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1. Bevezetés

A mezőgazdasági, környezettudomány kutatások egyik kulcskérdése különböző kémiai elemek

biológiai szerepének felderítése. A XIX. század közepe óta folyó kutatások elsősorban az

élelmiszertermelést segítő kémiai vizsgálati metodikák kialakítására fókuszáltak. Az elmúlt

évtizedekben a növekvő környezetterhelés hatására a biológusok és környezetkutatók körében

fokozatosan kialakult az a meggyőződés, hogy a különböző elemek biogeokémiai ciklusainak

feltérképezése nélkülözhetetlen az egészséges és környezetünkkel harmóniában álló emberi

életfeltételek megteremtéséhez. Ez a kutatási irány új igényeket támasztott az analitikai kémia

módszereivel, eszközeivel szemben is. Az elemspecifikus elemzési módszerek analitikai

teljesítőképességének növelése mellett kifejlődött az ún. speciációs analitika is.

Az elválasztási, szerkezetazonosítási módszerek és a nagyteljesítményű elemanalitika

összekapcsolásával az élet- és környezettudományok igényei szerint választ kell adni arra a

kérdésre, hogy a különböző elemek milyen kémiai formákban jelennek meg a környezetünkben, s

az eltérő formák milyen biológiai hatással járnak. Az én kutatásaim is ehhez a témakörhöz

kapcsolódnak, amennyiben speciációs analitikai módszer és eszközfejlesztéssel foglalkoztam.
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2. CÉLKITŰZÉSEK

PhD-munkám megkezdésekor bekapcsolódtam a doktori munkahelyemen már hosszabb ideje
folyó, különböző plazma sugárforrások fejlesztésére alapozott, elemanalitikai és speciációs
analitikai módszerek kifejlesztésére irányuló kutatásokba. E kutatások főleg a mikrohullámmal
indukált plazma (MIP) sugárforrás adottságainak és alkalmazási lehetőségeinek kihasználását
célozták, esetenként az indukált csatolású plazma (ICP) lehetőségeivel összehasonlítva. Doktori
munkám célkitűzéseit ennek megfelelően két speciációs analitikai módszerfejlesztéshez, és egy új
típusú frakcionálási módszer kidolgozásához kapcsolódva fogalmaztam meg:

1. A stabil nitrogénizotópok (15N/14N) arányának meghatározására kidolgozott MIP-OES
módszer továbbfejlesztése a stabil 15N-izotópos nyomjelzéses vizsgálatok igényeinek
megfelelően. Ennek keretében a korábban alkalmazott mechanikus pásztázó
monokromátoros színképdetektálás helyett a tanszéken kifejlesztett CCD-detektor
applikálását, az alkalmazott injektálásos mintabeviteli technikával nyerhető tranziens
színképjelek feldolgozásához szükséges szoftver kidolgozását és a módszer kalibrálását és
validálását tűztem ki célul.

2. MIP-OES elem specifikus detektor és ionpárképzéses HPLC elválasztás összekapcsolásával
Cr(III)/Cr(VI) speciációs analízisre kifejlesztett módszer továbbfejlesztése, optimalizálása és
validálása. Ennek keretében feladatom volt az összekapcsolásra alkalmazott nagynyomású
hidraulikus porlasztás optimalizálása (az anyagáramok illesztésének megoldása), a
kromatográfiás jelképződést befolyásoló hatások vizsgálata, és a tranziens kromatográfiás
jelképződés feldolgozására alkalmas detektálási módszer applikálása a rendelkezésre álló
spektrométerekhez, és az értékeléshez szükséges szoftver kidolgozása.

3. A két különböző speciációs analitikai feladathoz alkalmazott szoftverfejlesztés
eredményeképpen egy olyan általánosan alkalmazható programcsomag kifejlesztése, amely:

a. kommunikál a monokromátorral és a detektorral,

b. beolvassa és tárolja a képződő hullámhossz és idő szerint felbontott nagymennyiségű
adatot,

c. képes a gyűjtött adatok igény szerinti feldolgozására, kiértékelésére, és grafikus
megjelenítésére,

d. képes a kiértékelt adatok exportálására bevett adat- és táblázatkezelő alkalmazások
számára.

4. Üledékek és talajok nehézfém szennyezésének frakcionálására új típusú szekvens extrakciós
eljárást dolgoztak ki munkahelyemen, szuperkritikus CO2 (SFE), szubkritikus H2O, és a
kettő keverékének egymás utáni alkalmazásával. Az új eljárás validálásában vettem részt,
bizonylatolt anyagminta segítségével a BCR ajánlás, és az SFE eljárás kémiai
információtartalmát hasonlítottam össze.
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3. Irodalmi áttekintés

3.1. A speciáció

Első lépésben érdemes a kémiai speciáció, azon belül az elemi speciesz fogalmát, jelentését

áttekinteni.

A speciáció fogalmát legalább négyféle értelemben használjuk. (D. Templeton et al., 2000) Az

első, legritkábban használt jelentés a “specifikus reakció”.

Egy másik jelentése a speciációnak a biológiából származik, ahol az evolúciós elméletben a

fajok kialakulásának leírásakor kap szerepet. A speciáció ebben az esetben a fajképződésnek az a

módja, amelynek során reproduktív izoláció során egy kiinduló fajból két, vagy több új faj

keletkezik, ezáltal a genetikai információ továbbadása két vagy több törzsfejlődési irányba

tagolódva folytatódik, elkülönülve az eredeti fajtól.

Ebből a speciáció fogalomból kiindulva használják ezt a kifejezést a geokémiában és a

környezeti kémiában is, olyan átalakulások leírására, amelyek az elemek körforgása során történnek

meg. Például olyan változások leírására, amely akkor következik be, amikor nyomelemek oldódnak

ki a talajból, vagy kőzetekből, majd vízi környezetben különböző formákban jelennek meg. Mivel a

fogalom ilyen használata félreértésre adhat okot, a szerzők ebben az esetben a „speciesz átalakulás”

használatát javasolják.

A speciáció fogalmat gyakran alkalmazzák arra az analitikai tevékenységre, amikor egyes

elemek specieszeinek azonosítása, majd azok arányának meghatározása a cél.

Végül a speciáció kifejezést használjuk specieszek mátrix, vagy mintabeli megoszlásának

jellemzésére. Például amikor arról beszélünk, hogy az arzén toxicitása erősen függ annak

speciációjától. A szerzők azt ajánlják, hogy a speciáció kifejezést továbbiakban kizárólag ebben a

jelentésben használjuk.

Ezt figyelembe véve definiálták D.M.Templeton és társai 2000-ben a következő fogalmakat:

 Kémiai speciesz: egy adott elem specifikus kémiai megjelenési formája a vizsgált

rendszerben. A kémiai megjelenési formát meghatározhatja az izotóp-összetétel, a

vegyértékhéj elektronkonfigurációja, illetve az oxidációs állapot (iontöltés), továbbá a

molekula, ill. komplex szerkezete.

 Elem speciáció (speciáció): egy adott elem mennyiségi megoszlása a rendszerben

meghatározott kémiai specieszei között.

 Speciációs analízis: egy vagy több egyedi kémiai speciesz azonosítására és mennyiségi

meghatározására irányuló tevékenység.
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 Frakcionálás (műveleti speciáció): Agrobiológiai és környezetvédelmi területen a

vizsgálandó rendszer bonyolultsága miatt a teljes elem speciáció gyakorlatilag

megoldhatatlan. Ilyenkor a biológiai hatás és a környezeti kockázat becsléséhez hasznos

támpontot nyújt a meghatározandó anyagok osztályozása valamilyen fizikai (pl.

szemcseméret, oldhatóság) vagy kémiai (pl. adott reagenssel szemben mutatott

reakciókészség) tulajdonság szerint.

Ezen fogalom meghatározások alapján a speciáció igen széles területeket ölel fel. A

következőkben az egyes speciációs aspektusokra, és azok rövid jellemzésére térnék ki:

3.1.1. Izotóp arány

Az izotóparány megváltozásának igen sok oka lehet; többek között radioaktív hasadási

folyamatok, és fizikai (antropogén, természetes) szétválás. Jó példa erre az ólom 4 stabil izotópja,

amelyek egy része radioaktív hasadás eredményeképpen jöhetnek létre. Így az ólom izotóp-

összetételéből lehet következtetni annak geológiai eredetére (M. Kersten et al. 1993). Egy-egy elem

eltérő izotóp speciációja radioaktív eredeten kívül sok egyéb okra is visszavezethető. Például ha az

oxigén két fázishoz eltérő módon kötődik, akkor az 16O és az 18O aránya más lesz a két fázisban.

Ugyanakkor ez az arány hőmérsékletfüggő, így segítségével hosszú klimatikus (V. H. Remenda et

al. 1994) és geokémiai (J. D. Woodhead et al. 1993) folyamatokat lehet nyomon követni.

Bizonyos esetben az antropogén hatás összeadódik a környezeti vagy radiológiai eredetűvel. Erre

példa a 6Li és 7Li esete. 6Li-ot nagy mennyiségben állítanak elő, majd alkalmazzák termonukleáris

erőművekben szabályozórúdként. A gyártási folyamat során nagy mennyiségben keletkezik 7Li is.

Ezek az izotópok eltérő módon viselkednek biológiai folyamatokban, a sejtmembrán transzport

folyamatokban is eltérések tapasztalhatóak viselkedésükben (P. F. Renshaw. 1987; M. S. Hughes,

N. J. Birch 1992). Ugyanakkor lítium sókat alkalmaznak mániákus depressziós betegek kezelésére

is. Elképzelhető, hogy a jövőben a lítium vegyületek klinikai felhasználása érdekében szükségessé

válik a Li izotóp speciációs analitikai mérése.

Az izotóp speciáció változása, csak a könnyű elemek esetében jár erőteljes biológiai hatással,

toxicitással. Például míg a H20 30-40%-ban D2O–ra cserélése a rágcsálókban letálisnak bizonyult,

addig akár 60% H2
18O esetében sem tapasztaltak eltérést. A különbség oka a kötési energiák

eltérésében keresendő (P. J. H. Jones, S. T. Leatherdale 1991). A könnyű elemeket kivéve, az izotóp

speciációs analitikának a nyomkövetéses vizsgálatok terén van biológiai jelentősége.

3.1.2. Oxidációs állapot

Egy elem oxidációs állapota jelentősen befolyásolja annak toxicitását. Míg pl. a Cr[III]

esszenciális elemnek tekinthető, a normál glükóz metabolizmusban van fontos szerepe, addig a
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Cr[VI] erősen genotoxikus és karcinogén (S. A. Katz, H. Salem 1994). A Cr[VI] önmagában nem

kötődik a DNS-hez, azonban Cr[III]-á redukálódva megteszi azt. In vitro körülmények között ez

még nem vezet a DNS károsodásához, feltételezések szerint a károsodást egy köztes oxidációs

állapotú Cr ion okozza (K. E. Wetterhahn, J. W. Hamilton 1989, A. M. Standeven, K. E.

Wetterhahn 1991, Aiyar, et al 1991). A krómion példáján azt is meg lehet figyelni, hogy az

oxidációs állapot hogy befolyásolja az egyes elemek felvehetőségét. A Cr[VI] iont a sejtek jelentős

része mint kromát ion (CrO4
2-) veszi fel, az anion-transzport folyamatokon keresztül. Ezzel

ellentétben a Cr[III] kismértékben képes a lipidmembránokon átjutni (S. A. Katz, H. Salem, 1994).

A krómmal szemben az arzénnak a redukáltabb formái a toxikusabbak, a következő sorrendben

arzin (ASH3) > arzenit (As[III]) > arzenát (As(V)) (J. T. Hindmarsh, R. F. McCurdy 1986).

Az oxidációs állapot befolyásolhatja egy elem abszorpciós és eliminációs tulajdonságait. A

Fe(II) ion fiziológiás körülmények között jól oldódik, és szabadon diffundál a membránokon

keresztül. A Fe[III] nem könnyen kerül be a sejtekbe, és jóval hajlamosabb a hidrolízisre, vízi és

biológiai közegben (W. Schneider, B. Schwyn 1987; W. Schneider 1988). Az eukarióta sejtek

képesek vas felvételére szerves Fe[III] kelátokból. Ez a folyamat valószínűleg úgy zajlik, hogy a

komplex disszociációja után redukció történik, és a vas Fe(II) formájában transzportálódik a sejtbe.

3.1.3. Szervetlen vegyületek és komplexek

Az, hogy egy elem milyen szervetlen vegyületekben, azok között milyen arányban van jelen,

alapvetően befolyásolja annak felvehetőségét, és transzport folyamatait, hiszen olyan tulajdonságait

befolyásolja ez a tény, mint a töltés, oldhatóság, diffúziós koefficiens.

Jó példa erre a nikkel, és annak vegyületei. A nikkel sói, mint például a klorid és a szulfát víz-

oldhatóak, és szájon át minimális a toxicitásuk. A nikkel oxidok és szulfidok gyengén oldhatók, de

a felvehetőségüket jelentősen befolyásolják biológiai ligandumok. A Ni3S2 erősen rákkeltőnek

bizonyult állatokban. Emberi expozíció esetén ritkán beszélhetünk egyetlen nikkel specieszről,

mivel pl. a kohászatban a különböző frissítési eljárások során a munkások egyszerre találkoznak

Ni3S2, NiO, Ni-Cu oxidok, Ni-Fe oxidok, NiSO4, NiCl2 és NiCO3 vegyületekkel (IARC 1990, R. F.

Hertel et al. 1991). Ezért az összes Ni meghatározásából nem lehet megfelelő következtetéseket

levonni, pl. a légszűrő filteren megkötött anyagok veszélyességéről. Már önmagában az is fontos

információt szolgáltat, ha a részecskeméret alapján különítjük el őket. Azonban speciációs analízis

segítségével elkülöníthetők a különböző karcinogenitással rendelkező vegyületek is.

3.1.4. Szerves fémvegyületek

A szerves fémvegyületekben kovalens kötés lép fel egy fém és egy szén atom között.

Toxikológiai szempontból fontos e vegyületek hidrofób és illékony tulajdonsága. Toxicitásuk
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gyakran bioakkumuláció során alakul ki, főleg zsírszövetben, valamint át tudnak jutni a barrier

membránokon. Ekképpen a Hg(II) ion toxikus az emlősök veséjére, és maró hatású a

nyálkahártyákról felszívódva. Ugyanakkor a CH3Hg+ átjut a placentán és a vér-agy gáton, így

terratogén, és károsítja a központi idegrendszert ( D. Campbell et al. 1992).

3.1.5. Makromolekulájú komplexek és vegyületek

A legnagyobb strukturális szint, amelyeken a speciációt kémiai szinten értelmezzük a

makromolekulák szintje. Jelentősége lehet egy elem megoszlását meghatározni a különböző

fehérjék között, vagy akár egy adott fehérje eltérő izoformái között (például a vas megoszlás a

transzferrin, ferritin, és a hem fehérjék között.

A természetben a humin és fulvó savak és más kolloid részecskék jelentősen hozzájárulnak az

elemek felvehetőségéhez, mint pl. a Cd, Cu és a Pb.

3.2. A speciációs analitika módszertani megközelítése

3.2.1. A speciációs analitika kapcsolt módszerei

A speciációs analitika alapjait, és főbb módszereit a magyar nyelvű szakirodalomban Posta J.

(2008) foglalta össze. A mintegy két évtizede megindult speciációs analitikát az első időszakban

olyan munka- és időigényes módszerek jellemezték, mint a folyadék-folyadék extrakció, ioncsere,

együtt lecsapás, elektrokémiai eljárások stb., amelyek nyomelemekre alkalmazva számos

hibalehetőséget is magukban hordoztak. A 80-as évek végén jelentek meg azok a kombinált

eljárások, amelyek esetén valamilyen kromatográfiás elválasztó módszert atomspektrometriával,

mint elem szelektív detektorral kapcsoltak össze. Utóbbi módszereknek egyebek mellett az a közös

előnyük is megvan, hogy a korábbi eljárások legtöbbjétől eltérően megvalósult az on-line elemzés

lehetősége. Egy kombinált módszer on-line elrendezése azt jelenti, hogy az elválasztó egység

folyadékáramába juttatott minta a komponensek szétválása után e folyadékárammal

(vivőfolyadékkal vagy eluenssel) együtt közvetlenül bejut a detektorba. Így néhány másodperccel

az elválasztás után megtörténik e komponensek detektálása, meghatározása is.

A speciációs feladatok változatossága miatt nincs a problémára általános megoldás. Az

összekapcsolás kritikus kérdése volt és maradt máig is az elválasztó rendszer és a spektrokémiai

detektor anyagáramának, nyomás és hőmérséklet viszonyainak illesztése. Az ilyen típusú feladatok

megoldása mindkét területen új fejlesztési igényeket indukál. Az elválasztási módszer

megválasztásakor nem elegendő az elválasztás optimálását megoldani, hanem tekintetbe kell venni

a spektrokémiai detektor sugárforrásának anyagáram terhelési jellemzőit, bemeneti hőmérséklet és

nyomás paramétereit. A spektrokémiai detektort ugyanakkor alkalmassá kell tenni a specieszek
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megbízható detektálására. Ez utóbbi számos mintavételi, minta-előkészítési, kalibrálási és

mátrixillesztési kérdést felvet. A mintavételtől a detektálásig meg kell őriznünk az eredeti formákat

(specieszeket), s el kell kerülnünk a műtermékek kimutatását. Időben állandó és tranziens jelek

detektálására egyaránt szükség van, s flexibilis színképdetektálásra (szekvens, szimultán) alkalmas

rendszert kell kialakítani. (Uden, 1992)

Az utóbbi években az on-line kapcsolt technikák igen változatos típusait fejlesztették ki. Ezek

között mindmáig központi helyet foglal el a kromatográfia és a spektrometria kombinációja. Az e

kombinációban eddig kipróbált főbb módszereket az 1. ábra foglalja össze.

1. ábra A speciációs analitikában használt főbb kapcsolt technikák (Posta J. 2005)

Egy folyadék-kromatográf hagyományosan többek között UV detektorral működik. Az

elválasztó oszlopot követően a spektrofotométer fényútjában elhaladó mintafrakciók (főleg szerves

molekulák) fényelnyelése jól érzékelhető, de az ilyenkor regisztrált kromatogramból nem

kaphatunk választ arra, hogy az adott szerves molekula milyen toxikus vagy esszenciális elemet tart

éppen kötésben. Ez az, amiért a kromatográfiás technikák összekapcsolása az atomspektrometriával
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(FES, AAS, ICP-OES, ICP-MS módszerekkel) az analitikai lehetőségek új dimenzióját nyitotta

meg. (Posta J. 2005)

3.2.2. Izotóp összetétel

Az izotóp összetétel meghatározására az ólom izotópoknál használt módszereket ismertetem. Az

ólomnak 5 stabil izotópja van. Ezek arányát tömegspektrometriai módszerekkel lehet maghatározni,

és így meg lehet határozni a környezet ólomtartalmának eredetét. Levegőminták esetében a

mintavételt szűrők segítségével végzik, savas feltárást végeznek, majd ditizon extrakcióval dúsítják,

az analízist pedig termikus ionizációs tömegspektrometriával végzik (H. Maring, et al. 1987).

Azonos előkészítést alkalmaztak ICP-MS analízis esetén is, de az extrakciós lépést kihagyták

(Sturges W. T., Barrie, L. A. 1989). Az ICP-MS-t sikerrel alkalmazták vér (M. J. Campbell és H. T.

Delves, 1989.) és szövet (Scheuhammer, A.M., D.M. Templeton. 1998) minták ólom tartalmánál az

eredet meghatározására.

3.2.3. Oxidációs állapot

Króm esetében a Cr[VI] ion önmagában meghatározható, spectrofotometriás eljárással, ehhez 1,5

difenilkarbazid komplexképzőt alkalmaztak (Vercoutere, K. et al. 1998). A Cr[III] és Cr[VI]

elválasztására gyakran alkalmaznak ioncserélő HLPC technikát. A detektálást ebben az esetben

ICP-OES-el, ICP-MS-el, vagy AAS–el végezték (Scheuhammer, A.M., D.M. Templeton. 1998).

Rendkívül alacsony koncentrációk esetén Stripping voltammetria alkalmazására van lehetőség

(Boussemart, M. et al. 1992).

3.2.4. Szervetlen vegyületek és komplexek

A szervetlen vegyületek esetében a speciációs analitika gyakorlati hasznát a fent említett Ni és

vegyületei mutatják. Különböző módszerek léteznek az elemi részecskék szerkezetének

jellemzésére. Bizonyos körülmények között ezek a módszerek információt nyújthatnak az elemek

kötéseiről is. A vegyületek tulajdonságait kristályszerkezetük szintén befolyásolja.

A szervetlen vegyületek közül jó példa az Al3+ hidrolízise. A fémionok hidrolízisét követően az

egyes részecskék optikai vagy mágneses spektroszkópiai módszerrel direkt nem megfigyelhetőek,

ez egyszerű speciációs technikával nem megvalósítható. Általában a pH potenciometrikus

meghatározását használják a sztöchiometria eléréséhez az alábbi reakció alapján: xMz+ + yH2O ↔

Mx(OH)y
(xz-y)+ + yH+.

Polinukleáris komplexek jelenlétének kimutatására kiegészítő technikákat alkalmaznak, például

az oldhatóság meghatározását, ultracentrifugálást, fényszórást.
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A gibbsit (Al(OH)3) oldhatóságát vizsgálva lúgos oldatban, az Al(OH) 4
- stabilitási konstansát

kapták, és ezt a tetraéderes szerkezetű specieszt IR és Raman spektroszkópiai módszerrel figyelték

meg. Ultracentrifugálással kimutatták a stabil polinuklearis speciesz jelenlétét egy nagyobb tömegű

egyedülálló speciesszel együtt, mely esetében az Al sztöchiometrikus koefficiense 7 és 17 között

volt. Az adatok alapján ez a speciesz valószínűleg az Al13O4(OH)24
7+ volt, míg a kettő vagy három

magvú speciesz az Al2(OH)2
4+ és az Al3(OH)4

5+.

3.2.5. Szerves komplexek

A potenciometrikus adatokat széles körben használják a fémligandummal rendelkező komplexek

stabilitási konstansának megállapítására, ennek alapján a specieszek eloszlása a pH függvényeként

modellezhető. A stabilitási konstansok teljes sorozata segítségével számítható az egyes specieszek

koncentrációja a pH függvényeként, ha adott a teljes fém koncentráció. A Ni(II)-glicinát komplexek

vizes oldatban alkotott rendszerét sokat tanulmányozták és így a laboratóriumok közötti

összehasonlíthatóság alapjául is szolgált (Bottari, E. et al. 1978). A komplexképződés, Ni(Gly)+-al

kezdődik pH 4-nél, pH 7 felett a Ni(Gly)2 van jelen dominánsan, alkalikus pH mellett pedig

Ni(Gly)3
- és Ni(Gly)OH keletkezik. A rendszer optikai spektruma ezen specieszek szempontjából

értelmezhető, megerősítve a potenciometrikus modellt. A ritkább specieszek, mint a Ni(Gly)2OH-,

Ni(Gly)3OH2- és a NiOH+ szintén jelen lehetnek a mérési adatok között.

A fém speciáció tanulmányozására igen alacsony koncentráció (10-8-10-11 mol.dm-3) mellett, ha

az oldott specieszek elektromosan aktívak a higany elektródnál, a legjobbnak az elektrokémiai

módszerek bizonyultak, mint például az ASV (anódos stripping voltammetria) és az ACSV

(adszorptiv katódos stripping voltammetria). (Mota A.M., Correia dos Santos, M. M. 1995)

3.2.6. Szerves fémvegyületek

A szerves fémvegyületek speciációs analízisét általában kromatográfiás módszerekkel végzik.

