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1. Bevezetés 

A mezőgazdasági kutatás már a XIX. század közepe óta foglalkozik a kémiai elemek biológiai 
szerepének felderítésével a hatékonyabb termelési módszerek kialakítása érdekében. A geokémia, a 
talajtan, az agrokémia és a különböző élettanok területére kiterjedő kutatások során egyre szélesebb 
ismeretanyag halmozódott föl az elemek biogeokémiai körforgásáról, s kialakultak az ezek 
leírásához szükséges metodikák, amelyek elsősorban az élelmiszertermelés gazdaságosságának 
javítását szolgálták. A XX. században a fokozódó iparosodás, az intenzív mezőgazdaság és az 
urbanizáció egyre nagyobb mértékben megváltoztatta a különböző elemek biogeokémiai ciklusait, s 
veszélyes mértékben megnövelte környezetünk terhelését. A nyolcvanas évek második felétől 
kezdve ennek következtében megnövekedett az érdeklődés az elemek környezeti hatásaira irányuló 
kutatások iránt, s ez az érdeklődés nagymértékben kihatott az analitikai kémia módszereivel, 
eszközeivel szemben támasztott követelményekre is. Széles körben elfogadottá vált az a felismerés, 
hogy az elemanalitika e területen ma már nem elégedhet meg az elemspecifikus elemzési 
módszerek analitikai teljesítőképességének növelésével. Az új igények az analitikai kémiában is új 
fejlődési irányt jelöltek ki, az elmúlt két évtizedben kifejlődött az ún. speciációs analitika. 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 
ehhez szorosan kapcsolódik e formák biológiai hatásának a kérdése is. A kilencvenes években a 
fémek és félfémek biológiai-környezeti szerepének felderítésére irányuló kutatások intenzitása 
különösen megnövekedett. Ehhez kapcsolódóan az erről szóló szakirodalomban, s az analitikai 
kémiában is új nevezéktan kialakulása kezdődött, amely számos vita eredményeképpen egy 2000-
ben kiadott IUPAC ajánlással (Templeton D.M. 2000): jutott nyugvópontra az alábbi fogalmak 
definiálásával: 
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 azonosítható 
kémiai specieszei között. 
 
Speciációs analízis: egy vagy több egyedi kémiai speciesz azonosítására és mennyiségi 
meghatározására irányuló tevékenység. 
 
Frakcionálás (műveleti speciáció): Agrobiológiai és környezetvédelmi területen a vizsgálandó 
rendszer bonyolultsága miatt a teljes elemspeciáció 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. 
 

A fentiek értelmében az agrokémiai és környezetvédelmi kutatás ma nagymértékben igényli a 
fémes és nemfémes elemek meghatározására egyaránt alkalmas, elválasztási módszerekkel 
összekapcsolható elemanalitikai módszerek kifejlesztését, az összekapcsolás megoldását, s az ehhez 
szükséges mintakezelési-mintaelőkészítési technikák kidolgozását. Doktori munkám során a SZIE 
Kémia és Biokémia Tanszékén témavezetőm, Heltai György professzor, által irányított két évtizede 
folyó ez irányú kutatásokba kapcsolódtam be, munkám folytatása a korábban e területen készült 
doktori értekezéseknek, s olyan speciációs analitikai és elemfrakcionálási eszköz- és 
módszerfejlesztésekkel foglalkoztam, amelyek a fenti igények teljesítésére irányulnak. Ma az 
elemanalitikai módszerek legnagyobb része az atomspektroszkópia különböző ágain alapul, így 
doktori munkám az eszközfejlesztés területén a tanszéken folyó mikrohullámmal indukált plazma 
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(MIP) sugárforrás fejlesztéséhez kapcsolódik. Ez a sugárforrás számos ígéretes adottsággal 
rendelkezik a speciációs analitika szempontjából a biológiai-környezetvédelmi gyakorlatban 
legjobban elterjedt induktív csatolású plazma atomemissziós és tömegspektrometriás módszerekkel 
szemben. Értekezésem másik területe a felszíni vizek üledékeinek vizsgálatára kidolgozott 
szekvenciális extrakcióra alapozott elemfrakcionálási módszerek metodikai továbbfejlesztése, s 
alkalmazásának kiterjesztése és validálása szállóporok és biofilmek vizsgálatára. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Nehézfémek a környezetben, körforgás, transzport, biológiai 

hozzáférhetőség 

Vannak olyan fémek, amelyek - bizonyos koncentrációban - az élő szervezet 
életműködéséhez feltétlenül szükségesek, mivel részt vesznek a szervezet anyagcsere folyamataiban 
és az enzimreakciókban. Ezek az ún. esszenciális elemek, pl. cink, kobalt, króm, mangán, molibdén, 
réz és vas. A második csoportot a stimulatív mikroelemek (pl. titán) képzik, a harmadik csoportba 
pedig a toxikusnak ítélt (pl. ezüst, higany, kadmium, ólom) nehézfémek sorolhatók. (Fekete et al 
1991) 

