás előnye:
− Az elemek egyedi fűtési programja segítségével a

zavaró hatások nagyrészt kiküszöbölhetőek.

− A módszer érzékenyebb és pontosabb, mint a láng
esetében.

• Az elektrotermikus atomizálás hátránya, hogy
lassúbb és drágább.



Ultraibolya és látható abszorpciós fotometria
• A vegyületek

-kötését a 180 nm-nél kisebb hullámhosszú,
-kötését a 180 nm-nél nagyobb hullámhosszú

fény gerjeszti.

• A módszer a különféle szerves vegyületek
meghatározására alkalmazható.

• A hullámhossz függvényében felvett fényelnyelés 
adja az abszorpciós spektrumot vagy színképet.

• A különböző vegyületek spektruma egymástól
különbözik, a különbség alapján a vegyületek
egymástól elválaszthatók.



• A meghatározás során a spektrumok felvételét nem
abszorbeáló oldószerben (víz, alkohol, hexán,
benzol) végezzük.

• A mintaoldat elnyelését az oldószerhez mint
vakértékhez hasonlítjuk.

• A vegyület fényelnyelése során mért intenzitás-
csökkenés logaritmusa (abszorbancia) arányos a
mérendő elem koncentrációjával.

• A LambertBeer-törvény alapján az abszorbancia:

• Ahol:
I0 = belépő fény intenzitása c = koncentráció (mol/dm3)
I = a mintát elhagyó fény intenzitása ε = moláris abszorpciós 
l = a fény útja az oldószerben koefficiens

l cε
I
IlogA 0



• Ha mérjük az abszorpciót, a koncentráció
számolható.

• Az abszorpció mérését az abszorpciós maximumon
végezzük, mert ott a legérzékenyebb a mérés.

• Az ultraibolya tartományban végzett mérés, az UV-
spektroszkópia, szerves vegyületek beazonosí tására,
mennyiségi meghatározására is alkalmazható.

Látható és ultraibolya tartományban működő fotométer 



Infravörös spektroszkópia



• Kiterjedten használt módszer az élelmiszerek fehérje-,
zsír-, szénhidrát- és nedvességtartalmának
meghatározására.

• Pontossága még nem éri el a klasszikus és jól bevált
módszerekét.

• A minta-előkészítés és a mérés kivitelezésének
egyszerűsége miatt elterjedése várható a
gyakorlatban.

• Az infravörös spektroszkópia a molekulák rezgési és
forgási állapotában bekövetkező változásokat méri.



• A rezgési energia változásait az infravörös fény
elnyelése okozza, melynek hullámhossztartománya
250015000 nm között van.

• Az infravörös spektroszkópia nem a hullámhosszal,
hanem a hullámszámmal dolgozik, ami a cm-ben
kifejezett hullámhossz reciproka, ez az infravörös
tartományra 6004000 cm1.

• A rezgési színkép a molekulán belüli atomok vagy
atomcsoportok egymáshoz viszonyított rezgésének
eredménye, melyek normál-, illetve csoportrezgések
lehetnek.



• Normálrezgés:
− Vegyértékrezgés, ami a két atom vegyértékkötése

irányában történik.

− Deformációs rezgés, amely a vegyértékszög
változásaival jár.

− Vázrezgés, amely az egész vázra kiterjed.

• A csoportrezgések meghatározott funkciós csoportok
rezgései:
alkén (1640–1670) keton (1700–1720)

karbonsav (1700–1725) észter (1720–1750)

alkin (2100–2200) alkohol (3100–3400)

aromás széhidrogén (3000–3100)

alkán szénhidrogén (2900–3000)



Az infravörös sugárzás alapján mérő 
készülék elvi felépítése 



• Az infravörös spektrum felvételéhez a szilárd
anyagot alkáli-halogenidekkel (NaCl, KBr) porrá
őrölve pasztillákba préselik.

• Folyadékokból két nátrium-klorid ablak között vékony
filmet képeznek.

• Az említett alkáli halogenideknek nincs infravörös
abszorpciója.

• Felveszik az infravörös spektrumot a 4004000 cm1

hullámszám tartományban.



• Azonosítják a mérendő vegyületet a
hullámszámokhoz rendelhető funkciós csoportok
megállapításával.

• A funkciós csoportok számának és helyzetének
spektrumból történő megállapítása után
összeállítható az ismeretlen molekula szerkezeti
képlete.

• Az infravörös spektroszkópia felhasználható:
− ismeretlen szerves anyagok molekulaszerkezetének

megállapítására,

− a funkciós csoportok alapján élelmiszerek
összetételének meghatározására.