(Uden, P. C., 1995, Szpunar, J, Lobinski R, 1999, Lobinski, R. 1997). Hőstabil és illékony

specieszek, illetve azok, amelyek ilyenekké alakíthatóak, inkább gázkromatográfiával

szeparálhatóak.

3.2.7. Makromolekulájú komplexek és vegyületek

A fém-fehérje komplexek esetében a kromatográfiás technikák alkalmazása terjedt el. Nagy

választékban állnak rendelkezésre különböző oszlopok a méret kizárási, affinitás, ioncserélő

kromatográfia és fordított fázisú kromatográfia alkalmazására (Lobinski, R. 1997, Szpunar, J. et al.

1996, Sutton, K. et al. 1997). Gyakori probléma, hogy a mérés során olyan fém-makromolekula
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komplexet mutatnak ki, ami nem az eredeti mintából származik, hanem pl. a pufferből és az

oszlopból.

3.2.8. Nitrogén izotóp speciációs módszerek

Mivel kutatásaim során nitrogén izotóp speciációval, és Cr[III]/Cr[VI] speciációval

foglalkoztam, így az ezzel kapcsolatos korábbi kutatásokat és azok eredményét szeretném

részletesebben bemutatni. Az elemi nitrogén előállítására alkalmas módszerekre számos nitrogén

meghatározási és nitrogén-izotópanalitikai módszer alapozható. Ezeket Heltai Gy. (2005) foglalta

össze. A 2. ábrán szaggatott vonal jelöli az eddig még nem hasznosított lehetőségeket.

2. ábra Az elemi nitrogén előállítására alkalmazott kémiai módszerek, és az ezekre
alapozható nitrogén-meghatározási és izotóp-analitikai módszerek(Heltai Gy. 2005)

3.2.8.1. Tömegspektrometria

Az izotóp speciáció alapvető módszere a tömegspektrometria. A tömegkülönbség alapján

elektromos vagy mágneses térben szétválasztja az izotópokból létrehozott ionokat. A stabil izotópok

tömegspektrométeres meghatározásának ismertetése a magyar nyelvű szakirodalomban is több

helyen szerepel. A mérés elvéről korábban részletes leírást adott Máté (1966, szerk. di Gléria), a

minta előkészítésről, mérésről és számítási eljárásokról Gáti és Máté (1965) cikkében olvashatunk.



19

3.2.8.2. Az optikai emissziós spektrometriás nitrogén izotóp analízis alapelve (Heltai, 2005)

Az N2 molekula spektrumában a rotációs-vibrációs vonalrendszerek jól detektálható

izotópeffektusa felhasználható a nitrogén-izotópok arányának meghatározására. Adott elektron- és

rezgési átmenethez tartozó sávfej vonalak az 15N és 14N atomok viszonylag nagy

tömegkülönbségének köszönhetően, jelentős hullámhossz-eltolódást mutatnak a rezgési energiák

tömegfüggése miatt. A különböző izotóp-összetételű N2 molekulák (14N14N, 14N15N, 15N15N)

színképében a 290-400 nm tartományban előforduló sávfejek hullámhossz-eltolódását a 1. táblázat

foglalja össze.

1. táblázat
Az N2-molekulák színképében a 290-400 nm színképtartományban előforduló  izotóp-

eltolódások (C3B3 elektronátmenet, második pozitív rendszer) (Heltai, 2005)
Rezgési
átmenet

 [nm]
14N 14N

Izotóp eltolódás (  [nm])
14N15N-14N14N 15N15N-14N14N

20
10
00
01
13
02

297,68
315,93
397,13
357,69
375,54
380,49

0,61
0,36
0,01
-0,36
-0,72
-0,84

1,18
0,69
0,02
-0,78
-0,47
-1,62

Az izotóp összetétel emissziós spektrometriás meghatározása arra a tényre alapozható, hogy a

nitrogén molekula nagy kötési energiájának köszönhetően molekuláris formában is gerjeszthető, és

a két izotóp a gerjesztés hőmérsékletén a (39) egyenlet szerinti egyenletnek megfelelően

statisztikusan oszlik meg a különböző összetételű molekulák között:

N14 N14 N14N15N15+ 2 N15
(39)

 
   4

NNNN
NN

15151414

21514

K (40)

Amennyiben a különböző izotóp-összetételű molekulák emissziója arányos a molekulák

koncentrációjával, a sávfejvonalak intenzitásának méréséből az izotóp összetétel meghatározható. A

(39) egyenlet értelmében két sávfejvonal intenzitás-arányának mérése elegendő az 15N/14N

izotóparány meghatározásához. Többnyire a

 
 NN

NN
1414

1514

I
IH  (42)

hányadost használják erre a célra.
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Ennek mérése alapján a gerjesztett N2-gázban az 15N [atom%] az alábbi összefüggéssel

számítható:

 
H
H




2
100%atomN15 (43)

Ha az 15N [atom%] 10 és így H2, akkor H a nevezőben elhanyagolható, s így H értéke és az
15N [atom%] között elfogadható az egyenes arányosság. Az izotóparány meghatározásokhoz

többnyire a 297-299 nm tartományba eső sávfejvonalakat használják, mivel itt a kisebb intenzitású
15N15N és 14N15N sávfejvonalak a hosszabb hullámhosszak felé tolódnak el, s így nem fedi el őket a

nagy intenzitású 14N14N sáv. Ebben a tartományban az OH és CO sávok zavaró hatása is

elhanyagolható (3. ábra). Más N2 sávfej választásakor a zavaró sávok a mérést jelentősen

befolyásolják, s hatásuk csak körültekintő korrekcióval küszöbölhető ki.

3 ábra A nitrogén, az OH és a CO molekulasávok megjelenése a 290-400 nm színkép
tartományban

3.2.8.3. Az optikai emissziós spektrometriás nitrogén izotóp analízis gyakorlati megvalósítása

A mintából előállított nitrogéngáz, csökkentett nyomáson, zárt kisülési csőbe töltve,

rádiófrekvenciás energiaközléssel (27,12 MHz) jól gerjeszthető. Kezdetektől fogva próbálkoztak

mikrohullámú gerjesztéssel is rezonátorok alkalmazása révén (Broida, H.P., Chapman, M.W. 1958;
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Eierman, R.J., Piepmeier, E.H. 1986; Jin Q.H. et al. 1991; Leonard, D.R., Lucas, J.G. et al. 1982;

Taylor, H.E. et al. 1970). A MIP-spektrometriában is alkalmazható, elemi nitrogén előállítására

alapozott mintabetáplálási módszereket először a nitrogén stabil izotópjainak (15N és 14N)

tömegspektrometriás és emissziós spektrometriás meghatározására dolgozták ki (Barrie, A. 1990;

Broida, H.P., Chapman, M.W. 1958; Hoefs, J. 1973; Middelboe, V., Saaby Johansen, H. 1978;

Rittenberg, D. 1948; Saaby Johansen, H., Middelboe, V. 1980). Újabban gázkromatográfiás

detektáláshoz mind a rádiófrekvenciás, mind a mikrohullámú energiaközléshez kidolgoztak

atmoszférikus nyomáson működő rendszereket, amelyeknél a plazmát fenntartó nemesgázba (He,

Ar) injektálható a minta gázáram, s ezekben így a nitrogén jól gerjeszthető (Gross, R. et al. 1992;

Quimby, B.D. et al. 1990). A stabil 15N izotópos nyomjelzéstechnikában azonban mindmáig a

csökkentett nyomású N2-gáz rádiófrekvenciás gerjesztését alkalmazzák izotópanalízisre. Az összes

nitrogéntartalom és a talaj különböző nitrogénformáinak meghatározására Tanabe et al. (1980)

közöltek N2 gázfejlesztésen alapuló módszert, atmoszférikus hélium-MIP gerjesztés

alkalmazásával.

Biológiai-mezőgazdasági mintákban a nitrogén (-3)-tól (+5)-ig mindenféle oxidációs

állapotban előfordul. Az összes nitrogéntartalom meghatározására a Kjeldahl- ill. a Dumas-elven

alapuló módszerek használatosak, s ezekhez kapcsolódnak a különböző izotóp-analitikai módszerek

is. Mind a Kjeldahl-féle nedves roncsolásnál, mind pedig a Dumas-elv szerinti száraz

hamvasztásnál gondoskodni kell az oxidált nitrogénformák (nitrát, nitrit stb.) redukciójáról. A

nedves feltárás eredménye ammónium sóoldat, amelyből az ammónia titrimetriásan, fotometriásan

vagy egyéb módszerrel meghatározható. Az izotópanalitikai méréshez szükséges N2 gáz ez esetben

oldatos oxidációval nátrium-hipobromit reagenssel állítható elő az alábbi egyenlet szerint

(Rittenberg, D. 1948):

2 NH4
+ + 3 OBr- + 2 OH- = N2 + 3 Br- + 5 H2O (33)

Ha a reakciót evakuált rendszerben végezzük, a felszabaduló gáz nagypontosságú izotóparány-mérő

tömegspektrométerbe (IR-MS) vezethető (Hoefs, J. 1973), vagy 300-700 Pa nyomással zárt kisülési

csőbe tölthető és rádiófrekvenciás energiaközléssel gerjeszthető, és optikai emissziós spektrometriás

úton az 15N/14N izotóparány mérhető (RF-OES) (Broida, H.P., Chapman, M.W. 1958; Moussounda,

P.S. et al. 1985; Middelboe, V., Saaby Johansen, H. 1978). Áramló hélium atmoszférában végezve

a reakciót, a felszabaduló N2-gáz csökkentett nyomású, vagy atmoszférikus MIP-kisülésbe

vezethető és gerjeszthető. Ez utóbbi megoldásra alapozták Tanabe és munkatársai (1980) összes

nitrogén meghatározási módszerüket talaj extraktumok nitrogéntartalmának speciációs elemzése
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során. Ugyanakkor kifejlesztettek csökkentett nyomású, folytonos áramlású RF-OES módszereket

is (Meier, G. 1986; Wetzel, K. 1977). Atmoszférikus MIP-OES alkalmazásával elvileg a nitrogén

izotópanalízisre is lehetőség van, de a lehetőséget eddig még nem használták ki.

A Dumas-elven alapuló N2-fejlesztéses módszereket ma kizárólag automatizált berendezésekben

alkalmazzák. A Carlo Erba által forgalmazott készülékben az ón kapszulába bemért szilárd mintát

magas hőmérsékleten, WO3 katalizátort alkalmazva elégetik, majd a gázalakú égésterméket

rézforgáccsal töltött redukáló oszlopon vezetik át. Ily módon a minta nitrogéntartalma teljes

egészében N2 gázzá alakul. A minta széntartalma CO2 formába alakul. A reakcióban felszabaduló

vízgőzt megkötve az N2-CO2 gázkeverék hélium vivőgázzal gázkromatográfban szétválasztható, és

így a minta összes N- és C-tartalma egyidejűleg meghatározható. Az automatizált nitrogén-szén

analizátort (ANCA) nagy pontosságú izotóparány mérő tömegspektrométerrel (IRMS) összekötve

fejlesztették ki az integrált ANCA-MS rendszert, amely egyaránt képes összes nitrogén és nagy

pontosságú 15N/14N izotóparány mérésre (Barrie, A. 1990; Preston, T., Owens, N.J.P. 1985). Az

atmoszférikus MIP és a C/N analizátor összekötését jelzett mintákból történő 15N/14N izotóparány

mérés céljából Józsa T. és munkatársai oldották meg (1995).

A különböző nitrogén és 15N/14N izotóparány mérési módszerek mintamennyiség igénye,

pontossága, alkalmazási lehetőségei és költségei széles skálán változnak. Általában véve

elmondható, hogy a tömegspektrometriás mérések pontossága a természetes izotóparány

változásainak mérésekor nélkülözhetetlen, ugyanakkor az MS módszerek használata igen nagy

beruházási és üzemelési költséggel jár. Nyomjelzéses vizsgálatokhoz az 15N/14N arány mérésekor

elegendő az emissziós spektrometriás mérés pontossága is, így e területen az atmoszférikus MIP-

OES versenyképes megoldást jelent. A 2. ábrán feltüntetett izotópanalitikai módszerek minimális

mintamennyiség igénye a mikromol tartományba esik, egyedül a MIP kínál lehetőséget a nanomol

nitrogén-mintamennyiség-tartományban történő meghatározásra. A nemfémes elemek MIP-OES

kimutatási határai ugyanis általában a nanomol tartományba esnek.

3.2.9. Króm speciációs módszerek

Magyarországon a Debreceni Egyetemen kutatócsoportja folytat hosszabb ideje kutatásokat

Posta József vezetésével a króm speciációval kapcsolatban. A rendelkezésre álló lehetőségekről, és

a kidolgozott módszerekről Sógor Cs. adott összefoglalót doktori disszertációjában (Sógor Cs.

2006).

A több mint két évtizede megindult krómspeciációs analízist olyan munka és időigényes

módszerek jellemezték, mint a folyadék-folyadék extrakció (Pavel, J. et al. 1985; Wai, C. M. et al.

1987), ioncsere (Isshiki, K. et al. 1989; Milosavljevic, E. B. et al. 1985), együtt lecsapás (Kujirai,

O., Yamada, K. 1994; Hiraide, M., Mizuike, 1989), elektrokémiai eljárások (Lin, Y., Wallace, G.G.
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1990), amelyek nyomelemekre alkalmazva számos hibalehetőséget is magukban hordoznak. Az

1980-as évek végén jelentek meg azok a kombinált eljárások, amelyek esetén a folyadékinjektálást

(FI, Flow-Injection) és folyadékkromatográfiás (HPLC), ionkromatográfiás (IC) szeparáló módszert

atomspektrometriával, mint elem szelektív detektorral kapcsolták össze: FI-FAAS, FI-ICP/OES,

HPLC-FAAS, HPLC-ICP/OES, HPLC-ICP/MS IC-ICP/OES. Az utóbbi módszereknek egyebek

mellett az a közös előnyük is megvan, hogy a korábbi eljárások legtöbbjétől eltérően megvalósult az

on-line elemzés lehetősége. (J. Prokisch et. al. 1994)

Mivel a természetes minták krómkoncentrációja kisebb, mint az atomspektrometriás detektáló

módszerek elemzési tartománya, az elemzést megelőzően krómra nézve dúsítást kell végezni.

A Cr[VI] on-line dúsítására jól bevált a fordított fázisú C18-as kromatográfiás oszlop

alkalmazása, amelyen a Cr[VI] ammónium-pirrolidin-ditiokarbamát (APDC) (Andrle, C. M.,

Broekaert, J.A.C. 1993), Na-dietil-ditiokarbamát (NaDDTC) (Sperling, M. et al. 1992), tetrabutil-

ammónium-bromid (TBABr) (Syty, A., 1988), komplexképzők segítségével kvantitatívan

megköthető, majd a Cr[VI] komplexek metanollal, etanollal eluálhatók.

A króm kromatográfiás dúsításával kapcsolatos közlemények döntő többsége a Cr[VI]

dúsításával foglalkozik. Több szerző előbb a Cr[VI]-ot, majd az összes krómot (a Cr[III] kvantitatív

oxidációját követően) ugyancsak Cr[VI] alakban dúsította, és ezek különbségéből indirekt módon

határozta meg a minta Cr[III]-tartalmát. Az irodalomban kevés könnyen bevezethető és hatékony

módszert közöltek Cr[III] dúsítására.

A Cr[III] és Cr[VI] ionkromatográfiás elválasztásának alapja, hogy a vizes oldatban kationként

jelenlevő Cr[III] az anion cserélő oszlopon megkötődés nélkül áthalad, míg a kromátionként

szereplő Cr[VI] ehhez képest lemarad. Kationcserélő oszlopon a Cr[III] marad le a Cr[VI]-hoz

képest.

A Posta és munkatársai (1993) által kidolgozott C18-as oszlopon történő nagynyomású

folyadékkromatográfiás Cr[III]/Cr[VI] elválasztás TBA (tetrabutilammónium) sóval azon alapszik,

hogy a mintához adott komplexképző a Cr[VI]-tal ionpár-komplexet képez. A C18-as oszlopon a

minta Cr[III]-tartalma akadálytalanul áthalad, a Cr[VI]-ionpár-komplex a C18-cal való kölcsönhatás

miatt határozott késéssel jut keresztül az oszlopon. Ezért a Cr[III] és Cr[VI] egymástól eltérő

időszakban jut be a detektorba, következésképpen a két vegyértékformára időben jól elkülönülő két

csúcsot kapunk, melynek görbe alatti területe és csúcsmagassága arányos a Cr[III] és Cr[VI]

koncentrációjával.

A Cr[III]/Cr[VI] elválasztására használt rendszer kisebb módosítással Cr[VI] dúsítására is

alkalmas. A Cr[VI] dúsítását az általuk kidolgozott elválasztó rendszer módosításával alakították ki.

A C18-as oszlopra 2-5 ml mintát juttattak, majd a kvantitatívan megkötött Cr[VI]-ot 1 ml 60%-os
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metanollal eluálták a spektrométerbe (Posta, J. et al. 1996). Gáspár és munkatársai egy olyan

krómspeciációs módszert is kidolgoztak, amelynél ha a Cr[III] és Cr[VI] KH-ftalát-tartalmú vizes

oldatát fordított fázisú C18-as oszlopon vezetik keresztül, a Cr[VI] halad át akadálytalanul az

oszlopon, a Cr[III] viszont kvantitatívan megkötődik. Ezt követően metanollal a Cr[III] a ftaláttal

együtt teljes mennyiségében leoldható az oszlopról. Ezt a módszert is kisebb módosításokkal

sikeresen alkalmazták Cr[III]/Cr[VI] elválasztására és Cr[III] dúsítására (Gáspár, A. et al. 1996).

Néhány olyan módszert is közöltek, melynél bizonyos körülmények között sikerült a Cr[III]-at

komplex vegyületté alakítani. Egyik esetben Cr(PDCA)2 alakban (Sikovec, M. et al. 1995)

választották el a Cr[VI]-iontól, másik esetben a szerzők APDC-vel mind a két krómformát komplex

vegyületté alakították (Andrle, C. M., Broekaert, J.A.C. 1993).

Ahhoz, hogy javítsuk az on-line atomspektrometriás detektálással kapcsolt speciációs módszerek

kimutatási képességét, analitikai érzékenységét, növelni kell a detektorba történő mintabevitel

hatásfokát. A láng-atomabszorpciós spektrometriánál (FAAS) alkalmazott pneumatikus porlasztók

mintabeviteli hatásfoka 5-10%, az ICP spektrométereknél pedig csupán 1-2%.

Nagyobb porlasztási hatásfok érhető el nagynyomású hidraulikus porlasztással (NHP). A Berndt

(1988) által kifejlesztett NHP technikánál az elemzendő oldatmintát nagynyomású folyadékáramba

injektálják, amely a mintát egy speciális fúvókához szállítja, melynek kilépőnyílása 10-30 μm. Ezen

a nyíláson nagy nyomással kilépő folyadéksugárból igen kis cseppméret-eloszlású aeroszol

keletkezik (Berndt, H., Schaldach, G. 1989). A nagynyomású porlasztó lángok esetén

meghatározott porlasztási hatásfok vizes oldatok esetén több mint 50% (Berndt, H. 1988), szerves

oldószerek esetén pedig elérheti a 90%-ot is (Posta, J., Gáspár, A. 1999). A nagynyomású

porlasztást nagynyomású folyadékkromatográfiás pumpákkal lehet üzemeltetni, ezért az AES

detektorok folyadékkomatoráfiási illesztésére könnyen alkalmazható. Ezt a módszert alkalmazta

Heltai (Heltai et. al., 1996), a HPLC-s elválasztást, NHP és deszolvatáló rendszer közbeiktatásával

ICP-OES és MIP-OES detektorhoz illesztve. A módszert részletesen a 4.2.3 fejezetben ismertetem.

Az utóbbi években a jól bevált, HPLC-FAAS, IC-FAAS, on-line kromatográfiás krómspeciációs

rendszerek mellett kapilláris elektroforézissel (Yang, W. P., .Zhang, Z.Y, Deng, W. 2003), történő

speciációs vizsgálatok, folyadék-folyadék extrakciós Cr[VI], nem kromatográfiás, direkt

módszerek: ETAAS (Bermejo-Barrera, P. et al. 2003), ETV-ICP-OES (Zhu, X. et al. 2002),

thermospray (Zhang, X., Koropchak, J.A. 1999) is napvilágot láttak.

3.3. Frakcionálás

Gyakran a specieszek nagy száma nem teszi lehetővé, a teljes speciációt (pl. fém - huminsav

komplexek, vagy különböző fém komplexek, biológiai mintákban.). Ezekben az esetekben
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megoldást jelent, ha a specieszeket csoportokra bontjuk, és az egyes csoportokban a vizsgált elem

teljes koncentrációját határozzuk meg (Buffle J. et al. 1997). Ez a frakcionálás több tulajdonság

alapján történhet, pl: oldhatóság, töltés, affinitás, hidrofóbitás. A frakcionálás jelenthet fizikai

elválasztást is, (pl. szűrést, méret kizárásos kromatográfiát). Bizonyos esetekben a frakcionálást

tovább finomítják kiegészítő speciációval. Például a természetes vizekben a réz frakcionálható

szerves és szervetlen vegyületekre. További elemzéssel a szervetlen frakcióból meghatározhatóak

az egyes specieszek is. Ezek a vizsgálatok elősegítik az elem teljes koncentrációjának

meghatározása mellett az anyagmérleg elkészítését is.

3.3.1. A frakcionálás metodológiai megközelítése

A műveleti frakcionálás tipikus esete az alumínium vizsgálata természetes vizekben. (Clarke N.

et al. Sparén A. 1996). A módszer kinetikailag választja el az egyes frakciókat, azaz, azt vizsgálja,

hogy egy adott időkeret alatt mekkora anyagmennyiség vesz részt az adott analitikai reakcióban. Ez

alapján határozza meg az aktív aluminium mennyiséget. (Danielsson L.-G., Sparén A. 1995)

Másik frakcionálási lehetőség a különböző pólusméretű membránok használatát jelenti. Itt a

legkézenfekvőbb lehetőséget az oldott és a lebegő frakciók elválasztása jelenti, de lehetőség van a

molekula méret szerinti frakcionálásra is. Gondot okozhat azonban, hogy az oldott, és a

makroszemcsés anyagok közötti különbségtétel önkényes. Például a vas kolloidok visszatartása

standard, 0,45 m membránszűrőn erőteljesen függ a filter telítettségétől, amikor a filter eltömődik,

jóval kisebb részecskéket is visszatart, mint egyébként. (·Danielsson L.-G. 1982; Karlsson S. et al.

1994)

Lehetőség van az ülepedési sebesség alapján is frakcionálni az anyagokat. Adott esetben ezek a

rendszerek on-line kapcsolással ICP-Ms-el is összeköthetőek. Ezzel a megoldással (Taylor H. E. et

al. 1992) mély tóvizekben, (Hassellöv M. et al. 1999) pedig patakvizekben határozta meg az egyes

elemek megoszlását a különböző kolloidok között. Bár ezek a módszerek még további finomítást

igényelnek, de nagy jelentőségük lehet az elemek mozgásának megfigyelésében folyók és

folyótorkolatok esetében.

Talajok tápelem tartalmának vizsgálatában a biológiai hozzáférhetőség szerinti frakcionálás több

mint száz éves múltra visszatekintő hagyományos eljárás (Heltai, 2005). A teljes tápelemtartalom

növények számára felvehető formájának becslésére egylépéses extrakciós módszerek alakultak ki és

terjedtek el, amelyeket a növénytáplálási szaktanácsadó rendszerek igényei szerint

szabványosítottak (Heltai, Gy., Füleky, Gy. 1992). Talajok és üledékek elemtartalmának

környezet-toxikológiai jellemzése azonban más megközelítést igényel: a kockázat becslésben az

adott elemnek a környezetben különböző mértékben mobilizálható frakcióit kell meghatároznunk.
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Magyarországon erre a célra olyan szabványosított eljárást fejlesztettek ki, amelyben különböző

extrahálószerekkel (víz, EDTA, HNO3/H2O2, királyvíz) az eredeti talaj (üledék) minta különböző

részleteit kezelik (MSZ 21470-50 1998). Ez a megoldás eltér az Európai Unió ajánlásaitól, s

emellett értelmezési kérdéseket is felvet. Az Európai Unióban a Community Bureau of Reference

(BCR) ajánlása nyomán erre a célra a Tessier (Tessier et al. 1979) által kifejlesztett hétlépéses

szekvens extrakció egyszerűsített háromlépéses formáját ajánlják (Ure, A.M. et al. 1993), és

forgalomba hoztak ehhez alkalmazható tanúsított referencia üledék-anyagmintát is (CRM 601).

Heltai (2005) összevetette (1. táblázat) a Magyar Szabvány és a BCR ajánlás szerinti eljárás

menetét és információ-tartalmát.

A BCR ajánlás követése lehetővé teszi a minta elemtartalmának kémiai információt is

nyújtó csoportosítását, azonban nem ad lehetőséget az egyes elemi specieszek eredeti formájának

meghatározására. A módszer validálása és a hibák csökkentése mindmáig intenzív vizsgálatok

tárgyát képezi, mivel környezet és egészségvédelmi intézkedések nem alapozhatók vitatható

analitikai eredményekre. A teljes eljárás nagyon időigényes (3-4 nap), és alkalmazása jól képzett

gyakorlott személyzetet igényel. Folyami üledékek vizsgálatában az eljárás megismételhetősége és

reprodukálhatósága jónak bizonyult, de iparilag szennyezett talajok esetében az eredmények már

kevésbé voltak megbízhatók a minta mátrix heterogenitása miatt (Davidson, C.M. et al. 1998). A

Magyar Szabványban leírt egylépéses eljárások közül egyedül a tiszta vizes extrakcióhoz rendelhető

egyértelmű kémiai információ, amely elvileg lehetőséget teremt egyes specieszek eredeti állapotú

kioldására is. A tapasztalatok szerint azonban a vizes kioldás technikai nehézségekkel jár, és

hatékonysága is csekély. Az összes mobilizálható elemtartalom meghatározásához a szabvány a

HNO3/H2O2 elegyével végzett roncsolásos extrakciót ajánlja. Ez az eljárás tapasztalatok szerint

alkalmas környezetszennyezés hatására bekövetkező elemfeldúsulások kimutatására, de

kockázatbecslésre csak megszorításokkal alkalmazható, mivel az eredeti elemi specieszekről nem

ad információt. A Gödöllő-Isaszeg közötti tórendszerben a tavak üledékében e módszerrel Heltai és

munkatársai (Heltai Gy. et al, 1998) ki tudták mutatni a tavakba vezetett tisztított szennyvízből

származó elemfelhalmozódásokat, azonban a felhalmozódott elemek mobilizálódásának esélyeiről,

és a jelenlevő toxikus speciesz formákról, a BCR eljárás szerinti frakcionálás nem adott elegendő

információt. Ezért egy új eljárást ajánlottak, amely az EU-BCR módszerhez hasonlóan kémiai

információt is tartalmazó többlépcsős kioldáson alapul, de elvileg lehetőséget nyújt az

extraktumokban egyes természetes állapotú specieszek megőrzésére és meghatározására. A Füleky

által ajánlott forró vizes perkolációs módszerrel hatékonyságának javítására (Füleky, Gy., Czinkota,

I. 1993), szuperkritikus extraktorban 80°C-on, nagy nyomáson (27 MPa) történő vizes kioldást

javasolnak. A szuperkritikus extraktor alkalmazása lehetőséget nyújt szuperkritikus CO2 extraháló

szer alkalmazására is, amellyel az ebben oldható szerves molekulákhoz kötődő fémek kioldhatók. A
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víz és széndioxid elegyével az adott körülmények között pedig a hidrogén karbonát képzéssel

mobilizálható elemtartalom becslésére is lehetőség nyílik. Ezek alapján (három+egy)-lépéses

szekvens extrakciós (supercritical fluid extraction (SFE)) módszert dolgoztak ki.

A kvarchomokkal 1:2 arányban kevert üledék- vagy talajmintát mértek be a szuperkritikus

extraktor mintatartójába, majd 27 MPa nyomáson és 80oC-on a hajtották végre a 2. táblázatban

bemutatott extrakciós sorozatot.

2. táblázat
A Magyar Szabvány szerinti egylépéses extrakciós módszerek, az EU-BCR által ajánlott

háromlépcsős extrakciós módszer, és a Heltai és munkatársai által ajánlott SFE extrakciós
módszerek üledékek és talajok speciációs elemzésére. (Heltai Gy., 2005)

Extraháló szer/eljárás Információ

MSZ-21470-50 (1998)

minta+ H2O vízoldható (mobilis) elemtartalom
minta+ 0,02 mol dm-3 EDTA/

                             0,5 mol dm-3 NH4OAc
felvehető (növényi) elemtartalom

minta+ HNO3/ H2O2 roncsolás összes mobilizálható elemtartalom
minta + királyvizes roncsolás összes elemtartalom (szilikátok nélkül)

BCR háromlépcsős szekvens, extrakció Kémiai információ

1. lépés: minta + 0,11 mol dm-3 HOAc kicserélhető és karbonátokhoz kötött elemtartalom
2.lépés: 1. lépés maradéka

 + 0,1 mol dm-3 NH2OHHCl
                            (pH = 2)

redukálható (vas) mangán oxi-hidroxidokhoz kötött
elemtartalom

3. lépés: 2. lépés maradéka
                     + 8,8 mol dm-3 H2O2 roncsolás
                      + 1 mol dm-3 NH4OAc (pH =2)

oxidálható (pl.szulfidokhoz és szerves anyagokhoz kötött)
elemtartalom

SFE 4 lépcsős szekvens, extrakció Kémiai információ

Extrakció szuperkritikus széndioxiddal 60 percig CO2-oldható szerves molekulákhoz kötődő elemfrakció
Extrakció szubkritikus vízzel szuperkritikus

extraktorban 60 percig
Vízoldható elemtartalom

Extrakció 95% szubkritikus H2O és 5% CO2 elegyével
60 percig

karbonátokhoz kötött elemfrakció

a szuperkritikus extraktorból kivéve HNO3/H2O2
elegyében roncsolásos extrakció mikrohullámú

roncsolóberendezésben

savoldható maradék elemfrakció

3.4. Atomspektroszkópiai emissziós detektálás lehetőségei a speciációs

analitikában

3.4.1. A spektroszkópia fejlődése

Az atomspektroszkópia különböző módszereivel ma szinte a teljes periódusos rendszer

meghatározása lehetséges a gyakorlati igényeknek megfelelő pontossággal és kimutatási

képességgel a legkülönbözőbb mintaanyagokban. A spektrokémiai analízis módszereinek
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kialakulásában döntő jelentőségű a sugárzó plazmák előállítására alkalmas eszközök, az analitikai

sugárforrások fejlesztése. A plazmák fény emissziója, abszorbciója vagy fluoreszcenciája egyaránt

felhasználható analitikai atomspektroszkópiai célokra, a plazmákban keletkező ionok

tömegspektrometriás detektálása tovább szélesítette az analitikai alkalmazások lehetőségeit.

A különböző elektromos kisülések analitikai sugárforráskénti alkalmazása a 20. század első

felében kezdődött, és gyakorlatilag a mai napi tart. Erről Heltai Gy. ad részletes összefoglalást

(2005). A Glimm-, az ív- és a szikrakisülésekkel már 5-10000 K hőmérsékletű plazmákat lehetett

előállítani, míg a lángokban mindössze 2-3000 K hőmérsékletet tudtak elérni, amely csak a kis

ionizációs energiájú elemek, az alkáli és alkáli földfémek gerjesztéséhez elegendő. Ezek a

sugárforrások már alkalmasak a nagyobb ionizációs energiájú elemek gerjesztésére is, így

segítségükkel a kémiai emissziós színképelemzés hatékony sokelemes analitikai módszerré

fejlődött, s e fejlődése napjainkig is tart. Az atomabszorpciós méréstechnika viszont jellegzetesen

egyelemes, szekvens elemanalitikai módszerként az ötvenes években Walsh munkássága nyomán

indult lendületes fejlődésnek (Walsh, A. 1955). Az emissziós színképelemzés gyakorlatában eleinte

az atmoszférikus nyomáson könnyen megvalósítható ív- és szikragerjesztés terjedt el, a különböző

csökkentett nyomású gázkisüléseket csak speciális célokra alkalmazták. Az ív- és szikra

sugárforrások igen alkalmasnak bizonyultak szilárd minták közvetlen elemzésére, s mindmáig a

fémipari és kőzetelemzés a legsikeresebb alkalmazási területük. Az elpárologtatási és

inhomogenitási problémák azonban a szilárdpróbás elemzések teljesítőképességét korlátozzák, és

ezért a hatvanas évektől kezdve a lángokhoz hasonlóan kezelhető, elektromágneses

energiaközléssel létrehozható plazmafáklyák kifejlesztése és analitikai alkalmazása felé fordult a

figyelem. Ekkor kezdődött, és a mai napig is tart a nemesgázokban (Ar, He) induktív vagy kapacitív

csatolással előállítható, atmoszférikus kisülések "karrierje" az atomspektroszkópiában. Greenfield

(Greenfield, S. et al. 1964), Wendt és Fassel (1965) munkáiból vált közismertté, hogy az induktív

csatolással előállított plazma (ICP) ideális sugárforrás oldatok elemzésére. A nagy térfogati

sebességű (10-20 dm3 min-1) argon gázba induktív úton jelentős (kW nagyságrendű) teljesítmény

táplálható be, s ez elegendő a porlasztással bejuttatott oldatminták jó hatásfokú elpárologtatásához,

ionizációjához és gerjesztéséhez. Az ICP-OES a hetvenes évektől kezdve rohamosan elterjedt az

elemanalitikában. Kimutatási képessége meghaladta a lángatomizációs AAS-ét, de elmaradt az

ETA-AAS-étől, és négy-öt nagyságrendben kalibrálható sokelemes meghatározásokra nyújtott

lehetőséget. Az ICP-ben kialakuló ionok tömegspektrometriás detektálásával (ICP-MS) a kimutatási

képességet további nagyságrendekkel sikerült javítani. E fejlődéssel párhuzamosan azonban

kirajzolódtak az ICP-spektrometria korlátai is: a berendezések ára magas, a nagy argonfogyasztás

miatt üzemeltetésük is költséges, szilárd minták betáplálása, és a nemfémes elemek meghatározása

problematikus. Más sugárforrások fejlesztése ezért változatlanul szükséges maradt.



29

A hetvenes évek közepétől, az atmoszferikus nyomáson történő működtetésük technikai

megoldása óta, a mikrohullámú energiaközléssel előállított plazma (MIP) sugárforrások fejlesztése

és atomspektroszkópiai alkalmazása folyamatosan napirenden lévő kérdés. A MIP kisülés

egyszerűbb és olcsóbb berendezésekkel megvalósítható, mint az ICP. Egy nagyságrenddel kisebb

elektromos teljesítménnyel és gázárammal is stabilan üzemeltethető. Különösen előnyös, hogy

hélium gázzal is fenntartható, s az ebben folyamatosan képződő metastabil állapotú részecskék

hatékonyan segítik a nagy ionizációs energiájú nemfémek gerjesztését is. A kis plazmatérfogat, és a

csekély termikus kapacitás azonban nehézségeket okoz a mintabetáplálás folyamataiban

(deszolvatálás, párolgás, atomizáció), korlátozza a betáplálható anyagáram nagyságát. Ez a

körülmény rendkívül "mátrixérzékennyé" teszi ezeket a sugárforrásokat. E sajátságok hosszú ideig

korlátozták a mikrohullámmal indukált plazma (MIP) analitikai alkalmazását is. E sugárforrás

eleinte főleg gázok és elektrotermikus elpárologtatással nyert száraz aeroszolok gerjesztésére

bizonyult alkalmasnak. Oldatporlasztással előállított nedves aeroszolok betáplálása csak az

atmoszférikus nyomáson működő mikrohullámú kisülések megvalósítása után vált lehetségessé,

azonban az ezekkel elérhető analitikai teljesítőképesség elmaradt az ICP-spektrometriáétól, és a

könnyen ionizálható elemek már igen kis koncentrációban (0,1-10 gcm-3) jelentős mátrixhatást

okoznak. A MIP-OES legsikeresebb alkalmazási területe mindmáig az elemspecifikus

gázkromatográfiás detektálás, mivel a MIP gázáramlási rendszere jól illeszthető

gázkromatográfokéhoz, és benne a szerves vegyületeket alkotó nemfémes elemek (C, O, N, S, P,

halogének) is jól gerjeszthetők. A mikrohullámú plazma kisülések előállításának eszköztára igen

változatos, és a színképdetektáló rendszer bonyolultsági foka is a feladatokhoz adaptálva

választható meg. Mint emissziós sugárforrás lehetőséget kínál a sokelemes meghatározásokra is,

ebben azonban nem versenyképes az ICP-spektrometriával. A MIP-OES sokat ígérő alkalmazási

területe az elemspecifikus detektálás, és ennek jelentősége a speciációs (forma azonosításos)

elemzések iránti növekvő igények megjelenése óta fokozódott. Az ICP-OES nagy anyagáram-

szükséglete, és magas üzemeltetési költségei miatt nem tekinthető optimálisnak az elválasztási

módszerekkel való kapcsoláshoz. A jóval egyszerűbb eszközökkel megvalósítható MIP-OES így

nemcsak a gázkromatográfiában, hanem más gázfejlesztéses, illetve oldatos elválasztási módszerek

esetében, például a speciációs analitika terén is, ígéretes elemdetektálási módszernek látszik.

3.5. A különböző sugárforrásokban alkalmazott plazmák atomspektroszkópiai

jellemzése

A spektrokémiai elemzés sugárforrásai a magas hőmérsékletű plazmák, a részben ionizált

sugárzó gázok. Az ezekkel kapcsolatos ismereteket, analitikai felhasználási lehetőségeiket többek

között Heltai Gy. (2005) foglalta össze.
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Minden atomspektroszkópiai vizsgálat kulcskérdése a minta bejuttatása a sugárforrásba, ahol a

bejuttatott anyag elpárolog, részben vagy teljesen atomokra disszociál, kisebb-nagyobb mértékben

ionizálódik és gerjesztődik. Az így létrehozott plazma jellegzetesen nem egyensúlyi rendszer, a

hőmérséklet, a részecskesűrűség, a nyomás, és az ionizáció foka térben és időben is változhat, s

időben állandó stacionárius állapot fenntartása is csak akkor lehetséges, ha a betáplált anyag- és

energiaáram megegyezik a veszteségekkel. A 3. táblázatban megadott (Broekaert, J.A.C. 1994)

jellemző hőmérsékletek alapján megállapítható, hogy a lángok, az ív (DCP)- és szikra kisülések

közelítik meg legjobban a lokális termodinamikai egyensúly (LTE) feltételeit, de az ICP esetében

sem állunk messze ettől, s jó közelítéssel elfogadható, hogy a különböző módon definiált

hőmérsékletek kis térfogatelemekben megegyeznek. Ezzel szemben a MIP és a csökkentett

nyomású kisülések (pl. Glimm) esetében az LTE koncepciója nem fogadható el.

3. táblázat
A különböző típusú elektromos kisülésekben mérhető átlagos hőmérsékletek Kelvinben

(Broekaert, J.A.C. 1994) (Trot rotációs; Texc gerjesztési; Te az elektron; Tion az ionizációs
hőmérséklet)

Trot Texc Te Tion Állapot
Láng 2800 2800 2800 2800 LTE

Ív 5000 5000 5000 5000 LTE
Szikra - 20000 20000 20000 LTE
ICP 4800 5000 6000 6000  LTE
MIP 2000 4000 10000 6000 nem-LTE

Glimm 600 20000 30000 30000 nem-LTE

A különböző módon létrehozott plazmák a valóságban legjobb esetben is csak megközelítik a

lokális termodinamikai egyensúly állapotát. Még ilyen esetben is számolni kell azzal, hogy a

hőmérséklet és részecskesűrűség eloszlása térben inhomogén, ezért plazma alakját diagnosztikai

méréseknél feltétlenül figyelembe kell venni.

A plazmák fizikai sajátságai meghatározzák analitikai atomspektroszkópiai felhasználásuk

lehetőségeit: a vizsgálandó minta bejuttatásának módját, az atomizáció és ionizáció fokát, az

emisszióval vagy egyéb úton (abszorpció, fluoreszcencia, iondetektálás) nyerhető spektroszkópiai

információk jellegét és minőségét, az analitikai módszer teljesítőképességét. Gyakorlati

szempontból természetesen figyelembe kell vennünk a plazma előállításához, és a minta

bejuttatásához szükséges berendezés létrehozásának és működtetésének bonyolultságát és

költségeit.

Napjainkban legszélesebb körben az induktív csatolású plazma sugár- és ionforráskénti

alkalmazása terjedt el. Az induktív csatolású plazmában fennáll az LTE-hez közeli állapot. A
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fenntartásához szükséges nagy anyagáram és teljesítmény lehetővé teszi, hogy jó kimutatási

képességű, viszonylag csekély mátrixhatásnak kitett elemzési módszereket dolgozzunk ki az elemek

széles körére, s emellett adva van a szekvens és szimultán sokelemes meghatározások lehetősége is.

Ehhez képest a MIP lényeges eltéréseket mutat, távol van az LTE állapotától, csekély a betáplálható

anyagáram és teljesítmény. Leglényegesebb különbséget az alacsony gázkinetikai hőmérséklet

jelenti, amely azt mutatja, hogy a magas gerjesztési és elektronhőmérséklet ellenére kevés a

párolgási és disszociációs folyamatokhoz a rendelkezésre álló termikus energia, ezért a

mintabetáplálás nehézségekkel jár, és jelentősek a mátrixhatások. Ugyanakkor mind a beruházási,

mind pedig a működési költségek a MIP esetében jóval alacsonyabbak, mint az ICP-nél.

A 4. táblázat Broekaert, J.A.C. (1994) és Heltai Gy. (2005) alapján összehasonlítja az ICP és a

MIP plazmákat, az ezekre alkalmazható spektroszkópiai eljárások fontosabb analitikai jellemzőit,

üzemelési paraméterét. A MIP egyszerűbb és olcsóbb berendezéssel megvalósítható mint az ICP, és

csekély a nemesgáz fogyasztása az ICP-hez viszonyítva. Előnyös az is, hogy a MIP héliummal is

működtethető, s az ebben folyamatosan keletkező metastabil állapotú részecskék hatékonyan segítik

a nagy ionizációs energiájú nemfémes elemek gerjesztését. Így a MIP gázelemzések és nemfémes

elemek vizsgálata esetén versenyképes alternatíva lehet az ICP-hez képest, de a hiányzó termikus

energiát külső forrással pótolva (pl. elektrotermikus párologtatás) szilárd és folyadékminták

vizsgálatára is alkalmassá tehető.

4. táblázat
AZ ICP és MIP kisülés összehasonlítása

Jelölések: OES atomemisziós spektrometria, AFS atomfluoreszcens spektrometria, AAS atomabszorpciós spektrometria, MS

tömegspektrometria, ny. nyomelem, u.ny. ultranyomelem, (+) alacsony, (++) közepes, (+++) magas, (++++) nagyon magas.

Relatív Abszolút Beszerés Működés

OES folyadék
(szilárd, gáz) ny. / (+) 1-20 ngcm-3 (+++) (+++)

AFS folyadék
(szilárd, gáz) ny. / (++) (+++) (+++)

MS folyadék
(szilárd, gáz) u.ny. / (++) 0,01-1ngcm-3 (++++) (+++)

OES gáz (folyadék) ny. / (+++) (++) (+)

MS gáz (folyadék) u.ny. / (+++) (+++) (++)

Koncentráció-
tartomány /
Mátrixhatás

MintatípusSpektroszkópi
ai módszerPlazma típus Plazma fenntartó

gázáram

Ar vagy N2

10-20 dm3 min-1

1 bar

Ar vagy He
0,1-2 dm3 min-1

0,01-1 bar

Kimutatási határ Költségek

Induktív
csatolású

plazma (ICP)

(0,1-1 ng
szilárd)

Betáplált
elektromos
teljesítmény

Mikrohullám
mal indukált

plazma (MIP)

(2-40 ngcm-3

folyadék)
0,05-1 ng

5-40 MHz

 2,45 GHz

 1000 W

 200 W

Gerjesztő
eletromos tér
frekvenciája

3.5.1. A Mikrohullámmal Indukált Plazma (MIP) fizikai és spektroszkópiai jellemzői

3.5.1.1. A MIP előállításának és fenntartásának módja, eszközei

A mikrohullámú energiaközléssel előállított plazmákat hosszú ideje alkalmazzák

atomspektroszkópiai sugárforrásként (Broida, H.P., Chapman, M.W. 1958; Ham, N.S., Walsh, A.

1958). Kifejlődésükről és típusaikról számos kiváló összefoglaló munka látott napvilágot a hetvenes

évektől kezdve (Broekaert, J.A.C., Engel, U. 2000; Matousek, J.P. et al. 1984). Eleinte katonai
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célokra készült radarberendezéseket alakítottak át, ma már a mikrohullámú energiát általában

magnetronokkal állítják elő szinte kizárólag a 2,45 GHz frekvencián működő generátorokkal. A

tápvonalon vagy koaxiális hullámvezetőn keresztül kicsatolt energiát célszerűen kialakított

rezonátorba táplálva hozzák létre a plazma keletkezéséhez és fenntartásához szükséges koncentrált

nagyfrekvenciás elektromos térerősséget. A rezonátorok általában megfelelően méretezett koaxiális

vagy derékszögű hullámvezető részének tekinthetők.

A mikrohullámmal indukált plazmákat üregrezonátorokkal vagy felületi hullámkeltő rezonátorral

(surfatron) állítják elő 20-250 W teljesítménnyel (Matousek, J.P. et al. 1984; Zander, A.T., Hieftje,

G.M. 1981). A plazma a rezonátorban a maximális elektromos térerősségű helyre bevezetett

szigetelő (kvarc vagy egyéb pl. alumíniumoxid-kerámia) kisülési csőben tartható fenn. Mivel az

elektromos térerősség nagyon nagy frekvenciával periodikusan váltogatja irányát, a töltéssel bíró

részecskék (elektronok, ionok) nem lépnek ki az edény falánál a plazmából. E plazmák

fenntartásához az orvosi diatermiás célra használatos, viszonylag olcsón beszerezhető

mikrohullámú generátorok kiválóan alkalmazhatók, de kereskedelmileg kaphatók kifejezetten e

célra gyártott generátorok is (Cammann, K. et al. 1983; Feuerbacher, H. 1991; Matousek, J.P. et al.

1984; Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). A rezonátor üregekben a mikrohullámból keltett

állóhullámmal koncentrálható a plazma fenntartásához szükséges térerősség, s az optimális

energiaközlés érdekében gondoskodni kell a rezonátor és a transzmissziós vonal impedanciájának

(általában 50 ) illesztéséről, s a plazma begyújtása utáni hangolási lehetőségről. Ha az illesztés

megtörtént és az üreg rezonancia frekvenciáját a magnetron (generátor) frekvenciájához hangoltuk

(rezonancia állapot), a rezonátorból a minimális energia reflektálódik a generátor felé, s a plazmába

irányuló hasznos teljesítmény maximális. A plazma begyújtás utáni hangolásához ezért a generátor

és a transzmissziós vonal közé be kell iktatni egy iránycsatolót, ellátva a kicsatolt és a visszavert

teljesítmény mérésére alkalmas mérőszondákkal (Thomas, H.E. 1972).

Kutatásaim során a legjobban elterjedt, s a mai napig is a legszélesebb körű alkalmazást nyert a

Beenakker által kifejlesztett TM (010) módusú hengeres rezonátort alkalmaztam. Itt az

energiabecsatolás a mágneses térre merőleges hurokkal történik (Beenakker, C.I.M. 1976;

Beenakker, C.I.M. et al. 1978). A becsatolás módját van Dalen módosította. A henger tengelyével

párhuzamosan benyúló antennával az energiaközlést induktív típusúra változtatva jobb hangolási

lehetőséget tudott megvalósítani. A hangolást még az üregbe betolható dielektrikum-hangolórudak

(kvarc, alumínium-oxid-kerámia) is segítik (van Dalen, J.P.J. et al.1978). Az üreg vázlatos képét a

4. ábra mutatja (Thomas, H.E. 1972). Az atmoszférikus működtetés lehetővé teszi a plazma

végablakos megfigyelését.
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4. ábra A Beenakker által kifejlesztett van Dalen által módosított TM (010) módusú
üregrezonátor vázlata. (Thomas, H.E. 1972)

1. a mikrohullámú energia koaxiális becsatolása

2. változtatható helyzetű csatoló antenna

3. kerámia hangoló rúd

4. levegő hűtés becsatolása

5. kisülési cső

A mérsékelt teljesítményű (30-200 W) MIP-ek csökkentett és atmoszférikus nyomáson TM

(010) rezonátorral változatos formákban kis beruházási költséggel megvalósíthatók. A

fenntartásához szükséges gázáram a 3. táblázat szerint mindössze 0,1-2 dm3min-1 argon vagy

hélium. A plazma térfogata is csekély 0,02-1 cm3, és ugyanakkor jó gerjesztési adottságokkal

rendelkezik. A mintabetáplálás a kis plazmatérfogat és a rendelkezésre álló csekély termikus

energia miatt kritikus pontja a MIP-spektrometriának. A MIP égő kialakítását úgy kell megoldani,

hogy lehetőleg külső termikus energiával pótoljuk a párologtatáshoz és a disszociációhoz szükséges

energiát, s az anyagáram terhelést illeszteni kell a MIP-fenntartó gázáramhoz.

3.5.1.2. A MIP kisülés kialakulása

Mikrohullámmal indukált plazma elegendő elektront tartalmazó gázokban kelthető.

"Begyújtásához" ionizációval, vagy egyéb módon elektronokat kell szabaddá tenni a kisülési

gázban. A mikrohullámú térben tartózkodó elektronra periódikusan változó erő hat, s ennek

hatására vákuumban vagy kis nyomású gázokban az elektron az elektromos térerősséggel azonos

frekvenciával, de eltérő fázisban rezgésbe jön (Brown, S.C. 1959; MacDonald, A.D.).

Nagyon kis nyomású gázokban így az elektronok nem adnak át energiát a gázrészecskéknek, és

nem jön létre kisülés. Nagyobb nyomáson azonban az elektronok rendezett mozgása a

gázrészecskékkel történő rugalmas ütközések révén rendezetlenné válik, s így egyre több energiát

képesek a térből felvenni, mindaddig, amíg elérik a rugalmatlan ütközéshez szükséges energiát,

amely elegendő a gázrészecskék gerjesztéséhez és ionizációjához. Önfenntartó kisülés jön létre, ha
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minden elektron képes legalább egy újabb elektront szabaddá tenni mielőtt rekombinálódik, vagy a

falhoz diffundál. A nyomás további növelése miatt az ütközések gyakorisága annyira megnő, hogy

az ütközések közötti időtartamok alatt az elektronok nem képesek a rugalmatlan ütközéshez

szükséges sebességre felgyorsulni, ezért a plazma fenntartásához növelni kell a térerősséget, vagy

csökkenteni kell annak rezgési frekvenciáját.

A fentiekből következik, hogy a MIP begyújtása és stabil fenntartása szempontjából létezik egy

optimális gáznyomás, amelynél az ütközések gyakorisága legkedvezőbb az energia felvétel

szempontjából.

A plazma "begyújtásának" és stabil működtetésének különbözőek az optimális feltételei.

Begyújtás előtt a plazma sűrűség gyakorlatilag nulla, ezért a begyújtáshoz a rövidebb

hengermagasság kedvező. Begyújtás után azonban a stabil és hatékony működés megköveteli a

henger meghosszabbítását (vagy az üreg újrahangolását).

3.5.1.3. A MIP spektroszkópiai jellemzése (gerjesztési mechanizmus, a színkép jellege)

A MIP távol van az LTE állapotától. A plazma fenntartó gázban létrehozott kisülésben, az

energia tárolásban és kicserélődésben a jelenlévő specieszek (atomok, ionok, molekulák, eleltronok)

különböző mértékben vesznek részt, s az analit atomok gerjesztése különböző folyamatokhoz

kapcsolódhat gerjesztési- és ionizációs energiaszükségletük függvényében.

3.5.1.3.1. A MIP-színkép jellege

MIP-gerjesztéssel mind atom-, mind ionvonalak gerjeszthetők, megjelenésük nem értelmezhető

egyetlen gerjesztési mechanizmussal. A gerjesztésben mind a lassú, mind a gyors elektronok, mind

pedig a metastabil specieszek szerepet játszanak (Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). A hélium MIP-

ben jelenlévő extrém nagy energiájú metastabil specieszek energiatároló és átvivő hatása

következtében nagyobb háttérsugárzással és a szennyező molekulák intenzívebb emissziójával kell

számolnunk, mint az argon MIP-ben (Leis, F. 1987). Jóllehet az LTE hiánya nehézségeket okoz a

mintabetáplálás folyamataiban, a MIP mégis ígéretes sugárforrás, ha figyelembe vesszük, hogy a

fémek és nemfémek egyaránt gerjeszthetők benne. Ez utóbbiak más sugárforrásokban nem, vagy

sokkal nehezebben gerjeszthetők (Matousek, J.P. et al.1984).

3.5.2. A MIP analitikai kémiai alkalmazási lehetőségei

A plazma-sugárforrások széleskörű elemanalitikai alkalmazása a hetvenes-nyolcvanas években

terjedt el. Ezzel párhuzamosan a plazmadiagnosztikai vizsgálatok is megkezdődtek. Kiderült, hogy

az LTE feltételei az ICP-vel jól megközelíthetők, míg a MIP-ben és más gázkisülésekben az LTE

nem érhető el. Ennek köszönhető, hogy a spektrokémiai elemzés domináns sugárforrása mind a mai
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napig az ICP lett, és így az OES is mindinkább oldatos módszerré vált. A más sugárforrásokat

használó szilárdpróbás és gázanalitikai módszerek fejlesztése háttérbe szorult. Az ICP-OES

módszerek fejlesztése egyre inkább a tőkeerős műszergyártó cégek kezébe került, és a

kutatólaboratóriumokba szorult vissza az egyéb sugárforrások fejlesztése. A MIP-OES az LTE

hiánya miatt nem alakulhatott olyan oldatos rutinanalitikai módszerré, mint az ICP-OES. Az

alacsony gázhőmérséklet, a kis plazmatérfogat és a rendelkezésre álló csekély termikus energia

nehézségeket okoz az oldatminták deszolvatálásában és elpárologtatásában (Matousek, J.P. et

al.1984; Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). Ennek ellenére a MIP alkalmazása iránti érdeklődés

magas gerjesztési- és elektronhőmérséklete, a metastabil specieszekkel is támogatott hatékony

gerjesztési sajátságai miatt a mai napig megmaradt ( Broekaert, J.A.C., Siemens, V. 2004; Engel, U.

et al. 2000; Jankowski, K. 2001; Timmermans, E.A.H. et al. 2003), újabb és újabb erőfeszítéseket

tesznek a MIP alkalmazását korlátozó problémák megoldására. További áttekintésemben elsősorban

a kisteljesítményű, atmoszférikus MIP analitikai alkalmazásával foglalkozom, amelyhez változatos

mintabeviteli technikákat fejlesztettek ki az LTE hiányából adódó nehézségek áthidalására.

Elsősorban a következő analitikai alkalmazási lehetőségek és mintabeviteli módszerek terjedtek

el:

 Kémiai gázfejlesztéses mintabevitel.

 Zárt (kisnyomású) kisülési csőben történő mintaelpárologtatás.

 Gázkromatográfiás effluensek betáplálása.

 Termikus elpárologtatás

 Oldatporlasztásos mintabevitel.

A MIP analitikai kémiai alkalmazása alapjában véve illesztési probléma, a mintabetápláló eszköz

anyagáramát, hőmérsékletét, nyomását illeszteni kell a MIP által tolerálható értékhez.

Atmoszférikus MIP esetében a kisülés stabilitását és paramétereit lényegesen meg nem zavaró

minta tömegáram értéke maximum 1 mg min-1, vagy rövid néhány másodperces injektálás esetében

3-5 g összes tömeg. Az ICP-nél a folyamatosan betáplálható anyagáram legalább 20-50 mg min-1

nagyságrendű (Andersson, J.T., Schmid, B. 1993). Oldatminták porlasztása esetében ez a kapacitás

különbség különösen nagy nehézséget jelent, hiszen a betáplált mintaáram túlnyomó része az

oldószertől származik, s a MIP jó gerjesztő képességének kihasználása csak az analit/oldószer arány

növelésével, azaz töményebb oldatokkal lehetséges.
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3.5.2.1. Gázminták, illetve kémiai módszerrel fejleszthető gázok és gőzök betáplálása a MIP-be

Az LTE hiánya, gázok, vagy kémiai úton gázformába alakítható minták betáplálásakor okozza a

legkisebb nehézséget, ilyenkor a MIP teljes “idegenanyag” terhelését a vizsgálandó gáz (esetleg

gőz) teszi ki (Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981), sőt magában a vizsgálandó gázban is kelthető MIP

(Broida, H.P., Chapman, M.W. 1958). Gázfejlesztéssel 100%-os mintabeviteli hatékonyság és

egyidejű mátrixelválasztás valósítható meg (Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). Oldatokból

fejlesztett mintagázok esetében a minta-előkészítő egység a célszerűen kialakított reakcióedényből,

fáziselválasztó egységből, és esetenként szárító, vagy fagyasztó csapdákból alakítható ki.

Folyamatos áramlású és injektálásos módszerek egyaránt előfordulnak (Alvarado, J.S., Carnahan,

J.W. 1993; Bulska, E. et al. 1993, Calzada, M.D. et al. 1992; Quintero Ortega et al. 1992). Az

alkalmazási lehetőségek körét a kémiai gáz, illetve gőzfejlesztés lehetőségei határozzák meg. Hideg

higanygőz fejlesztés alkalmazásával Watling (1975) dolgozott ki MIP-OES módszert a környezeti

higany háttérszint mérésére.

A MIP jól használható az illékony hidrideket képző elemek meghatározására is (Robbins, W.B.,

Caruso, J.A. 1979; Godden, R.G., Thomerson, D.R. 1980). A hidridfejlesztéses mintabevitelre

alkalmazott módszereket számos hidridképző elem meghatározására alkalmazták (As, Sb, Sn, Ge,

Se) biológiai mintákban (vér, liszt, levél stb.) és vízmintákban (Bulska, E. et al. 1993; Fricke, F.L.,

et al.1978; Matsumoto, A. et al. 2003; Schermer, S. et al. 2001; Sturgeon, R.E., Mester, Z. 2002).

3.5.2.1.1. Nemfémes elemek gázfejlesztéses mintabevitele

A nemfémes elemek közül a halogének, az oxigén és a nitrogén elemi állapotban illékony

kétatomos molekulát képeznek, vegyületeikből redoxi reakciókkal felszabadíthatók, és a MIP-be

közvetlenül bevezethetők, ahol molekuláris és atomi emissziójuk egyaránt detektálható. A

nemfémes elemek, ideértve még a szenet, foszfort, ként, emellett számos olyan illékony vegyületet

(pl. CO, PH3, SO2 stb.) képeznek, amelyek kémiai úton szintén előállíthatók különböző mintákból

és gáz vagy gőz alakban, a MIP-be bevezethetők. Minden ilyen esetben számítanunk kell

molekulák, molekulatöredékek, és az alkotó elemek atomos emissziójára. Mindezek feltérképezése,

és a molekulák disszociációs viszonyainak számbavétele után ezen elemekre, sőt esetenként

különböző izotópjaik meghatározására is, hatékony elemzési módszerek dolgozhatók ki (Matousek,

J.P. et al. 1984). A gázfejlesztő berendezés és a MIP illesztésekor általában meg kell oldani a MIP

fenntartó gáz áramlásának stabilizálását, ellenkező esetben a minta beinjektálása, vagy a

gázáramlás-váltó szelep átállítása megszakíthatja a fenntartó gáz folyamatos áramlását, és ez a

háttéremissziót megváltoztatja (Andersson, J.T., Schmid, B. 1993). Ez a probléma természetesen

nem jelentkezik, ha magában a plazma fenntartó gázban lévő szennyeződéseket kívánjuk kimutatni,

így például nagytisztaságú argon elemzésekor (Taylor, H.E. et al. 1970). A halogén elemek
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plazmába juttatására eleinte a halogenid vegyületekből tömény kénsavval felszabadítható hidrogén-

halogenideket alkalmazták (Skogerboe, R.K. et al. 1975), később kidolgoztak oxidálószerek

alkalmazásával elemi halogének (Cl2, Br2, I2) előállítására alapozott eljárásokat is (Bulska, E. et al.

1993; Calzada, M.D., Quintero Ortega, et al. 1992; Quintero Ortega et al. 1992). Kén

meghatározását H2S formába alakítva oldották meg (Alvarado, J.S., Carnahan, J.W. 1993). A N

izotóparány meghatározás során általam is alkalmazott gázfejlesztéses technikával részletesen a

4.2.1 fejezetben foglalkozom.

3.5.3.  Gázkromatográfiás effluensek betáplálása a MIP-be, a MIP-OES alkalmazása

elemspecifikus gázkromatográfiás detektorként

A gázkromatográfok a MIP-OES “ideális” mintabeviteli eszközeinek tekinthetők. A

gázkromatográfiában az argon és a hélium jól alkalmazható vivőgáz. A MIP-OES detektálásnál a

legfőbb nehézséget az eluens oldószergőzök jelentik. Ezek egyrészt rontják a kisülés stabilitását,

másrészt a kisülési csőben korom lerakódást okozhatnak, s a bevitt összetett oldószerkeverék

molekulái jelentős háttér emissziót, spektrális zavarást okozhatnak. A GC-MIP-OES összekapcsolás

elsősorban ezen problémák megoldását, továbbá az összekötő vonal fűtését igényli. Az első

közlemény a GC-MIP-OES rendszerről 1965-ben jelent meg: McCormack et al (1965). A

kisteljesítményű atmoszférikus argon MIP-et közvetlenül a rezonátor üregben kötötték össze a

gázkromatográfiás oszloppal. Cl, Br, I, S és P heteroatomokat tartalmazó szerves vegyületek

nyomnyi mennyiségeit tudták ily módon kimutatni. A töltött oszlopos technikáknál alkalmazott 10-

50 cm3min-1, illetve a kapilláris gázkromatográfiára jellemző 1-5 cm3min-1 nagyságrendű

vivőgázáramok közvetlenül kapcsolhatók a MIP fenntartó gázáramához (Zander, A.T., Hieftje,

G.M. 1981). Ugyanakkor a gázkromatográfiás detektálás szempontjából is jelentős előnnyel jár a

MIP-OES által szolgáltatott elemspecifikus információ. A MIP egyaránt alkalmas nemfémes és

fémes elemek gerjesztésére, használható mono- és multielemes üzemmódban, egyszerű és kompakt

eszközökkel megvalósítható, és így gázkromatográffal való összekapcsolás is egyszerűen

megoldható (Bulska, E. 1992; Matousek, J.P. et al. 1984).

3.5.4.  Mintabevitel a MIP-be termikus elpárologtatással

A MIP sajátságainak legjobban megfelelő gáz- illetve gőzformájú mintabevitel nem illékony

minták (oldatok, szilárd anyagok) esetében csak külső termikus támogatással oldható meg. Mikro

mennyiségű oldat- vagy szilárd minták esetében jól alkalmazhatók a különböző elektrotermikus

elpárologtatási technikák, mivel gyors felfűtéssel képesek impulzus-szerűen koncentrálni és jó

hatásfokkal a kisülésbe juttatni a mintát a MIP által elviselhető maximális tömegáram injektálási

határérték meghaladása nélkül (Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). Ezekkel az eszközökkel
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megoldható a minta előzetes szárítása és termikus előkezelése (hamvasztása) során keletkező gőzök

elvezetése a MIP stabilitásának megzavarása nélkül. Az elpárologtatási periódus során a minta gőz

vagy aeroszol formában továbbítható a kisülésbe (Kántor, T. 2000; Matousek, J.P. et al. 1984;

Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). A rövid időtartamú párologtatás után a kisülésbe jutó analit

emissziója tranziens jelet ad, a színképdetektáló rendszert ennek megfelelően kell kialakítani.

A termikus párologtató eszközök külön csoportját alkotják a különböző kisülések (mikroív,

szikra, lézer párologtatás, üregkatód (Caroli, S. et al. 1982), tandem-MIP (Wandro, R.F., Friedrich,

H.B. 1984) alkalmazásán alapuló berendezések.

Szilárd minták mikro mennyiségei párologtathatók el lézerrel, és a keletkezett gőz/aeroszol felhő

csökkentett nyomású vagy atmoszférikus nyomású argon-MIP-be vezethető. A rezonátor megfelelő

kialakításával a minta magában a rezonátorban is elhelyezhető, és így nem szükséges a minta-

aeroszol hosszú transzportja. A spektrum detektálásához időfelbontásos színképdetektálás

szükséges (Leis, F. et al. 2001; Uebbing, J. et al. 1992).

3.5.5. Oldatporlasztásos mintabevitel a MIP-be, az elemspecifikus HPLC detektálás

lehetőségei

Az oldatporlasztás a lángemissziós spektrometria, az atomabszorpciós spektrometria és az ICP-

OES jól bevált mintabeviteli módszere. Az oldatporlasztás ma rendelkezésre álló módszereit a

lángok és az induktív csatolású plazma sajátságainak megfelelően alakították ki. E sugárforrásokban

feltételezhető, hogy a plazmába bevezetett nedves aeroszol deszolvatálásához, a száraz aeroszol

részecskék elpárologtatásához, a keletkező molekulák termikus disszociációjához, és a szabad

atomok termikus disszociációjához elegendő energia és idő áll rendelkezésre. A jó hatásfokú

atomizációhoz a plazma gázhőmérsékletének elegendően nagynak kell lennie, és a porlasztónak

kellően finom (<1 m) aeroszolt kell produkálnia, amely kis vivőgáz sebességgel a plazmába

szállítható, és így ott elegendő időt tölthet a teljes atomizációhoz. A porlasztó rendszer

teljesítőképessége nagymértékben meghatározza az alkalmazott spektrometriai módszer

teljesítőképességét. A porlasztónak jó hatásfokkal képesnek kell lennie folyamatos és kellően finom

szemcseméretű aeroszol áram előállítására, amely illeszthető a sugárforrás paramétereihez

(gázáram, hőmérséklet, anyagáram terhelhetőség). A porlasztással előállított nedves aeroszolok

befogadása szempontjából a MIP sajátságai lényegesen különböznek a kémiai lángok és az ICP

adottságaitól. A MIP fenntartásához egy-két nagyságrenddel kisebb gázáram (0,1-2 dm3 min-1)

szükséges, és ennek megfelelően az anyagáram terhelhetősége is egy-két nagyságrenddel kisebb.

Emellett a gázkinetikai hőmérséklet alacsony (~2000 K), és a rendelkezésre álló teljesítmény is

csekély (25-200 W). Az oldatporlasztásra alkalmazott pneumatikus porlasztók:
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-  a Meinhard típusú koncentrikus porlasztó (Meinhard, J.E. 1976)

-  a keresztáramú v. szögporlasztó (Donohue, D.L., Carter, J.E. 1978)

-  a Babington típusú (V nyílású és GMK) (Babington, R.S. 1973)

-  az üvegszűrő betétes porlasztók (Apel, C.T. et al. 1977)

A stabil működtetéséhez szükséges gázáram az ICP-OES esetében 1-2 dm3min-1, az FAAS

esetében elérheti az 5 dm3min-1 értéket is. Az oldatfelvétel általában 1-2 cm3min-1 nagyságú, s az

aeroszol előállítás hatásfoka 2-5% (Broekaert, J.A.C. (1994).

A pneumatikus porlasztók szokásos üzemmódjukban tehát 20-50 mgmin-1 aeroszol anyagáram

terhelést jelentenek a MIP számára, amely 20-50-szeresen meghaladja a MIP stabilitásának

megzavarása nélkül befogadható 1 mg min-1 anyagáram nagyságot (Zander, A.T., Hieftje, G.M.

1981). Ehhez olyan szállítógázáram társul, amely argon esetében a kis teljesítményű MIP stabil

fenntartásához szükséges maximális értéket megközelíti, hélium esetében pedig meg is haladja

(Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). Az ICP-OES-ben jól bevált porlasztók így közvetlenül

legfeljebb argon-MIP-hez alkalmazhatók, az anyagáram terhelés azonban ez esetben is az

elviselhető maximális határ közelében van.

Az oldatporlasztásos mintabevitel anyagáramának illesztése a MIP befogadóképességéhez

egyrészt a porlasztás hatásfokának növelésével és ezzel egyidejűleg az aeroszol deszolvatálása

révén javítható (Jankowski, K. et al. 1997; Matousek, J.P. et al. 1984; Zander, A.T., Hieftje, G.M.

1981), másrészt a MIP-torch konstrukciójának megváltoztatásával, a mikrohullámú teljesítmény

növelésével (Govindaraju, K. et al. 1976). A porlasztás hatásfokának javítása különösen a HPLC-

MIP csatolás szempontjából fontos, s ehhez nem nélkülözhető az olyan nagyhatékonyságú

porlasztási technikák alkalmazása, amelyben az oldatporlasztás fizikai folyamata elválasztható az

aeroszol szállításától. Ilyenek az ultrahangos porlasztás (Clifford, R.H. et al. 1990; Pettit, W.E.,

Horlick, G. 1986; Wendt, R.H., Fassel, V.A. 1965), a thermospray (Rodriguez Pereiro, I. et al.

1998), a jet ütközéses (Doherty, M.P., Hieftje, G.M. 1984) és a nagynyomású hidraulikus porlasztás

(Berndt, H. 1988). A MIP-torch fejlesztéseknek a teljesítménynövelés mellett fontos célja a nedves

aeroszolok befogadására alkalmas kisülési geometria kialakítása (Bollo-Camara, J.A., Codding,

E.G. 1981).

Az oldatporlasztásos mintabevitel alkalmazása a MIP-OES-ben a fentiek miatt mindig komplex

feladatot jelentett, és szinte minden esetben szükségessé tette a porlasztórendszer és a MIP-torch

összehangolt átalakítását, továbbá a mintabevitellel kapcsolatos zavaró hatások felmérését. Ezért a

porlasztásos mintabeviteli technikák MIP-OES alkalmazását nem lehet eszközökhöz kötve

áttekinteni, célszerűbb időrendi sorrendben bemutatni az eddig elért eredményeket.
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A pneumatikus porlasztást eleinte csak argon-MIP-hez tudták alkalmazni, mivel a

hélium-MIP fenntartásához szükséges gázáramok nem elegendőek az ilyen típusú porlasztók

működtetéséhez. Ez esetben is szükség volt azonban az aeroszol deszolvatálására (Hingle, D.N. et

al. 1969; Kawaguchi, H. et al. 1972). Skogerboe és Coleman (1976) vizes oldatok argon-MIP-be

történő porlasztásakor azt tapasztalták, hogy az érzékenység 16-szorosra növekedett az aeroszol

áram deszolvatálásával.

Beenakker (1976) a TM (010) rezonátor és derékszögű porlasztó alkalmazásával megoldotta

előzetes deszolvatálás nélkül a vizes oldatok porlasztását argon- és hélium MIP-be is.

Berendezésében a porlasztó gázáram 1,2 dm3 min-1, az oldatfelvétel 1,7 cm3 min-1 volt, 2%

porlasztási hatásfok mellett. Így a plazma oldószerterhelése 34 mg min-1 tömegáramnak felelt meg.

Vízhűtéses deszolvatáló beépítésével ezt a terhelést ~ 15 mg min-1-re csökkentette, amely megfelelt

a víz gőznyomásának a hűtő hőmérsékletén. Deszolvatálás alkalmazásakor a hélium-MIP 150 W, az

argon-MIP 50 W mikrohullámú teljesítmény mellett begyújtható és stabilizálható. Deszolvatálás

nélkül elemtől függően az analitikai érzékenység 2-10-szeres faktorral csökkent (Beenakker, C.I.M.

et al. 1978). A hélium-MIP fenntartásához szükséges 150 W betáplált teljesítmény mellett a kvarc

kisülési cső gyorsan elhasználódott, ezért Beenakker alumínium-oxid vagy bór-nitrid alkalmazását

javasolta. Az oldatporlasztásos MIP-AES módszernél jóval több zavaró hatást tapasztaltak, mint az

ICP-AES esetében, ezért a kalibrációhoz Skogerboe et al. (1976) belső standard alkalmazását

javasolták. A klasszikus párolgási zavarás a kalcium és foszfát együttes jelenlétekor megfigyelhető

volt (Kawaguchi, H. et al. 1972), illetőleg a stabil monoxidokat képező elemeknél is tapasztaltak

érzékenység csökkenést (Baluda, V.P., Filimonov, L.N. 1980). Alkáli-halogenidek jelenlétekor

különösen erős mátrixhatások jelentkeztek (Hingle, D.N. et al. 1969). Ezek a hatások

nagymértékben függtek a használt kísérleti berendezésektől is. Kawaguchi (Kawaguchi, H. et al.

1972) azt tapasztalta, hogy 1000 ppm Na vagy K a Ca emisszióját tízszeresére növelte és a plazma

térbeli alakja is megváltozott. Beenakker et al. (1978) ezeket a tapasztalatokat csak részben

erősítették meg. Azt találták, hogy 2000 ppm KCl egyes elemek emisszióját kétszeresére növeli,

másokét pedig nem befolyásolja, vagy kismértékben csökkenti. Lichte et al. (1973) arról számoltak

be, hogy nedves aeroszol betáplálásakor az emittált intenzitásokra még az sem gyakorolt

szignifikáns hatást, ha a porlasztott oldat nátriumtartalma 1000-szeresen meghaladta az analit

koncentrációját, ezzel szemben deszolvatálás esetén a nátrium/analit 1000-szeres koncentráció

aránya kétszeres intenzitáscsökkenést okozott az aeroszol transzport hatékonyságának csökkenése

miatt (Skogerboe, R.K., Coleman, G.N. (1976). Beenakker et al. 1980-ban megjelent

közleményükben részletesen összefoglalták a pneumatikus oldatporlasztásos mintabevitel addigi

tapasztalatait, s arra a következtetésre jutottak, hogy bármilyen jól illesztjük is a MIP gázáramát és

a porlasztó által keltett aeroszol terhelést, szükség van a kisülési cső előtt előatomizáló eszköz
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alkalmazására, függetlenül attól, hogy deszolvatáljuk-e az aeroszolt vagy sem. Zander és Hieftje

szerint (1981) ez a megközelítés nem számíthatott széles körben elfogadásra, és célszerűbb

iránynak tartották új torch konstrukciókkal nagyobb mikrohullámú teljesítmény alkalmazását

(Kawaguchi, H., Vallee, B.L. 1975; Govindaraju, K. et al. 1976) annak ellenére is, hogy ezáltal

elveszítjük a MIP kis teljesítményigényéből adódó egyszerűség előnyét, és nő a mikrohullám

szóródásból adódó biztonsági kockázat is (Leis, F., Broekaert, J.A.C. 1984, Matousek, J.P. et al.

1984, Zander, A.T., Hieftje, G.M. 1981). Matousek et al. (1984) hasonló megfontolásokra alapozva

néhány évvel később úgy vélekedtek, hogy az oldatporlasztásos mintabevitel nem a MIP-AES,

hanem a MIP-MS esetében lehet nagy teljesítőképességű módszerek alapja. A kis teljesítményű

MIP-MS csatolás jóval egyszerűbben megoldható, mint az ICP-MS összekapcsolás (Gray, A.L.,

Date, A.R., 1983). Douglas et al. (1981; 1983) sikeresen megvalósították a TM (010) rezonátorral

fenntartott argon-MIP és quadrupól tömegspektrométer összekapcsolását oldatporlasztásos

mintabevitel és deszolvatálás esetén. A MIP-MS rendszerrel alacsonyabb kimutatási határokat

kaptak, mint az ICP-MS rendszerrel, ugyanakkor az elemek közti zavaró hatások nagyobbak voltak

a MIP-MS esetében (Douglas et al, 1983). Későbbi fejlesztésekkel azóta megvalósították a

csökkentett nyomású és atmoszférikus hélium-MIP összekapcsolását quadrupól (Fecher, P.A.,

Nagengast, A., 1994) és nagyfelbontású tömegspektrométerrel (Eberhardt, K. et al. 1992) is.

Az oldatporlasztásos mintabevitellel kapcsolatos problémák megoldására irányuló

törekvések a MIP-AES területén a továbbiakban három irányban folytatódtak:

- nagyteljesítményű torch konstrukciók kialakítása,

- kedvező mintabevitelű geometriájú plazmaformák kialakítása és

- nagyhatékonyságú porlasztási módszerek alkalmazása.

A három terület természetesen nem választható el egymástól, hiszen az új torch

konstrukciók új plazmaformák kialakítására is lehetőséget teremtettek, és ezekhez jobban lehetett

illeszteni a nagyhatékonyságú porlasztási módszereket.

Shimizu et al. 1 kW teljesítményű MIP torchot fejlesztettek ki nedves aeroszolok közvetlen

elemzésére (1981). A nagy teljesítmény miatt számos technikai nehézség adódott, gyakran

megolvadt a kisülési cső ill. a torch alumínium alkatrészei. Gyakorlati alkalmazásról nem számoltak

be. Haas (1982, 1983; 1985; 1987), Carnahan (1983), Michlewicz (1985 a, 1985 b), Urh (1984,

1985) és munkatársaik 1982-től kezdve számos közleményben rámutattak, hogy vizes oldatok

deszolvatálás nélküli közvetlen elemzéséhez 300-500 W-ra kell növelni a betáplált mikrohullámú

teljesítményt. Ennek eléréséhez javították a MIP energiabecsatolásának hatásfokát (Michlewicz, K.

G. 1985 b), és új, az ICP-hez hasonló három gázárammal (minta gáz, plazmagáz, hűtőgáz)

működtethető keskenyített kvarc torchot konstruáltak.
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Hélium- ill. nitrogén-MIP fenntartására vizes oldatok elemzéséhez Leis és Broekaert (1984) 800

W teljesítménnyel működtethető berendezést fejlesztettek ki. Ilyen szélsőségesen nagy

teljesítményű mikrohullámforrások azonban rendkívül veszélyesek a környezetükre megfelelő

árnyékolás nélkül, és ez a körülmény a gyakorlati alkalmazást is hátráltatta.

Párhuzamosan a közepes és nagyteljesítményű MIP torchok kifejlesztésével kezdődött egy olyan

új fejlesztési irány, amely nem a teljesítmény növelésére, hanem a hatékonyabb teljesítmény-

átadásra és a mintabevitel szempontjából kedvező kisülési geometria kialakítására helyezte a

hangsúlyt. Bollo-Kamara és Codding (1981) e célból megnövelték a Beenakker-féle TM (010)

rezonátor henger hosszúságát, és az addig alkalmazott 1,5-2 mm belső átmérőjű (6,5-7 mm külső

átmérőjű) kisülési cső helyett először alkalmaztak kvarcból készült koncentrikus kettős kisülési

csövet. Ezt a torch formát később számos további munkában felhasználták különböző típusú

porlasztókhoz és a közepes teljesítményű (200-500 W) MIP-hez is (Michlewicz, K. G. 1985 b).

Nedves argon gázban (pneumatikus porlasztás esetén) egyetlen gázáramban is létrehozható

torroidális MIP plazma. A pneumatikus porlasztó és a grafit kemencés párologtatás analitikai

teljesítő képességét, Heltai és munkatársai hasonlították össze (Heltai et al, 1996), torroidális MIP

plazma alkalmazásával. Megállapították, hogy a porlasztás esetén a kimutatási képesség 1,5-2

nagyságrenddel rosszabb, mint a grafitkemencés párologtatás alkalmazásával.

A mikrohullámú plazma rezonátorok és torch konstrukciók fejlesztése alkalmat teremtett a

nagyhatékonyságú porlasztási módszerek alkalmazására. A hagyományos pneumatikus porlasztókat

és az ultrahangos porlasztást kezdettől fogva alkalmazták. Jól követhető az a törekvés is, hogy az

oldatporlaszásos MIP-OES módszerek fejlesztésének fontos célja a MIP-OES

folyadékkromatográfiás detektorkénti alkalmazása. Ehhez a porlasztás hatásfokának javítása és az

aeroszol deszolvatálása mellett fontos feladat a minimális holttérfogat és a rövid aeroszol transzport

út megoldása is. A MIP-OES céljaira alkalmas új típusú pneumatikus és ultrahangos porlasztókról

és fejlesztésükről Jankowsky et al. 1997-ben számoltak be. A hagyományos pneumatikus porlasztók

helyett az üvegszűrőbetétes és a mikrokapilláris-blokk porlasztók fejlesztését tartották célszerűnek a

kis teljesítményű TM (010) és TE (101) torch konstrukciókhoz, mivel ezek kis oldatfelvétellel (10-

500 lmin-1) és kis argon gázárammal (50-500 mlmin-1) képesek nagy hatásfokkal jól

transzportálható aeroszol áramot előállítani. A vertikális plazma torch (Jankowski, K. et al. 1999)

esetében az ultrahangos porlasztást ajánlották. Az aeroszol képzési hatásfok mindhárom

porlasztótípusnál elérheti a 100%-ot, az aeroszol szállítási hatásfok 30-80% között változik. Az

üvegszűrőbetétes kapillárisnál hátrányos a hosszú 2-6 perces kimosási idő, amely a mikrokapilláris

porlasztónál 20-70 s, míg az ultrahangos porlasztásnál 15-60 s. Optimált körülmények között a
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három porlasztási módszerrel kapott kimutatási határok között nem voltak szignifikáns

különbségek.

Az ICP-MS célokra kifejlesztett kis oldatfelvételű, direkt porlasztási módszerek MIP-OES

alkalmazásáról nem találhatók adatok, jóllehet ezek közvetlenül illeszthetők a mikrofuratos HPLC

elválasztásokhoz és a MIP terhelhetőségéhez jól illeszthető mikro-injektálásos módszerekhez is jól

alkalmazhatók (Pergantis, S.A. et al. 1995). Ugyancsak elkerülte az oldatos MIP-OES módszerek

fejlesztőinek figyelmét a Berndt által kifejlesztett nagynyomású hidraulikus porlasztási (NHP)

technika, amely pedig közvetlenül kapcsolható HPLC oszlopok kimenetére és rendkívül nagy

porlasztási hatásfokkal működik. Külön előnye a többi porlasztási technikához képest, hogy még a

szélsőségesen nagy sótartalmú oldatok porlasztásakor sem keletkezik benne só kiválás (Berndt, H.

1988; Posta, J. et al. 1993). Lángatomizációs atomabszorpciós spektrometriához (Ivanova, E. et al.

1992; Schaldach, G., Berndt, H. 1994), ICP-OES-hez (Luo, S.K., Berndt, H. 1994) és ICP-MS-hez

(Jakubowski, N. et al, 1992 b) már sikeresen alkalmazták. Ez utóbbi esetben megoldották az

aeroszol effektív deszolvatálását a transzportvonal külső fűtése utáni kétfokozatú hűtés

alkalmazásával (Jakubowski, N. et al, 1992 1). Heltai és munkatársai (Heltai et. al., 1996) a HPLC

elválasztás utáni detektáláshoz alkalmazták a MIP-OES és ICP-OES rendszert megfelelő NHP és

deszolvatáló közbeiktatásával. A MIP-et fénykábel közbeiktatásával az ICP-OES spekrométeréhez

csatlakoztatták.

A kifejlesztett HPLC-NHP-(MIP/ICP)-OES rendszerekkel megvalósították a szervetlen Cr-ionok

speciációs elemzését (Heltai et. al., 1999). A MIP-OES esetében a vizes oldatokban elérhető

kimutatási képességet és dinamikus tartományt azonban csökkenti, hogy az elválasztáshoz

alkalmazott szerves reagensek és szerves eluensek az atomizációt és a jelképződést zavarják, s

hatásuk az elválasztott specieszekre eltérő mértékű. Ezek a hatások kisebb mértékben az ICP-OES

detektálás esetében is jelentkeztek, ezért a specieszek külön kalibrációja mindkét detektornál

szükséges volt. A MIP-sugárforrás nagy mátrixérzékenysége miatt a reális minták elemzése

azonban csak korlátozott körben volt lehetséges. Az ICP-OES-detektort összekapcsolva a

HPLC-NHP mintabeviteli rendszerrel egy kevésbé mátrix érzékeny, tized-ng nagyságrendű abszolút

kimutatási határral rendelkező rendszert alakítottak ki, amely alkalmas volt természetes

vízmintákból és talajkivonatokból Cr (III)/Cr (VI) speciációs analízisére. A kialakított rendszer

teljesítőképességét korlátozta az a tény, hogy a kromatográfiás csúcsok kiértékelését csúcsmagasság

alapján végezték. Várhatóan javulás érhető el a MIP-OES detektor teljesítőképességében, ha

megfelelő felbontású spektrométerhez közvetlenül illesztjük, elkerülve a száloptikai csatolás

veszteségeit. Az eljárás tovább javítható a kromatográfiás jképződést befolyásoló körülmények

feltárásával.
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Összefoglalva az oldatporlasztásos mintabevitel eddigi MIP-OES alkalmazásának tapasztalatait

elmondhatjuk, hogy megfelelő torch konstrukciókkal és hatékony energiaátvitellel, továbbá

célszerűen kialakított porlasztókkal az oldatporlasztásos MIP-OES megoldható aeroszol

deszolvatálással vagy anélkül is. E módszerek azonban erős mátrixhatással terheltek, a könnyen

ionizálható elemek jelenléte jelentősen befolyásolja a plazma fizikai állapotát, és külön gondot okoz

a szerves oldószerek alkalmazása. Az analitikai teljesítőképesség így általában elmarad az ICP-

OES-étől, bár néhány speciális esetben (nemfémek ill. alkálifémek meghatározása) meghaladja azt.

A MIP-OES HPLC-elemspecifikus detektorkénti alkalmazására egyre inkább adottak a feltételek.
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4. Anyag és módszer

Mivel munkám részben eszköz, elsősorban programfejlesztés volt, így ezeket az eredményeket

ebben a fejezetben mutatom be.

4.1. Elválasztó módszer a Cr[III]/Cr[VI] speciációs elemzéséhez

A HPLC elválasztáshoz C18 oszlopot alkalmaztam. A mintához adagolt

tetrabutil-ammónium-acetát (TBAAc) reagens a CrO4
2- ionokkal ionpár-komplexet képez, a Cr3+

kation nem lép reakcióba, és így késleltetés nélkül áthalad az oszlopon. Metanolos elució esetén a

Cr-(VI) forma jelentős késéssel halad át az oszlopon.

HPLC pumpa: Knauer 64. (folyadékáram 0,1-9,9 ml min-1, nyomás: 0-400 bar.)

Injetáló szelep: Knauer 0690, típusú injektáló szelep

Mintatartó hurok: PEEK csőből készült mintatartó hurok, 20 l, 100 l és 455 l

HPLC-oszlop: BST Rutin C-18 RP kolonna (10 cm hosszú, 4 mm átmérőjű).

Az eluens összetétele:10-20% metanol, 10-4 mol dm-3 TBAAc,

10-4 mol dm-3 ammónium-acetát, 410-3 mol dm-3 H3PO4 .

Az eluens áramot 1-1,5 cm3 min-1 tartományban változtattam.

4.1.1. A Cr[III]/Cr[VI] speciáció során alkalmazott kalibráló oldatok:

Kalibráló oldatok készítése: A Cr(III) tartalmú oldatokat Cr(NO3)39 H2O só 0,5 mol dm-3

koncentrációjú salétromsavban történő feloldásával, a Cr(VI) tartalmú oldatokat K2CrO4 vízben

való oldásával készítettem. Az elválasztások kalibrálásához mindkét oldatban 310-4 mol dm-3

értékre állítottam be az ionpárképző TBAAc koncentrációját.

Valamennyi oldatot analitikai tisztaságú vegyszerekből, kétszer desztillált ionmentesített vízből

készítettem.

4.2. Mintabetáplálási módszerek

4.2.1. N2-gázfejlesztéses mintabevitel ammónium-sók oldataiból 15N/14N speciációs

elemzéséhez

A módszert a tömeg-spektrometriában korábban már alkalmazott Kjeldahl-Rittenberg elvre

alapozva Heltai Gy. és Józsa T. fejlesztette ki (1995). Az N2-gázt a Kjeldahl feltárással kapott

ammóniumsó oldatából nátrium-hipobromit reagenssel történő oxidációval állították elő.
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(NH4)2SO4 + 3 NaOBr + 2 NaOH = N2 + 3 NaBr + Na2SO4 + 5 H2O (35)

 Az 5. ábrán vázolt berendezésben reakcióedényként szilikongumi szeptummal ellátott

gázmosópalack szolgál, amelybe 15 cm3 8,5 pH-ra beállított NaOBr-oldatot töltöttem. A szeptumon

keresztül a reagens oldatba injektált 30-500 g nitrogént tartalmazó mintaoldatból keletkező

N2-gázt, a reakcióedényen keresztül folyamatosan átbuborékoltatott hélium vivőgáz juttatja az

atmoszférikus hélium-MIP-be. A reakcióedény után elhelyezett második gázmosópalacknak a

vivőgáz által felragadott reagens oldat cseppek visszatartása volt a célja. A leválasztás

hatékonysága jelentősen fokozható, ha a második gázmosópalackba tömény kénsavat töltünk.

5. ábra N2- gázfejlesztéses mintabevitel atmoszférikus hélium-MIP-be ammónium-só oldatos
oxidációjával

4.2.2. A Nitrogén izotóp speciáció során alkalmazott kalibráló oldatok:

Izotóp kalibrálásra ISOCOMMERZ gyártmányú, különböző 15N atom% tartalmú (0,46 at%, 0,74

at%, 2,5 at%, 3,6 at%, 8 at% ) NH4Cl sót használtam.

A mintákból 0,5 mólos desztillált-vizes oldatokat készítettem, ezeket injektáltam a rendszerbe.

A kísérletek során felhasznált vegyszerek analitikai tisztaságúak voltak.

4.2.3. Oldatos mintabetáplálás MIP-be, nagynyomású hidraulikus porlasztással,

Cr[III]/Cr[VI] speciációs elemzéséhez

Az általam alkalmazott módszert Heltai et al. (1999) dolgozták ki. A nagy hatásfokú, HPLC

csatolásra közvetlenül alkalmazható a nagynyomású hidraulikus porlasztás (NHP). Nagynyomású

(100-200 bar) folyadékot 10-30 m átmérőjű lyukon átpréselve, és a kilépő folyadéksugarat egy
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megfelelő távolságban (2-4 cm) elhelyezett célgömbön ütköztetve, finom eloszlású aeroszol jön

létre, amely az ütközőtestet tartalmazó ködkamrában a plazma fenntartó He gázzal keverhető, és a

sugárforrásba szállítható. A megfelelő méretű és távolságú ütközőgömb segítségével 50-60%-os

porlasztási hatásfok érhető el, és még nagy sótartalmú oldatok porlasztásakor sem kell a

porlasztónyíláson só kiválással számolni.

A porlasztáshoz szükséges nagynyomású folyadékáram a HPLC-pumpa segítségével

állítható elő, azaz az NHP-fej közvetlenül illeszthető HPLC rendszerekben az oszlop kimenetéhez.

1 cm3min-1 folyadékáram és 50% hatásfokú porlasztás esetén a MIP anyagáram terhelési

kapacitásához az NHP-t ködkamra és deszolvatáló egységgel lehetett illeszteni. A 6. ábrán

bemutatott deszolvatáló egységben radiatív fűtést alkalmaztam, majd vízhűtéssel távolítottam el a

vízgőzt a rendszerből.

6. ábra A Cr speciáció során alkalmazott rendszer

4.3. Az alkalmazott emissziós sugárforrás, mikrohullámmal indukált plazma

4.3.1. Generátor

Kísérleteimhez GMW24DR 302 típusú, Helmut Feuerbacher, Inginierbüro für Analysentechnik,

Tübingen gyártmányú 2450 ± 20 MHz frekvencián működő mikrohullámú generátort használtam. A

berendezésben négyszögtápvonalhoz illesztett magnetron állítja elő a 20-300 W között

szabályozható mikrohullámú teljesítményt koaxiális kábelre kicsatolva. A négyszögtápvonalba

beépített iránycsatoló és detektorok lehetővé teszik a koaxiális kábelen keresztül az üreg-

rezonátorba belépő és az onnan a magnetron irányába visszafelé haladó teljesítmény mérését. A

koaxiális kábel a van Dalen féle (van Dalen, J.P.J. et al. 1978) antenna típusú csatolóval

kapcsolódik a TM (010) rezonátor üreghez.
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4.3.2. Rezonátor

Kísérleti munkám során sárgarézből készült 88 mm belső átmérőjű TM (010) módusú hengeres

üreg-rezonátort használtam 15 mm belső hengermagassággal. A rezonátor fémköpenye vízhűtésű. A

kisülési csövet a rezonátor-henger palástján lévő csatlakozókon keresztül bevezetett sűrített

levegővel közvetlenül lehetett hűteni. Az eszköz szintén Helmut Feuerbacher, Inginieurbüro für

Analysentechnik, Tübingen gyártmányú.

4.3.3. Torch

Hereaus Suprasil minőségű Kvarc kisülési csövet alkalmaztam, 5 mm külső, 3 mm belső

átmérővel. A kisülési csövet szabadon vezettem be a rezonátor középső furatán. A rezonátorban

független befogószerkezet tartja a kisülési csövet, és gondoskodni kell annak pontos centírozásáról

a rezonátor hengerben. A kisülési csövet ezért olyan tartószerkezetre helyeztem, amely

függőlegesen és vízszintesen 0,1 mm pontossággal mozgatható.

4.3.4. Plazma és vivőgáz

Mindkét speciációs feladat során a plazma gáz szolgált vivőgázként is, azaz ezzel oldottam meg

a minta sugárforrásba juttatását is. Kereskedelmi, 4.6-os tisztaságú (He  99,996%) héliumgázt

használtam. Mivel He-MIP-ben a hélium metastabil gerjesztési állapota a fémes és nemfémes

elemek gerjesztését egyaránt lehetővé teszi.

4.4. Spektrométerek

4.4.1. PGS-2 rácsspektrográf CCD-detektorral ellátva, 15N/14N izotóp speciáció

A plazma fényének felbontására egy PGS-2 típusú spektrográfot használtam. A fénybontás egy

reflexiós ráccsal történik, a felbontott spektrumot a fókuszsíkba képezzük le, és ide helyezzük a

detektort. A rács tengelyének mozgatásával a kívánt hullámhossztartomány fókuszálható az

érzékelőre. A PGS-2 berendezésben 100 mm széles, 1302 vonás/mm mechanikus osztású rácsot

használtam, 1. rendben. A lineáris diszperzió 0,36 nm/mm, a felbontóképesség 2,3 pm (a

fókuszsíkban megfelel 6,4 µm-nek).

A fókuszsíkba, a fotólemez helyére egy CCD detektort helyeztem el a SONY IL X 505 típusú

vonalkód leolvasó berendezéshez készült CCD-detektor érzékelőjét, amely 2592 fotodiódát

tartalmaz (pixel méret 11m x 11m). A detektor egyidejűleg mintegy 10 nm szélességű

hullámhosszablak figyelését teszi lehetővé. Sajnos az üveg fedőlemezzel védett érzékelő 300 nm

hullámhossz alatt nem használható, és így a segítségével a 297-299 nm tartományba eső

N2-sávfejeket már nem lehet detektálni. A CCD detektor jeleit MULTILAB-711 S analóg-digitál
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jel-átalakító kártyán keresztül jutattam a számítógépre. A pixelek kiolvasása sorban történik, a teljes

pixelszám kiolvasásának ideje határozza meg az érzékelő legrövidebb integrálási idejét (8 s).

Időben változó jelek mérésekor keletkező kétdimenziós adathalmaz (az intenzitás értékek változása

idő és hullámhossz szerint lásd 5.3. fejezet 11. ábra) értékeléséhez saját programot fejlesztettem ki.

4.4.2. Spectrametrics, SMI-III Y-plazma-spektrométer alkalmazása

MIP-sugárforrásokhoz, Cr[III]/Cr[VI] speciáció

Az egyenáramú Y-ívplazma-sugárforrással egybeépített nagyfelbontású echelle-spektrométer,

amely polikromátor és monokromátor üzemmódban is használható. A TM (010) rezonátort az

Y-plazma sugárforrás helyére közvetlenül úgy szereltem fel, hogy a kisülési cső középpontja az

Y-plazma megfigyelési pontjának helyére került.

A spektrométer belépő nyílásán, a felbontás állítására 25, 50, 100, 200, 500 µm méretű

függőleges és 100, 200, 300, és 500 µm nagyságú vízszintes rés szolgál. A résekre a beeső

fénysugárzást egy gyűjtőlencsével fókuszáljuk.

Ezután a fénysugár egy forgó kvarclemezen halad keresztül (7. ábra). A kvarclemez segítségével

végezhető el a háttér korrekció, mivel forgatásával a készülék egy 0,2 nm szélességű hullámhossz

ablakot képes letapogatni. A fénysugarat ezután a kollimáló tükör a prizmára vetíti, ahol

színképekre bomlik, és rávetül a lépcsős rácsra. Ez egy olyan különleges optikai rács, amelynél a

karcolatok tükröző felülete a rács síkjával bizonyos α szöget képez. Így a rácsra eső fénysugarak

egy részét bizonyos irányba térítik el. Ha egy lépcsős rácsot párhuzamos fény úgy világítja meg,

hogy a beeső fény merőleges a rács tükröző felületére, akkor a fény beesési és visszaverődési szöge

2 α hajlásszöggel lesz egyenlő. A visszaverődési szög szabja meg a csillogási szöget, amely

irányába keletkező m-ed rendű színkép lényegesen fényerősebb. A hajlásszögnek kellő

megválasztásával elérhető, hogy akár huszadrendű színkép is elemezhető legyen. (MIKA, TÖRÖK,

1968.; MOORE, 1989.)

Ezután a fénysugár a második kollimáló tükrön keresztül az elektronsokszorozó-detektorba jut.
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7. ábra A Spectrametrics, SMI III optikai moduljának sematikus vázlata
A spektrométer saját szoftvere nem tette lehetővé tranziens jelek fogadását és feldolgozását, erre

saját programot fejlesztetem ki.

4.4.2.1.1. Készülék paraméterek:

Spektrométer optika: módosított Czerny-Turner elrendezés, Echelle ráccsal, 30o-os

kvarcprizmás előbontóval. Hullámhossztartomány: 190-800 nm, színképrendek: 28-118.

Diszperzió / sávszélesség:

hullámhossz diszperzió sávszélesség

200 nm 0,061 nm/mm 0,0015 nm

400 nm 0,122 nm/mm 0,0030 nm

800 nm 0,244 nm/mm 0,0060 nm

Detektor: 20 fotoelektron-sokszorozó (polikromátor üzemmódban) fotoelektron-sokszorozó

(monokromátor üzemmódban); Hammatsu R 292, R 374 és R268 típusúak.

Belépő rés: 25, 50, 100, 200, vagy 500 m szélesség; 100, 200, 300, vagy 500 m

magasság .
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Adatfeldolgozó interfész:

ADaM Analytical Data Manager típusú adatfeldolgozó egység háttérkorrekciós

rendszerrel. Az egység számítógéphez kapcsolható, amivel RS-232 soros porton keresztül

képes kommunikálni. Az interfészen keresztül többek között vezérelhető a háttér korrekciót

végző forgó kvarclemez, beállítható a mért értékek felbontása is, azaz a fotoelektron-

sokszorozók kiolvasási gyakorisága is.

4.5. Adatgyűjtő és adatfeldolgozó szoftverek

4.5.1. Fejlesztési feladat

Kutatómunkám során szembesültem azzal a problémával, hogy bár a kitűzött feladatok

megoldása nagy adatmennyiség rögzítését, és feldolgozását követeli meg, nem áll rendelkezésemre

olyan szoftver, amely ezeket a feladatokat megfelelően támogatná.

Ennek oka egyrészt az, hogy az általunk használt hardver (Spectrametrics spektrométer) igen

régi konstrukció, az eszközhöz kifejlesztett célszoftver a 25 éve rendelkezésre álló számítógépekre

lett kifejlesztve.

A második probléma abból adódott, hogy gyári szoftverek csak a rutin analitikai eljárásokat

támogatták, az általunk megcélzott módszerfejlesztést nem szolgálták ki.

A harmadik probléma az egyetemünkön kifejlesztett CCD detektor rendszerrel adódott, mivel itt

csak egy igen kezdetleges szoftver állt rendelkezésre, amely az eszköz működőképességét volt

hivatott bizonyítani, azonban az adatok feldolgozására nem volt képes.

Ugyanakkor szembesültem azzal a problémával is, hogy a tanszékünkön használt egyéb

műszerek számítógépes támogatottsága szintén gyenge, egyes programok ma már egzotikusnak

számító operációs rendszereket igényelnek (PL OS2).

Ezen igények alapján készítettem el a munkám során alkalmazott adatfeldolgozó és adatgyűjtő

szoftvereket. A koncepció szerint az egyes műszerekhez speciálisan alakítottam ki az adatgyűjtő

szoftvereket, ugyanakkor az adatok feldolgozására egy közös szoftvert készítettem.

4.5.1.1. Adatfeldolgozó szoftver

Az adatfeldolgozó szoftverrel szemben elvárás volt, hogy képes legyen a különböző műszerekről

gyűjtött adatokat rugalmasan feldolgozni, értékelni.
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A program képes kell, hogy legyen nagy mennyiségű mérési eredmény viszonylag gyors

feldolgozására. Egy egynapos mérési sorozat a MIP-CCD egységgel több mint 2,5millió elemi

intenzitás adatot jelent.

A program képes kell legyen a mért értékeket kétdimenziós adathalmazként kezelni. (intenzitás

értékek hullámhossz és idő szerint).

A programnak képesnek kell lennie az elválasztás, és mintabetáplálás során keletkező intenzitás

csúcsok görbe alatti területének meghatározására. Ehhez elengedhetetlen feltétel az időben változó,

például kromatográfiás jelek simítása.

A programnak a mérési adatsorokat az adatfeldolgozási igényeknek megfelelően kivonni,

összeadni, átlagolni kell tudnia.

Megfelelő, könnyen átlátható és kezelhető grafikus felhasználói felülettel kell rendelkeznie.

A mérési és kiértékelési adatokat exportálnia kell más táblázatkezelő szoftverek számára,

lehetővé téve az adatok megfelelő színvonalú publikálását, esetleges további feldolgozását.

4.5.1.2. Adatgyűjtő szoftverek

Az adatgyűjtő szoftvereknek megfelelő sebességgel és stabilitással kell rendelkeznie, hogy a

nagy mennyiségű beérkező adatot képes legyen veszteségek nélkül tárolni.

Képesnek kell lenni vezérelni az adott műszert, jelen esetben dll függvények segítségével a CCD

detektor rendszert, vagy soros porton keresztül a Spectrametrics detektort. Fontos, hogy a program a

pillanatnyi mérési eredményekről tájékoztassa a kezelőt, annak érdekében, hogy a teljes rendszer

megfelelően legyen beállítható, működtethető.

További elvárás, hogy a mért értékek mellett a mérési körülmények is rögzítésre kerüljenek.

További kötöttséget jelent, hogy a MULTILAB-711 kártya ISA csatlakozó felülettel rendelkezik,

ezért mai számítógépek nem képesek kezelni.

4.6. H2O/CO2 szekves extrakció (SFE) validálása

A Heltai és munkatársai által kidolgoztott (2000) frakcionálási módszer validálásában

vettem részt. A BCR és az SFE módszerel nyerhető kémiai információtartalmat kívántam

összehasonlítani, ahogy ezt az 5. táblázat mutatja.
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5. táblázat: A BCR és az SFE módszerel nyerhető kémiai információk

BCR háromlépcsős szekvens, extrakció Kémiai információ

0,11 mol dm-3 HOAc kicserélhető és karbonátokhoz kötött elemtartalom
0,1 mol dm-3 NH2OHHCl
                            (pH = 2)

redukálható (vas) mangán oxi-hidroxidokhoz kötött
elemtartalom

8,8 mol dm-3 H2O2 roncsolás
majd + 1 mol dm-3 NH4OAc (pH =2)

oxidálható (pl.szulfidokhoz és szerves anyagokhoz kötött)
elemtartalom

SFE szekvens, extrakció Kémiai információ

Extrakció szuperkritikus széndioxiddal 60 percig CO2-oldható szerves molekulákhoz kötődő elemfrakció
Extrakció szubkritikus vízzel szuperkritikus extraktorban

60 percig
Vízoldható elemtartalom

Extrakció 95% szubkritikus H2O és 5% CO2 elegyével 60
percig

karbonátokhoz kötött elemfrakció

4.6.1. Minta

A módszer validálása során, BCR-módszerhez kibocsátott tanúsított anyagmintát alkalmaztam

(CRM 601). A minta tavi üledékből származik (Flumendosa tó, Olaszország). A minta

bizonylatolva van Cd, Ni (összes lépésre), Cr (1. lépésre), Pb (1. és 3. lépésre), a BCR módszer

szerint.

4.6.2. A BCR módszer végrehajtása

A vizsgálatot a BCR protokollnak megfelelően végeztem (Ure et. al. 1993). 1-1 g mintát mértem

be, centrifuga csövekbe. A mérést 3x ismétlésben, párhuzamos vak mintával végeztem. A vak minta

csak a reagenseket tartalmazta.

4.6.2.1. 1. lépés: Könnyen oldható, karbonátokhoz kötött frakció

 A mintához 40 ml 0,11 M-os ecetsavat adagoltam, 16-órán keresztül 240/min-el rázattam. A

rázatás után 10 min időtartamig, 4000/min fordulaton centrifugáltam, és a felülúszó részt leszűrtem.

Ez képezte az első frakciót. Az extraktumot 0,45 µm-es szűrőpapíron átszűrtem, és 100 µl

cc.HNO3-al tartósítottam.

A visszamaradt részre 20 ml bidesztillált vizet töltöttem, fellazítottam, 15 percig rázattam, és

ismét 10 min időtartamig, 4000/min fordulaton centrifugáltam. A felülúszó részt leöntöttem.

4.6.2.2. 2. lépés: vas és mangánoxidhoz kötött frakció

A centrifugálás után ismét fellazítottam a mintát, és 40 ml 0,1M-os NH2OH•HCl oldat

hozzáadása után 16 órán át rázattam. Ismét 10 min időtartamig, 4000/min fordulaton

centrifugáltam. A felülúszó rész jelentette a második frakciót. Az extraktumot 0,45 µm-es

szűrőpapíron átszűrtem, és 100 µl cc.HNO3-al tartósítottam.
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A visszamaradt részre 20 ml bidesztillált vizet töltöttem, fellazítottam, 15 percig rázattam, és

ismét 10 min időtartamig, 4000/min fordulaton centrifugáltam. A felülúszó részt leöntöttem.

4.6.2.3. 3. lépés: Szervesanyaghoz, és szulfidokhoz kötött frakció

A mintákhoz 10 ml 30%-os H2O2-t adtam, és 1 órán át állni hagytam, majd 85 fokos vízfürdőn

beszárítottam. Ezután megismételtem a lépést. Ekkor 50ml 1M ammónium-acetátot adagoltam

hozzá, fellazítottam, majd 16 órán át rázattam. Ismét 10 min időtartamig, 4000/min fordulaton

centrifugáltam. A felülúszó rész jelentette a harmadik frakciót. Az extraktumot 0,45 µm-es

szűrőpapíron átszűrtem, és 100 µl cc.HNO3-al tartósítottam.

A visszamaradt részre 20 ml bidesztillált vizet töltöttem, fellazítottam, 15 percig rázattam, és

ismét 10 min időtartamig, 4000/min fordulaton centrifugáltam. A felülúszó részt leöntöttem.

4.6.2.4. Maradék frakció

A módszer előírja a maradék frakció feltárását is, H2O2-os és HNO3-as, vagy királyvizes

roncsolás után. Az általam végzett összehasonlítás során, csak az 1-3, azaz mobilizálható frakcióban

megjelenő elemfrakciókat hasonlítottam össze.

4.6.3. Az SFE módszer végrehajtása

A minták előkészítése során a bemért talajmintákat 1:2 (m/m) arányban kevertük SiO2-al, és így

töltöttem a szuperkritikus extraktor rozsdamentes acél oszlopába, 11,2 g mennyiséget.
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8. ábra Az alkalmazott szuperkritikus extraktor felépítése

Az extraktor két darab Jasco PU 980 HPLC pumpából áll (a CO2 pumpát -6ºC-ra hűtöttük le), a

termosztát Jasco CO 980 típusú, a nyomásszabályozó pedig Jasco 880-81 típusú (8. ábra).

Oldószernek szubkritikus bidesztillált víz és szuperkritikus CO2 változó arányú elegyét

használtam, 27 mpa nyomáson.

A bemért mintákat a következő extrakciós program szerint extraháltam:

1. lépés: CO2-oldható szerves molekulákhoz kötődő elemfrakció: Extrakció 1

ml/perc szuperkritikus széndioxiddal 60 percig

2. lépés: Vízoldható elemtartalom: Extrakció 1 ml/perc szubkritikus vízzel

szuperkritikus extraktorban 60 percig

3. lépés: Karbonátokhoz kötött elemfrakció: Extrakció 1 ml/perc szubkritikus H2O

és 0,1 ml/perc CO2 elegyével 60 percig.

4. lépés: Maradék frakció, az összehasonlítás során nem vizsgáltam.

A mintákat 10 percenként gyűjtöttük 15 cm3-es polypropilén centrifugacsövekbe, amelyek 2 cm3

0,5 M-os salétromsavat tartalmaztak. A gyűjtött frakciókat 14 cm3-re egészítettük ki bidesztillált

vízzel.
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4.6.4. Analízis

Az egyes frakciókból 6 elem (Zn, Cd, Pb, Ni, Cr és Cu) koncentrációját határoztam meg Jobin

Yvon 24 típusú ICP emissziós spektrométerrel, a következő mérési paraméterekkel:

Kicsatolt teljesítmény: 1.1kW

Plazmagáz: Argon, 12 L min-1

Burkológáz: Argon, 0,2 L min-1

Porlasztó: Babington

Porlasztógáz: Argon, 0,35 L min-1

Mintabejutatás: 1,5 mL min-1

Kalibráció: Merck 1000 ppm-es multielemes ICP standard oldattal
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5. A mérési eredmények, értékelés, a nitrogén izotóp speciáció
esetében

5.1. A mérő rendszer optimálása

A kialakított mérő rendszert a 4.2.1 fejezet 5. ábráján mutattam be. A módszer kidolgozói

(Heltai, Gy., Józsa, T. 1995) megállapították, hogy rendszert a maximális jelintenzitásra érdemes

optimálni, a nettó jelintenzitás maximum görbe szerint változik, azonban a görbe maximuma az

adott műszerkialakítástól, és egyéb körülményektől jelentősen függ. Az optimálás első lépése a

vivőgáz sebességének beállítása volt. Ezt egyrészt a megfelelő plazma konfiguráció kialakítására

kellett optimálni, másrészt a mért jel/zaj viszony szempontjából. Diffúz He plazma kialakítására

törekedtem, mert ebben az állapotban a plazma kitölti a kvarccsövet, egyenletes energia

megoszlású. A jel/zaj viszony szempontjából azt tapasztaltam, hogy alacsonyabb gázáram esetén a

jelek időben nagyon elhúzódnak, a gázáram növelésével nő a nettó jelintenzitás, hiszen a

felszabaduló N2 koncentráltabban jut a plazmába, de egy adott érték után a plazma elveszti

stabilitását. Így végül a 35 l/h He gázáramot találtam optimálisnak.

A mikrohullámú teljesítmény optimálása a minimális visszavert teljesítmény és maximális nettó

jelintenzitás alapján történt. A méréseket 125 W bemenő teljesítmény mellett végeztem, optimált

gázáram (35 l/h He) esetén a visszavert teljesítmény 2,5-3 W volt.

Ezen paraméterek optimálása után a plazma helyzetét kellett beállítani a kvarccső függőleges és

vízszintes helyzetének finom állításával, úgy, hogy a plazma a kvarccső tengelyébe essen.

Ezt követte a rendszer optikai beállítása a maximális jelintenzitás alapján.

5.2. A vizsgálandó hullámhossz tartomány kiválasztása

A rendszer beállítása után a mérendő hullámhossztartományt kellett kiválasztani, aminek

elengedhetetlen feltétele volt a nitrogén sávfejek azonosítása a felvett spektrumokon. Ezt nagy

összes nitrogén és nagy 15N izotóp tartalmú minták beinjektálásával végeztem. Olyan

hullámhosszokat kellett választanom, ahol a két mérendő sávfej elkülöníthető, valamint mind a két

sávfej intenzitás változása a detektor dinamikus detektálási tartományán belül van.

A korábbi mérések során a 297-299 nm-es hullámhossz tartományt használták (Heltai, Gy.,

Józsa, T. 1995). Ebben a hullámhossz tartományban a két sávfej jól elkülöníthető, ugyanakkor a

színkép a spektrális zavaró hatásoktól (OH-, CO2) mentes. Sajnos az általam használt CCD detektor

nem tette lehetővé ezen a hullámhossz tartományon a méréseket, mivel a detektort fedő üveglemez

nem engedi át a 300 nm alatti fénynyalábokat.
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Próbálkoztam az üveg eltávolításával, de ez nem járt sikerrel, mivel a detektor is megsérült. A

piacon létezik olyan CCD detektor, amely kvarcüveggel van szerelve, de ilyen beszerzésére nem

volt módom.

Ezért szükség volt olyan hullámhossz tartomány keresésére, ahol a különböző izotóp-összetételű

N2 molekulasávfejek hullámhossza között felbontható izotóp eltolódás van, ugyanakkor a

rendszerben folyamatosan spektrális interferenciát okozó molekulák ([CO], O2, [OH-], He) zavaró

hatása elhanyagolható.

Irodalmi értékek alapján alkalmasnak tűnt a 356-358 nm-es hullámhossz tartomány, azonban az

ebben az esetben felvett spektrum azt mutatta, hogy a 14N14N-es csúcs nagy intenzitása miatt

kiszélesedik, és elfedi a közeli 15N14N molekula csúcsot, ugyanakkor már kisebb N mennyiség

esetén telítetté vált a rendszer. (9. ábra)

9. ábra. A 15N14N és a 14N14N sávfejek intenzitásértékei 500 µg 8 15N at% tartalmú minta
bejuttatása esetén a 356-358 nm-es hullámhossz tartományban

Szintén az irodalmi értékek alapján megvizsgáltuk a 315 - 317 nm-es hullámhossz tartományt,

ebben az esetben a különböző izotóp-összetételű N-molekulasávfejek izotóp eltolódásai a színkép

nagyobb hullámhossz értékei felé esnek, így a 14N14N molekulasávfej nem fedi el a 15N14N

molekulasáv vonalait, ugyanakkor a sávfejek hullámhossz eltolódása a rendelkezésre álló optikai

rendszerrel feloldható. (10. ábra)

14N14N

357,69 nm

15N14N

357,33 nm

Hullámhossz [nm]
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15N14N
316,29 nm

14N14N
315,93nm

Hullámhossz [nm]

10. ábra. A 15N 14N és a 14N14N sávfejek intenzitásértékei 500 µg 8 15N at% tartalmú minta
bejuttatása esetén a 315-317 nm-es hullámhossz tartományban

Ezek alapján a következő hullámhosszokat választottam a mérések elvégzésére:

14N14N sávfej: 315,93 nm

15N14N sávfej: 316,29 nm

A mérések során a spektrumból a csúcsszélességnek megfelelő hullámhossz tartományokat

választottam ki, és az így kiválasztott hullámhossz ablakba eső intenzitás értékeket átlagolva

kaptam meg a sávfej pillanatnyi átlag intenzitását. Így egy adott spektrum felvétel esetében is

jelentősen csökkenthető volt a zaj, hiszen hozzávetőleg 40 CCD pixel értékeit átlagoltam.

5.3. A mérések értékelésének módszere

Mivel a minták nitrogéntartalma a reakció során időben, kb. 90 másodperc alatt, folyamatosan

szabadul fel, a vakértékhez képest időben változó lefutású intenzitás változást kapunk.

A mérések során keletkezett kétdimenziós (intenzitás értékek hullámhossz és idő szerint)

adathalmaz (11. ábra) értékelését a saját készítésű programmal oldottam meg. (Az ábrázolás Excel

programmal készült)
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03:36
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Idő [perc]

14N14N sávfej

15N14N sávfej

11. ábra. A két dimenziós adathalmaz részlete, 3,6 15N at% izotóp összetételű 500 µg összes
nitrogén tartalmú minta bejuttatása esetén

A különböző izotóp-összetételű N molekula sávfejek azonosítása után az adatokból ezen csúcsok

időbeni változását rajzoltuk fel, így tranziens, időben változó jeleket kaptunk. A jelek kiértékelése a

csúcs alatti terület idő szerinti integrálásán alapult.

5.3.1. A plazma időbeli változásának korrigálása

A mérőrendszer időbeli változását (drift) egy kiválasztott ellenőrző minta (500 µg össz-N és 3,6
15N at % tartalmú) időszakos újramérésével vizsgáltam.

Azt tapasztaltam, hogy a mérések során a számított intenzitások folyamatos csökkenést

mutatnak. (12. ábra)
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y = 0,0365x2 - 7,2376x + 1258,8
R2 = 0,9933

y = 0,0166x2 - 2,6149x + 326,9
R2 = 0,9663
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12. Ábra Az ellenőrző minta, (500 µg 3,6 15N at%) különböző izotópösszetételű sávfejeinek
időbeli változása

Ennek oka a plazma változásaiban, a rezonátor elhangolódásában, melegedésében keresendő.

Az ismételt, 500 µg N 3,6 15N at% tartalmú minták esetén mért értékekhez a mérés sorszáma

alapján másodfokú polinomot illesztettem, és az aktuálisan mért, más tömeghez és koncentrációhoz

tartozó értékeket pedig a polinom segítségével tudtam korrigálni.
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5.3.2. A 15N14N sávfej intenzitás változásának meghatározása

A következő probléma a 15N14N molekula sávfejek intenzitás mérésénél adódott. Eredetileg azt

vártuk, hogy nitrogén minta bejuttatása esetén mind a 14N14N sávfejnél, mind a 15N14N sávfejnél

mért intenzitás értékek növekednek. Azonban kisebb összes nitrogén és kisebb 15N at% izotóp-

tartalmú minta bejuttatásakor a 15N14N sávfej helyén mért intenzitások csökkentek (13. ábra),

15N14N
sávfej

14N14N
sávfej

Hullámhossz [nm]

minta

vakérték

13. ábra: Az 500 µg összes nitrogén, 0,46 15N at% tartalmú minta (zöld) hatására
bekövetkező intenzitás változás a vakértékekhez (kék) képest
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nagyobb izotóp tartalmú minták esetén már a 15N14N molekula sávfejek intenzitása is növekedett

(14. ábra).

15N14N
sávfej

14N14N
sávfej

Hullámhossz [nm]

minta
vakérték

14. ábra Az 500 µg összes nitrogén, 8 15N at% tartalmú minta (piros) hatására bekövetkező
intenzitás változás a vakértékekhez (kék) képest
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Azonos összes nitrogén tartalmú, különböző izotóp-összetételű minták bejuttatása esetén a
14N14N sávfej és az összes környező csúcs változása megegyezik, csak a 15N14N sávfej intenzitás

változásában van különbség (15. ábra).

15N14N
sávfej

14N14N
sávfej

Hullámhossz [nm]

0,46 15N at%

8 15N at%

15. ábra. Az 500 µg összes nitrogén, 8 15N at% (piros), illetve 0,46 15N at% (zöld) 15N izotóp
tartalmú minták bejuttatásakor mért intenzitásértékek

A nem várt csökkenés oka, hogy ebben a hullámhossz tartományban a plazmában jelen levő

zavaró molekulákból (OH; CO) származó rezgési és forgási színképvonalak is megjelennek.

Valószínűleg a 15N14N sávfej e zavaró molekulák valamely sáv-vonalával átfedésbe kerül, így két

változás hatásai összegződnek: egyrészt a bejuttatott 15N14N molekulák koncentrációjukkal arányos

intenzitás növekedést okoznak, másrészt a zavaró molekuláknak megfelelő komponens intenzitása

csökken, ami a bejuttatott összes nitrogén mennyiséggel arányos. Ebből a két hatásból kellett

egyértelműen kiszámolni a 15N14N sávfej intenzitásának változását. Azt tapasztaltuk, hogy a

színképben jelenlevő szomszédos csúcsok (amelyek nem a nitrogéntől származnak) a beinjektált

összes nitrogén mennyiséggel arányos csökkenést mutatnak. (11. ábra )

Az az elképzelésem alakult ki, hogy a környező csúcsok intenzitás csökkenéséből lehetne

következtetni a vizsgált csúcsnál a csökkenést okozó hatás mértékére, mivel ezek egy molekulasáv

rendszerbe tartozó vonalak sorozatai, és egymáshoz viszonyított intenzitásarányukat a plazma

hőmérséklete határozza meg. A csúcsok kiválasztásáról lásd az ábrát. (16. ábra)
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15N14N
csúcs

14N14N
csúcs

Hullámhossz [nm]

6-os

1-es
2-es

3-as
4-es

h(háttér)

16. ábra: A 14N14N és a 15N14N sávfejek melletti, a plazmában jelenlevő, zavaró csúcsok
kiválasztása
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A továbbiakban megvizsgáltam a környező zavaró vonalak intenzitásváltozását, a bejuttatott

összes nitrogén mennyiség függvényében. (17. ábra)
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17. ábra: A környező csúcsok intenzitásváltozása a minták összes nitrogén tartalmának
függvényében

Jól látszik, hogy a csökkenések arányosak a beinjektált összes N mennyiséggel.
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A következő ábrán a kiválasztott csúcsok változásai láthatók a 2-es csúcshoz képest.(18. ábra)

y = 1,6306x - 2,5341
R2 = 0,9948

y = 1,4371x - 12,665
R2 = 0,9186

y = 0,8281x - 2,2603
R2 = 0,9864

y = 0,4176x - 1,5528
R2 = 0,9752
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18. ábra: 2-es csúcsnál mért átlagintenzitás változása, és a többi környező csúcsnál mért
átlagintenzitás változások aránya mintánként

Az ábrából kitűnik, hogy e csúcsok változása egymással egyenesen arányos, így várható, hogy a
15N14N sávfej hullámhossz helyén található zavaró sávfej is hasonlóan viselkedik. Tehát hatása

bármely szomszédos csúcs változásából kiszámítható. Ezek alapján valószínűsíthető, hogyha ebből

a környezetből kiválasztunk egy olyan hullámhossz tartományt, ahol az intenzitás értékek átlaga

azonos a 15N14N csúcs helyénél mért átlaggal a vak értékek esetén, akkor ennek a tartománynak az

intenzitás változása azonos lesz a 15N14N csúcsnál várható intenzitás csökkenéssel. Ezt a

hullámhossz tartományt a 2-es jelű csúcsnál választottam, amit továbbiakban korrekciós csúcsnak

nevezek. Az itt mért intenzitás csökkenéseket kivontam a 15N14N sávfej bruttó intenzitásából, így

kapva meg a 15N14N sávfej nettó intenzitás változását. A módszer az irodalomban a sáv-vonal-

korrekció néven ismert.
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A következő ábrán (19. ábra) a 8 15N at% tartalmú minták beinjektálásakor kapott intenzitás

változások láthatók. Különböző összes nitrogén tartalmú (100; 200; 400 és 500 µg N) mintákat

injektáltunk be háromszori ismétlésben.

Idő [a.u.]

100 g

200 g

400 g
500 g

korrekciós
(2-es) csúcs

15N14N
sávfej

korrigált
15N14N
sávfej

14N14N
sávfej

19. ábra: A 14N14N sávfej, a 15N14N sávfej, a 2-es (korrekciós) csúcs, valamint a korrigált
15N14N sávfej intenzitásának időbeli változása 8 15N at% és különböző összes nitrogén

tartalmú minták esetén
Az ábrán a 14N14N sávfej, a 15N14N sávfej hullámhosszán mért intenzitás változás és a

kiválasztott (2-es jelölésű) korrekciós csúcs időbeli változása látható. Míg a 14N14N sávfej

intenzitása monotonon nő a beinjektált N mennyiség függvényében, a 15N14N sávfej helyén mért

csúcsintenzitások kezdetben negatív, majd később pozitív változást adnak. Ugyanakkor a korrekciós

csúcs mindvégig csökkenő tendenciát mutat, és csak a minta összes nitrogén tartalmától függ. A

korrekciós csúcs intenzitásváltozásával korrigálva a bruttó 15N14N sávfej intenzitásváltozását,

megkapjuk a nettó 15N14N sávfej intenzitás változását, amely már hasonlóan monotonon nő a

beinjektált N mennyiség függvényében.

5.4. Kalibráció

Megvizsgáltam a 14N14N sávfej, valamint a 15N14N sávfej nettó intenzitásának változását a

beinjektált N-mennyiség függvényében. A különböző izotóp összetételű molekula sávfejek nettó

intenzitása monotonon nő a beinjektált N-mennyiség függvényében, de adott tömeg esetén a

sávfejek intenzitása függ az izotóp koncentrációtól. (20. ábra)
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20. ábra: A 15N14N sávfejek nettó intenzitásainak változása a beinjektált N mennyiség
függvényében különböző 15N at% koncentrációnál

Azonban a két sávfej intenzitás aránya, H egy adott tömegtartományban állandónak tekinthető

(21. ábra).
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21. ábra: A 15N14N sávfejek és a 14N14N sávfejek nettó intenzitás arányának változása a
beinjektált nitrogén mennyiség függvényében, különböző 15N at% esetén

N)NA(
N)NA(

1414

1415

H
A = a különböző izotóp-összetételű minták

esetén mért nettó sávfej intenzitások időbeni
változásának integrált területe.
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A 21. ábrából látható, hogy a 200-800 µg összes nitrogén tartalmú minták esetén érvényes a H

arány tömegfüggetlensége. Ugyanakkor a kis (0,71 15N at% alatti) izotóptartalmú minták esetén a
15N14N csúcs kiértékelési és korrekciós szórása nem teszi lehetővé a pontos izotóparány

meghatározást.

Az adott összes nitrogén tartományon belül a H intenzitásarány állandósága jelenti az izotóp

kalibráció lehetőségét, mert így a két független változóból (összes nitrogén tömeg és izotóp

koncentráció) az egyik figyelmen kívül hagyható.

Az H arány a minták 15N at%-ával arányosan változik (22. ábra).

y = 0,0544x + 0,0118
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22. ábra. A 15N izotóp meghatározás kalibrációs egyenese
A mérési pontokra lineáris kalibrációs görbe illeszthető (R = 0,9991), a reziduális szórásból

számított izotóp meghatározási relatív szórás a mérési tartomány közepén sc /c = 3,75%.

A kalibráció ismételt elvégzésekor, amikor 100, 200, 350, 500, 750 µg nitrogén mennyiséget

mértem, 0,365 at% (természetes), 0,46 at%, 0,71 at%, 1,8 at%, 3,6 at% és 8 at% 15N atomszázalék

tartalmú mintákból hasonló eredményeket kaptam. Ebben az esetben a kalibrációs görbe R értéke

0,9971 volt, sc /c = 2,91%.

5.5. A sávkorrekciós módszer ellenőrzése, összehasonlítása a vakérték korrekció

módszerrel

A sávkorrekciós módszer leírásánál már fontos szempontot jelentett, hogy a csökkenésért felelős

komponens hatása a bejuttatott összes nitrogén tartalomtól függ, azaz azonos összes nitrogén
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tartalom esetén azonos. Tehát a korrekciót úgy is el lehet végezni, hogy minden mérést követően

párban lemérünk vakértékként egy azonos N tartalmú mintát, amiben azonban állandó a 15N izotóp

arány. Ezekben az esetekben az ismeretlen mintánál mért intenzitás értékekből (bruttó értékek)

levonjuk az ismert, 15N at% tartalmú minták esetén mért intenzitás értékeket, és így megkapjuk az

ismeretlen minta 15N14N csúcsának nettó intenzitásértékeit. Abban az esetben, ha 0 15N at% tartalmú

mintát használnánk vakértékként, akkor a kivonás eredményeként a 15N14N sávfej tényleges

intenzitás értékeit kapnánk meg. Azonban ilyen minta nem áll rendelkezésre. Ezért a természetes

izotóp tartalmú mintát (0,365 15N at%) használtam erre a célra. Így a számított értékek, a 15N14N

csúcs esetén, a vakértékként tekintett mintákhoz képesti intenzitás eltérések.

A kalibrációt ezek után az előzőekben leírtakkal azonos módon végeztem el. Az így megkapott

kalibrációs egyenes látható a következő ábrán (23. ábra).

y = 0,0548x - 0,0202
R2 = 0,9959
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23. ábra. A vakérték korrekcióval végzett 15N izotóp meghatározás kalibrációs egyenese
Látható, hogy a kalibrációs egyenes ebben az esetben a 0,365 at%-nál metszi az x tengelyt, de

meredeksége azonos az előző kalibrációs egyenessel. Ez is igazolja az előzőekben leírt módszer

helyességét. Ez a módszer így egyszerűbbnek tűnik a sávkorrekciónál, azonban hátránya, hogy

előzetesen más mérési módszerrel meg kell állapítani a minta N tartalmát. Ugyanakkor minden

mintával felváltva kell mérni az ismert mintát, míg a sávkorrekciós módszer alkalmazásakor ez nem

szükséges. Ugyanakkor a sávkorrekciós módszer alkalmazásakor a mérés eredménye kevésbé

érzékeny a pontos bemérésre (lásd a H arány tömegfüggetlensége).
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6. A mérési eredmények, értékelés, a Cr[III]/Cr[VI] speciáció esetében

A 4. fejezetben bemutatott Cr[III]/Cr[VI] speciációt végző MIP-OES rendszer optimálását

és validálását a következő szempontok figyelembevételével végeztem:

1. A mintabemérő hurok térfogatának (20 µl, 100 µl, 455 µl) hatása az NHP-MIP-OES

rendszerben víz eluens alkalmazásakor.

2. A két króm-ionforma (Cr3+ illetve CrO4
2-) hatása az NHP-MIP-OES rendszerben víz

eluens alkalmazásakor.

3. Az eluens metanol tartalmának hatása az NHP-MIP-OES rendszerben.

4. A TBA-Ac szerves komplexképző hatása az NHP-MIP-OES rendszerben.

5. A TBA-kromát ionpár-komplex visszanyerése a HPLC-NHP-MIP-OES rendszerben.

Az optimálás során, ahol ennek jelentősége volt, a kiértékeléseket mind a csúcsmagasság, mind

görbe alatti terület meghatározásával elvégeztem. Korábban a 3.5.5 fejezetben bemutatottak szerint

Heltai és munkatársai (1996, 1999) a kiértékelést kizárólag csúcsmagasság méréssel végezték, és a

jelképződést a fenti paraméterek összesített hatásaként értékelték.

6.1. A bemérő hurok térfogatának hatása a jelképződésre

A 24. és a 25. ábrán látható az NHP-MIP-OES rendszerben a jelképződés lefutása, amikor a víz

eluensbe különböző térfogatú bemérő hurkokat (455 l, 100 l, 20 l) használva, azonos

koncentrációjú (5 ng/l), illetve azonos mennyiségű (500 ng) Cr(VI)-tartalmú oldatokat injektáltam.

Az ábrák alapján megállapítható, hogy csúcsmagasság mérés esetén a legkisebb hurokméret (20 l)

alkalmazása a legkedvezőbb. A görbe alatti területeket meghatározva (25.b ábra) viszont látható,

hogy a 100 l hurokméret esetén kapjuk a legnagyobb jelet, legkisebb szórással. E tapasztalatokat is

figyelembe véve kvantitatív méréseket az esetek többségében 20 l-es mintabemérő hurokkal

végeztem, amely elfogadható pontossággal egyaránt lehetővé tette a csúcsmagasság mérése illetve a

görbe alatti terület meghatározása alapján végzett kiértékelést is.
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24. ábra. Azonos Cr(VI) koncentrációjú oldatok különböző térfogatú (455 µl, 100 µl, 20 µl)
bemérő hurkokból történő injektálásával kapott tranziens jelek az NHP-MIP-OES

rendszerben.
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25. ábra
a) Azonos mennyiségű krómot

tartalmazó Cr(VI) oldatok különböző
térfogatú (455 µl, 100 µl, 20 µl) bemérő
hurkokból történő injektálásával kapott

tranziens jelek az NHP-MIP-OES
rendszerben.

b) Az 500 ng krómot tartalmazó
tranziens jelek görbe alatti területének
változása a hurokméret függvényében.
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6.2. A króm ionforma (Cr3+ illetve CrO4
2-) hatása a jelképződésre vizes közegben

A 26. ábrán láthatók az NHP-MIP-OES rendszerben vizes közegben 20 l Cr(III) illetve Cr(VI)

tartalmú oldat bemérésével csúcsmagasság méréssel felvett kalibráló egyenesek. Látható, hogy a

CrO4
2- anion-forma kisebb jelet ad, mint a Cr3+ kation-forma. Az adott mintabeviteli mód esetén a

két különböző kémiai formát tartalmazó aeroszol párolgási és atomizációs sebessége eltérő mértékű,

s ez tranziens jelképződés esetén jelentős különbségeket okoz. A két forma közötti eltérő

jelképződés a 26. ábra szerint nem küszöbölhető ki a görbe alatti terület alapján végzett értékeléssel

sem. Jelintegrálás esetén az NHP-MIP-OES lineáris dinamikus tartománya három nagyságrendre

terjed ki mindkét krómforma esetében, s a kimutatási határok 1-5 ng nagyságrendűek voltak.
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26. ábra. A Cr(III) és a Cr(VI) tartalmú vizes oldatok desztillált víz eluensbe történő
injektálásával felvett kalibrációs egyenesek az NHP-MIP-OES rendszerben csúcsmagasság

(A) és csúcsterület (B) detektálás esetén
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6.3. Az eluens metanoltartalmának hatása a jelképződésre

A 27. ábrán látható az NHP-MIP-OES rendszerben az eluenshez adott metanol hatása

500 ng Cr(III) illetve Cr(VI) beinjektálása esetén 20, 100 és 455 l térfogatú bemérő hurok

alkalmazásával. Az adott deszolvatálási hatásfok mellett jelentős mennyiségű szerves oldószergőz

juthat a plazmába. Tapasztalataim szerint a metanol koncentráció növelése elhangolja a kisülést, és

a kisülés stabilitása csak az üreg újrahangolásával állítható helyre. Emiatt a szerves oldószergőz

hatása a háttérsugárzás (vakérték) intenzitására nem követhető, és csak a nettó tranziens Cr-jelek

területét lehet egyértelműen összehasonlítani. Látható, hogy a metanol gőz jelcsökkentő hatása

erősen függ a hurokmérettől és a króm ionformától is. Kisebb hurokméretek (20 l és 100 l)

esetén a Cr(VI) jelek sokkal nagyobb mértékben csökkennek a metanol hatására, mint a Cr(III)

jelek. Az ábrák alapján 15-20% (V/V) között jelölhető ki az a határ, amelynél az eluens

metanoltartalmának növelése már nem okoz további Cr-jelcsökkenést.
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27. ábra. Az eluens metanol koncentrációjának hatása a Cr(III) és Cr(VI) jelek
képződésére 20 µl,100 µl és 455 µl térfogatú bemérő hurkok használata esetén.
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A 28. ábrán látható a HPLC-NHP-MIP-OES rendszerben a C-18 oszlopon megvalósítható

elválasztás különböző metanol tartalmú eluensekkel, 20 l minta bemérés esetén. Megállapítható,

hogy az elválasztás szempontjából a minimálisan 15% (V/V) metanol tartalom tekinthető

optimálisnak. 20% (V/V) metanol tartalom mellett a Cr(III) és Cr(VI) elválasztása már nem

tökéletes, 10%(V/V) metanol tartalom mellett viszont a Cr(VI) leoldása már nagyon elhúzódik, a jel

kiszélesedik és ellaposodik.

28. ábra Az eluens metanol tartalmának hatása a Cr (III)/Cr (VI) elválasztására
(az ábrán a jobb áttekinthetőség érdekében alapvonal eltolást alkalmaztam)

6.4. A szerves komplexképző (TBA-Ac) hatása a jelképződésre

A 29. ábrán látható az NHP-MIP-OES rendszerben a Cr(III) és Cr(VI) tartalmú mintához

3·10-4 mol dm-3 koncentrációban adott TBA-Ac hatása a jelképződésre desztillált víz eluens

alkalmazásakor. A Cr(VI) esetében észlelhető jelcsökkenés az ionpár komplex párolgásának és

atomizációjának nagyobb energiaigényével értelmezhető.

29. ábra. A mintához 3·10-4 mol dm-3 koncentrációban adagolt TBA-Ac reagens hatása a
Cr(III) és Cr(VI) jelek képződésére desztillált víz eluens esetén az NHP-MIP-OES

rendszerben.
A 20 µl-es bemérő hurokba 500 ng Cr(III) illetve Cr(VI) tartalmú oldatot mértem be, A színképdetektálás az SMI-III spektrométerrel történt.
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6.5. A TBA-Cr(VI) ionpár komplex visszanyerése a C-18 HPLC oszlopról

A 28. ábrán látható, hogy a TBA-Cr(VI) ionpár leoldása az oszlopról nagymértékben függ

az eluens metanol tartalmától a HPLC-NHP-MIP-OES rendszerben. A visszanyerés hatásfokának

meghatározása a Cr(VI) jel kiszélesedése és ellaposodása miatt csak a jelintegrálásra képes

mérőrendszerrel vált lehetségessé. Ehhez elvileg azonos Cr(VI) tartalmú oldat injektálásával az

oszlop kiiktatásával mérhető MIP-OES Cr(VI) jelet kellene megmérni, mint a 100%-os leoldási

hatásfoknak megfelelő értéket. Az oszlop kiiktatása azonban megváltoztatja az áramlási

viszonyokat, és így megváltozik a plazmába jutó anyagáram terhelés (oldószergőz, analit), és ez

elhangolja a MIP-kisülést. Az újrahangolás után viszont már nem lesznek azonosak a mérési

körülmények, ezért a közvetlen összehasonlítás nem lehetséges. A visszanyerés hatásfokának

meghatározására emiatt közvetett módszert alkalmaztam. A HPLC oszlopot a rendszerben hagyva

először meghatároztam az oszlopon kölcsönhatásba nem lépő 500 ng Cr(III) jel retenciós idejét

(injektálás és csúcsmagasság elérése között eltelt idő) és integrált értékét. Ezt követően ugyanezen

értékeket ugyanilyen mennyiségű Cr(VI)-oldat injektálásával is meghatároztam. Ezután kicseréltem

az eluenst változatlan metanol tartalommal, de elhagytam belőle a TBA-Ac komplexképzőt és a

puffert, majd újabb 500 ng Cr(VI)-ot (TBA-Ac nélkül) tartalmazó oldatot injektáltam többször a

rendszerbe. A 30. ábrán látható, hogy az ionpár-képző komplex egyetlen újabb injektálás és

jelképződési ciklus alatt kimosódik a rendszerből, és a második Cr(VI) injektálás után a retenciós

idő lecsökken a Cr(III) jelnél tapasztalt értékre, miközben a Cr(VI) jel csúcsmagassága is

gyakorlatilag eléri a Cr(III) jel nagyságát.

A) B)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 20 40 60 80 100 120

retenciós idő [s]

cs
úc

sm
ag

as
sá

g 
(ö

.e
.)

Cr III

Cr VI

30. ábra

a) Azonos mennyiségű krómot (500 ng)
tartalmazó mintaoldatok injektálásával
kapott Cr(III) és Cr(VI) kromatográfiás

jelek a HPLC-NHP-MIP-OES rendszerben
a TBA-Ac ionpár-komplexképző reagens

jelenlétében és elhagyása esetén.

b) A Cr(III) és Cr(VI) kromatográfiás
jelek csúcsmagasságának változása a

retenciós idő függvényében a HPLC-NHP-
MIP-OES rendszerben .
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A 31. ábrán az is látható, hogy a görbe alatti területek a Cr(VI) jelek esetében eközben

gyakorlatilag nem változnak, és így elvileg elfogadható az a megállapítás, hogy az adott

körülmények között a Cr(VI)-TBA komplex visszanyerése az oszlopról megközelíti a 100%-ot.

Ugyanakkor az is megfigyelhető és igazolható, hogy a HPLC-NHP-MIP-OES rendszer teljes

kiépítése és valamennyi reagens (TBA-Ac, metanol stb.) jelenléte esetén azonos mennyiségű

krómot tartalmazó Cr(VI)-oldat injektálása hatására keletkező jelek csúcsmagassága és görbe alatti

területe is szignifikánsan kisebb, mint a Cr(III) esetében kapott érték. Ezt a megfigyelést T próbával

is ellenőriztük. E szerint csúcsmagasság esetén 1,45 x 10-5 és 1,39 x 10-5 a valószínűsége annak,

hogy azonos a két krómforma esetén mért érték, csúcs alatti terület esetén 0,02 és 0,01 a

valószínűsége annak, hogy azonos a két krómforma esetén mért érték.

Ez a különbség azonban a Cr(VI) párolgását és atomizációját hátráltató hatásoknak tulajdonítható,

nem pedig a Cr(VI) nem teljes visszanyerésének, amint ezt a vizes oldatoknál is tapasztaltuk.
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31. ábra. Azonos mennyiségű krómot (500 ng) tartalmazó mintaoldatok injektálásával
kapott Cr(III) és Cr(VI) kromatográfiás jelek görbe alatti területének változása a HPLC-

NHP-MIP-OES rendszerben.
A 32. ábrán a két formából egyenlő mennyiségeket tartalmazó minták kromatogramjai

láthatók a HPLC-NHP-MIP-OES rendszerben felvéve. Az optimált körülmények között az

elválasztás összes időtartama 150 s az injektálás pillanatától számolva. A Cr(III)-jel éles, rövid

lefutású, a Cr(VI)-jel elhúzódó és kisebb csúcsmagasságú. Ez a különbség az oka a két

krómformával felvett kalibrációs egyenesek eltérésének is. A Cr(VI) formával felvett,

csúcsmagasság mérésen alapuló kalibrációs egyenes meredeksége sokkal kisebb, mint a Cr(III)

formáé (33. ábra). Az eltérések nemcsak a vizes oldatban is észlelhető eltérő párolgással és

atomizációval magyarázhatók. A Cr(VI) párolgásának és atomizációjának mértékét ugyanis tovább

csökkenti az ionpárkomplex formában történő plazmába juttatása. Emellett az elhúzódó elúció
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miatti elhúzódó jelképződés is csökkenti a Cr(VI) jelek csúcsmagasságát. Összegezve e

tapasztalatokat megállapítható, hogy a két eltérő krómforma két nagyságrendben lineáris, eltérő

meredekségű kalibrációs görbét ad, MIP-OES detektálással a 3 koncepció alapján számított

kimutatási határok értéke:13 ng Cr(III), illetve 18 ng Cr(VI).

Ezt összevetve a korábbi mérési tapasztalatokkal (Heltai et. al., 1999), megállapítható, hogy

a MIP-OES-nél, vizes közegben az integrálásos kiértékeléssel csökken a Cr[III]/Cr[VI] csúcsok

közötti különbség a csúcsmagasság szerinti kiértékeléshez viszonyítva. Ez a különbség az

elválasztási rendszer alkalmazása esetén is csökken a korábban alkalmazott kiértékelési módszerhez

viszonyítva, azonban a különbség mindkét esetben szignifikáns marad. Ez alapján megállapítható,

hogy a detektor speciesz szelektív választ ad. A különbség az ICP-OES detektálás esetében is

jelentkezett, ott még erőteljesebb volt.

32. ábra A Cr (III)/Cr (VI)-elválasztás kromatogramjai 20 µl különböző összes
krómtartalmú mintákból HPLC-NHP-MIP-OES rendszerrel meghatározva. (Az ábrán a jobb

áttekinthetőség érdekében alapvonal eltolást alkalmaztam.)
MIP-OES detektálással, JY 24 spektrométerrel mérve.

33. ábra A Cr (III)/Cr (VI) meghatározásának csúcsmagasság méréssel felvett kalibrációs
egyenesei az optimális elválasztás körülményei között a HPLC-NHP-(MIP/ICP)-OES

rendszerben
(A) MIP-OES detektálással, (B) ICP-OES detektálással, JY 24 spektrométerrel mérve.
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7. Adatgyűjtő-, adatértékelő szoftvercsomag

A szoftvercsomagot az 5. és 6. fejezetben bemutatott kutatómunka során alkalmaztam, ahol

részletesen bemutattam a szoftver felhasználást, és annak eredményességét. A bemutatott ábrák

részben közvetlenül a szoftverekkel készültek, részben pedig a szoftverek által kiértékelt mérési

eredményadatok exportálásával, és Excel programban történő megjelenítésével.

A programcsomag egyes elemeit Turbo Pascal, Pascal for Windows, valamint Delphi nyelven

írtam.

Az elkészült összes szoftver a mérési adatokat integer vagy longinteger típusú fájlokban tárolja.

Ennek megfelelően az elemi mérési adatok 2 bájton tárolt egész számok, az értékek -32768 és

32767 közöttiek, vagy 4 bájton tárolt értkek, +/- 2 milliárd közötti egész számok.

A mérési paramétereket a programok szabványos Windows ini fájlban tárolják és adják át

egymásnak.

A szoftverek használhatóak Pentium 100-as processzoron futó Win 98, vagy annál fejlettebb

rendszeren.

7.1.1.1. Spectrametrics adatgyűjtő szoftver

A Spectrametrics rendszerhez készült szoftver esetében beállítható a detektorok érzékenysége, a

mérések gyakorisága (jellemzően 0,2-8 s) a kvarclemez által letapogatandó spektrumtartomány

szélessége, és a tartományon belüli mérési értékek száma. A program képes az utolsó letapogatott

spektrum intenzitás értékeinek megjelenítésére, vagy egy választott hullámhosszhoz tartozó

intenzitásérték nyomon követésére. A program folyamatosan tárolja a mért értékeket, tehát egy

esetleges üzemzavar esetén nem vesznek el a mérési eredmények. A programot Delphi-ben írtam.

7.1.1.2. CCD-adatgyűjtő szoftver

A szoftver a legutolsó letapogatott spektrum intenzitás értékeit jeleníti meg. A szoftverben a

CCD detektor integrálási idejét lehet módosítani. A mért intenzitás értékeket integer formátumban

tárolja. A szoftver korábban készült, és minden dokumentáció nélkül kezdtem meg az alkalmazását.

A legnagyobb kihívást a szoftver által generált adatbázis visszafejtése jelentette.

7.1.1.3. Egyéb adatgyűjtő szoftverek

A tanszékünkön más analitikai műszerhez is kifejlesztettem az adatgyűjtő modult, így a HP 259

típusú gázkromatográfhoz is alkalmaztuk a programcsomagot. Azonban ez nem tartozott a konkrét

kutatási feladatomhoz, így erre most nem térek ki részletesen.
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7.1.1.4. Adatkiértékelő szoftver

A szoftvert Turbo Pascal for Windows környezetben fejlesztettem. A szoftver képes az

adatgyűjtő szoftverek által gyűjtött adatokat beolvasni. A kétdimenziós adathalmazokat idő, (lásd

19. ábra) vagy hullámhossz (13. ábra) szerint megjeleníteni, kezelni. Képes a párhuzamos

hullámhossz tartományok (19.ábra) időbeli adatsorait összehasonlítani, lehetővé téve ezzel a zavaró

vonalak kiszűrését, a háttér korrekció elvégzését.

Képes a mérési adatok simítására, a tranziens jelek, kromatográfiás csúcsok automatikus

lehatárolására, ez alapján a csúcs alatti terület meghatározásra (34. ábra).

A nyers, valamint a feldolgozott adatokat táblázatos formában, (Tab-Separated Text)

formátumba képes exportálni, így azok szokásos táblázatkezelő programokkal, pl. Excel, tovább

értékelhetőek (11. ábra).

34. ábra: Kromatográfiás jel feldolgozása a programmal

Simított vonal

Eredeti vonal

Csúcs lehatárolása
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8. A frakcionálási módszerek összehasonlításának eredménye

A 20. táblázatban összefoglaltam a BCR eljáráshoz ajánlott CRM 601 bizonylatolt

összehasonlító minta elemzési eredményeit a BCR szerinti, illetve a vizsgált SFE frakcionálási

eljárással. Eredményeim szerint a hasonló kémiai információt hordozó extrakciós lépések

eredményei összemérhetők a Ni, Cr és Cu esetében (BCR 1. lépés / (H2O/CO2) 2. és 3. lépés

összege). A Zn, Cd és Pb esetében nagyságrendi különbség adódott a két módszer között. Ennek

oka, hogy az SFE rendszerben alkalmazott extrakciós idő nem bizonyult elegendőnek a karbonátok

feltárásához. A későbbi kutatások során kiküszöbölték ezt a problémát, az extrakciós idő 90-180

percre növelésével.

Ugyanakkor az SFE eljárás információtartalma más, mint a BCR-eljárásé. A BCR- ajánlás

szerinti ecetsavas kioldás egyetlen frakció összesítve jellemzi a mobilis elemfrakciót. Az SFE

eljárás ezt két frakcióra bontja (vízoldható és karbonátokban kötött frakció). Igen nagy komparatív

előnye az SFE eljárásnak, hogy időszükséglete töredéke a BCR-eljáráshoz szükséges

időráfordításnak. Emellett a vizes és CO2-oldható kivonatokban lehetőség van eredeti állapotú

specieszek keresésére és azonosítására. A vizes kivonatok felhasználhatók nehézfémmel

szennyezett üledékminták ökotoxikológiai hatásának tesztelésére. A módszer ez irányú

alkalmazásáról számol be Heltai (Heltai Gy. et al. 2005) közleményben, a Tiszán 2000-ben történt

nehézfém szennyezés és a gödöllői tórendszer példáján keresztül.

20. táblázat
A CRM 601 bizonylatolt összehasonlító üledékminta BCR és CO2/H2O szekvens extrakcióval

végzett elemfrakcionálási eredményeinek összehasonlítása. Az elemtartalmat az
extraktumokban ICP-AES módszerrel mértem.

Extrakció Elem koncentráció (mg kg-1)

BCR ajánlás Zn Cd Pb Ni Cr Cu
1. lépés mért 252±5 3,90±0,13 1,65±0,32 7,39±0,45 0,26±0,06 9,71±0,15

bizonylatolt 264±5 4,14±0,23 2,68±0,35 8,01±0,73 0,36±0,04 8,32±0,46*
2. lépés mért 215±7 3,07±0,11 72,1±6,3 6,75±0,41 2,17±0,25 16,0±2,3

bizonylatolt 182±11 3,08±0,17 33,1±10* 6,05±1,09 - -
3. lépés mért 131±11 2,11±0,25 131±13 7,56±0,52 22,9±1,2 121±22

bizonylatolt - 1,83±0,20 109±13 8,55±1,04 - -
CO2/H2O kombináció
1. lépés (CO2) 1,39±0,41 0,034±0,049 0,146±0,041 10,7±0,7 0,114±0,017 0,020±0,003
2. lépés (H2O) 3,40±0,74 0,049±0,005 0,200±0,066 0,951±0,051 0,130±0,005 3,51±0,51
3. lépés (H2O+CO2) 15,3±6,4 0,291±0,126 0,186±0,024 7,86±0,29 0,131±0,013 0,257±0,053

*Nem bizonylatolt (tájékoztató) érték.
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9. Új tudományos eredmények

1. Speciációs analitikai eljárást dolgoztam ki stabil nitrogén izotópok arányának (15N/14N)

meghatározására, gázfejlesztéses mintabevitelen és mechanikus porlasztáson alapuló MIP-

OES rendszerrel, síkrácsos monokromátorhoz alkalmazott CCD-színkép detektálással,

amelynek segítségével meg tudtam oldani az N2 emisszióját átfedő más molekulasávok

korrekcióját. A módszer szórása, megbízhatósága stabil 15N nyomjelzéses agrokémiai

kísérletek kiértékeléséhez megfelelőnek bízonyult.

2. A HPLC elválasztáson alapuló, nagynyomású hidraulikus porlasztással és MIP-OES

detektorral megvalósított Cr[III]/Cr[VI] speciációs analitiakai eljáráshoz kidolgoztam a

kromatográfiás jelfeldolgozás módját, és értékeltem a kromatográfiás jelképződést

befolyásoló hatásokat. Meghatároztam, hogy csúcsmagasság mérésen alapuló kromatográfiás

kiértékelés esetében a legkisebb, 20 µl-es injektálási hurokméret, míg csúcsterület alapján

végzett kiértékelés esetében a 100 µl-es hurok alkalmazása a legkedvezőbb. Az eluens

metanol tartalmát 15-20% (V/V) között célszerű beállítani, figyelembe véve a detektor

terhelhetőségét, és a kromatográfiás elválasztás optimumát. A kidolgozott módszer vízminták

vizsgálatára 50-5000 ng/ml koncentrációtartományokban 80-130 ng/ml kimutatási határtól,

speciesz szelektív kalibrációval alkalmazható.

3. A fenti két speciációs analitikai feladathoz kifejlesztettem egy olyan szoftvercsomagot,

amely megfelelően kommunikál az echelle rácsos felbontást alkalmazó, egy és sokcsatornás

üzemmódban használható spectrometrix spektrométerrel, illetve megfelelő interface kártyán

keresztül a CCD detektorral felszerrelt PGS-2  síkrács spektrográffal. A program

megfelelően beolvassa, tárolja, feldolgozza és kiértékeli a mérési adatokat, akár hullámhossz,

akár idő szerinti bontásban. A mérési folyamat során megfelelő felhasználói felületet biztosít

a mérési paraméterek optimális beállításához és tovább bővíthető, más analitikai

feladatokhoz, és más műszerekhez is alkalmazható.

4. Üledékek nehézfém tartalmának frakcionálására összehasonlítottam az EU BCR ajánlás és a

SZIE-n kifejlesztett „SFE” eljárás (szuperkritikus extraktorban CO2 és H2O oldószerek és

azok kombinációjával végzett kioldás) információtartalmát. A következő megállapításokat

tettem: A hasonló kémiai információt hordozó extrakciós lépések eredményei összemérhetők

(BCR 1. lépés / (H2O/CO2) 2. és 3. lépés összege). Az SFE eljárással elkülöníthetően

meghatározható a vízoldható és a karbonátokhoz kötődő frakció, a BCR eljárás ezeket

együttesen az ecetsavval kioldható frakcióban jeleníti meg. Ez a validálás megalapozta a

módszer továbbfejlesztését, és alkalmazási körének kiterjesztését, ami munkám befejezése

óta talaj és ülepedő por mintákra is megtörtént.
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10. Következtetések, javaslatok

Munkám során bebizonyítottam, hogy a speciációs analitikai feladatok megoldására a

mikrohullámmal indukált plazmára alapozott optikai emissziós spektrometria jól használható

elemspecifikus detektálási technika gázfejlesztéses mintabevitel esetén.

Folyadékkromatográfiás elválasztásnál a MIP-OES ugyancsak használhatónak bizonyult

elemspecifikus detektálásra. Ez esetben azonban a MIP korlátozott termikus kapacitása miatti

mintabeviteli problémák limitálják a módszer teljesítőképességét.

A MIP-OES továbbfejlesztésével, új rezonátor konstrukciók kialakításával, és a mintabevitel

miniatürizálásával ezen a területen is javítható a MIP-OES elemspecifikus detektálás alkalmazási

lehetősége. A továbbiakban elsősorban ilyen irányban javasolom a kutatásokat folytatni. Egy másik

további kutatási terület lehet az alkalmazás kibővítése további elemekre, így például a foszfor

speciációjára.

A szubkritikus víz és szuperkritikus CO2 és ezek kombinációján alapuló szekvens extrakciós

módszer jól alkalmazhatónak bizonyult a vízoldható, és a hidrokarbonát formában mobilizálható

elemtartalom meghatározására. Az extrakciós időket azonban a karbonát tartalom függvényében a

különböző típusú mintákra optimalizálni kell.
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11. Összefoglalás

Doktori munkám célja speciációs analitikai módszerfejlesztés volt, elválasztási technikák és plazma
emissziós technikák összekapcsolásával.

Az irodalmi feldolgozás során bemutattam a speciesz és a speciáció fogalmát, feldolgozva a
speciációs aspektusokat, úgymint, izotóparány, oxidációs állapot, szervetlen vegyületek és komplexek,
szerves fémvegyületek, makromolekulájú komplexek.

Ismertettem a speciációs analitika módszertani fejlődését, és a módszerfejlesztés sarkalatos pontjait.
A speciációs analitikai módszerek elsősorban a kapcsolt technikákon alapulnak, ami az elválasztó
rendszer és az elemspecifikus detektor rendszer megfelelő összehangolását és összekapcsolását követeli
meg. A módszerek bemutatása során különös hangsúlyt fektettem a nitrogén izotóp speciáció és a króm
speciáció során jelenleg rendelkezésre álló módszerekre, mivel munkám egyik célja ilyen eljárások
tökéletesítése volt. Ezeken túl bemutattam a frakcionálási módszerek jelentőségét, mint a speciáció egy
fontos ágát. Ezen belül kiemelten foglalkoztam az üledékekben felhalmozódó fém vegyületek
mobilizálódását vizsgáló frakcionálási eljárásokkal, a munkám során validált szuperkritikus
CO2/szubkritikus H2O fluid extrakcióval, és az EU-ban ajánlott háromlépéses BCR szerinti szekvens
extrakciós módszerrel .

Az irodalmi feldolgozás másik fontos területe az atomspektroszkópiai módszerek bemutatása, és
ezek felhasználhatósága a speciációs analitikában. Bemutattam, hogy a speciációs analitika milyen
kihívásokat állít az emissziós sugárforrások elé. Kiemelten foglalkoztam a mikrohullámú plazma, mint
spektroszkópiai sugárforrás felhasználhatóságával. Bemutattam, hogy a mikrohullámú plazma
sajátosságai, gerjesztő képesség, terhelhetőség, stabilitás, milyen követelményeket állít az elválasztási és
a mintabeviteli rendszerrel szembe.

Az anyag és módszer fejezetben bemutattam az általam tökéletesített, és optimált speciációs
eljárásokat: A Cr[III]/Cr[VI] speciációra kidolgozott módszer első lépésében történik a két speciesz
elválasztása, nagynyomású folyadékkromatográfiás eljárással. Az elválasztás során használt eluenst
nagynyomású hidraulikus porlasztással nemesgáz áramba jutattam, amelyből deszolvatálás segítségével
leválasztottam az oldószert, majd ez után vezettem a nemesgáz áramot a mikrohullámú plazmába. A
színkép detektálása fénybontás után fotóelektron sokszorozóval történt. Az adatok rögzítését és
feldolgozását az általam kidolgozott szoftverrendszerrel végeztem.

A kidolgozott N izotóp speciációs módszer esetében első lépésben gázfejlesztéssel történik a nitrogén
felszabadítása, majd ezt a N2 gázt vezettem a MIP plazmába. A plazmában gerjesztés után az eltérő
nitrogén izotóp összetételű nitrogénmolekulák eltérő hullámhosszon adják le az energiát. Ezért a
spektrumot egy síkrácsos spektrográffal bontottam fel, majd egy CCD-detektorra vetítettem. Ebben az
esetben is a kidolgozott adatgyűjtő és feldolgozó szoftvercsomagot alkalmaztam.

Az elkészített szoftver képes a detektorok kezelésére, a nagymennyiségű adathalmaz tárolására,
feldolgozására. Képes a kromatográfiás jelek feldolgozására, és képes a jelentkező zavaró hatások
korrekciójára.

Részletesen bemutattam az általam validált SFE (szuperkritikus extraktorban CO2 és H2O oldószerek
és azok kombinációjával végzett kioldás) és a BCR frakcionálás szerinti szekvens extrakciós
módszereket.

A mérési eredményekkel és az értékeléssel foglalkozó fejezetekben részletesen bemutattam a két
speciációs módszer optimálásának lépéseit: az elválasztás, a minta plazmába juttatása, a gerjesztés, a
detektálás, a jelfeldolgozás és kiértékelés optimálását. Bizonyítottam, hogy a kidolgozott nitrogén izotóp
speciációs módszer alkalmas 15N-izotópos nyomjelzéses agrokémiai kiértékelésére. A kidolgozott Cr
speciációs módszer vízminták vizsgálatára alkalmas, 50-500 ng/ml koncentrációtartományokban 80-130
ng/ml kimutatási határtól, Cr[III]/Cr[VI] speciesz szelektív kalibrációval.

A frakcionálási módszer validálási eredményeivel bebizonyítottam, hogy a módszer alkalmas
üledékekben a vízoldható, és a hidrokarbonát formában mobilizálható elemtartalom elkülönítésére,
azonban az eljárás további fejlesztése szükséges.

Munkám új eredményeit 4 pontban foglaltam össze, és ezek alapján javaslatot tettem a
módszerfejlesztési kutatások további irányára.
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12. Executive summary

Aim of my dissertation was development of speciation analytical methods through  the coupling of
separation and plasma emission techniques.

In the course of the literature survey I presented the concepts of species. and speciation, elaborating
the aspects of speciation, such as isotopic ratio, oxidation state, inorganic compounds and complexes,
organic metal compounds, macromolecular complexes.

I reviewed the methodological development of speciation analytics and the cardinal points of method
development. The speciation analytical methods are principally based on coupled techniques which
require adequate synchronization and connection of the separation and the element specific detector
systems. In the course of the presentation of the methods, I emphasized the currently available methods
regarding Nitrogen isotopic speciation and chrome speciation, as one of the aims of my work was to
improve such methods. Beyond that, I demonstrated the significance of fractionation methods, one of
the major branches of speciation. Within this scope, I dealt especially with the fractionation methods
examining mobilization of metal compounds accumulated in sediments, with the extraction of the
supercritical CO2/subcritical H2O solvents  validated during my work and with the three-step sequential
extraction method in conformity with BCR as recommended in the EU.

The other important field of the literature survey is the presentation of the atomic spectroscopic
methods and their applicability in the speciation analytics. I demonstrated what challenges the
speciation analytics bring to the emission radiation sources. I focussed on the applicability of
microwave induced plasma (MIP) as a spectroscopic radiation source. I presented what requirements are
set by the peculiarities of microwave plasma, such as exciting capacity, massflow-load tolerance and
stability, in front of the separation and the sample introduction systems.

In the material and method chapter I introduced the speciation analytical processes improved and
optimized by me: The first  method was elaborated to the Cr[III]/Cr[VI] speciation, the separation of the
two species takes place through high-pressure liquid chromatographic procedure. In the course of the
separation, I injected the used eluent by high-pressure-hydraulic nebulizer into noble gas flow, from
which I removed the solvent with the help of desolvation system and then I introduced the noble gas
current into the MIP. The detection of the spectrum after wavelength resolution took place with photo-
electron multiplier. I carried out the data recording and processing with a software system elaborated by
me.

Secondly 14N/15N isotopic speciation method was elaborated based on N2 gas generation sample
introduction and then this N2 gas was transported by He-flow into the MIP plasma. In the plasma the N2
molecules are excited. The N2 molecule spectra with different isotopic composition show significant
shift of wavelengths. Therefore, I resolved the spectrum with a flat-grating spectrograph and then I
focussed it on a CCD detector. I applied the elaborated data gathering and processing software package
also in this case.

The elaborated software is able to manage the detectors, to store and process huge mass of data. It is
capable of processing chromatographic signals and correcting the emerging interfering effects.

I demonstrated in detail the SFE fractionation (extraction made by CO2 and H2O solvents in
supercritical extractor and by their combinations) validated by me and the information content was
compared with BCR sequential extraction methods.

In the chapters dealing with the results of the measuring and the evaluation I presented in detail the
steps of optimization of the two speciation methods: separation, sample introduction into the plasma,
excitation conditions, spectrum detection, signal-processing and optimization of evaluation. I proved
that the elaborated Nitrogen isotopice analytical method is suitable for evaluation of 15N-isotopie tracing
agrochemical experiments. The elaborated Cr speciation method is suitable for examination of water-
samples, in 50-500 ng/ml concentration ranges from 8-13 ng/ml detection limit with Cr[III]/Cr[VI]
species selective calibration.

I proved with the validation results of the SFE-fractionation that the method is suitable for separating
in sediments the water-soluble substances and the substances able to mobilize in the form of hydro
carbonate, however, the further development of the method is necessary. I summarized the new results
of my work in 4 points and on the basis of these I suggested a proposal on the further direction of the
research regarding method-development.
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