Az első két csoport nem különíthető el élesen egymástól, ugyanis egy bizonyos koncentráció 
felett még az esszenciális fémek is lehetnek mérgezőek, illetve egy toxikus hatású fém is lehet 
esszenciális csekély mennyiségben.  

Sok szakterület használja a nehézfém fogalmát, de ugyanazt a fogalmat eltérő tartalommal 
használja a környezettudomány és a kémiai tankönyv irodalom. Még az IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry - Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Egyesület) 
nevezéktana sem definiálja a fogalmát (Duffus, J.H.: 2002) 

A nehézfémek fémes tulajdonságokkal rendelkező kémiai elemek nem pontosan 
meghatározott csoportja; nagyjából az átmenetifémek, egyes félfémek, lantanoidák és aktinoidák 
tartoznak ide. Több kísérlet történt a nehézfémek definiálására, többek közt sűrűségük, rendszámuk 
vagy relatív atomtömegük, néha kémiai tulajdonságaik vagy toxikusságuk alapján (Duffus, J.H.: 
2002): Nehézfémeken leggyakrabban az 5 g/cm3-nél nagyobb sűrűségű fémeket értjük. A 
környezetvédelmi irodalom a potenciális toxikus fémeket jelöli ezzel a fogalommal. A nehézfémek 
vízoldható sói viszont általában mérgezőek. (Kádár 1998) 
Előfordul, hogy a nehézfémekre azok konkrét megnevezésével hivatkoznak, mely szerint is több 
szerző, különböző elemeket jelöl meg. Scanlon (1975) szerint a Ti, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Nb, 
Ag, Cd, Sn, Hg és a Pb, Leeper (1978) szerint a Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb és Zn, míg 
Scott és munkatársai szerint (1981) As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni Se és a Zn tartozik a nehézfémek 
közé. 

 
A nehézfémek a vizekben oldott, szilárd, vagy diszpergált kolloid formákban lehetnek jelen. 

A nehézfémek hajlamosak szilárd formába alakulni kicsapódással, koprecipitációval, adszorpcióval 
és ioncserével, ezért a fémszennyezések nagy része az üledékben illetve a lebegőanyagban található. 
Állóvizekben főként a fenéküledékbe kerülnek, térbeli eloszlásuk pedig az áramlási viszonyok 
függvénye. A kiülepedés a szennyező forrásnál a legnagyobb, a távolság növekedésével pedig 
csökken. (1. ábra) 

A nehézfémek szilárd fázisban leggyakrabban előforduló formái:  
- önálló szilárd részecskékben; 
- adszorpcióval részecskék felületén (mint agyag és szerves kolloidok) vagy elektromos 
töltésű szilárd felületeken; 
- szerves anyagokban, mint huminkomplexek és sók formájában, 
- karbonátokhoz kapcsolódóan; 
- vas-és mangán-oxid, -hidroxidokon, amelyek önállóan, ill. nagyobb szilárd részecskék 
felületén vagy kristályszerkezetükbe beépülve fordulnak elő; 
- szulfidvegyületekben; 
- egyéb ásványi anyagokban (pl. szilikátok) szerkezetileg kötődve. (Literáthy 1982)  

 
A felszíni vizekben a fémszennyezők hajlamosak a lebegő anyagban való dúsulásra. A 

lebegő anyag adott körülmények között leülepedhet a mederfenékre, megváltozott körülmények 
között pedig onnan ismét felkeveredhet. Így a toxikus nehézfémekkel dúsult fenéküledék állandó 
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potenciális veszély jelenthet a felszíni vizek élővilágára. A veszélyt fokozza, hogy a fémek 
biorezisztensek, felhalmozódhatnak a táplálékláncban, és végső soron veszélyeztetik magát az 
embert is. (Fekete 1991) 

A nehézfémek újraoldódása a pH, a sótartalom, a redoxipotenciál és a komplexképző 
anyagok függvénye. A pH csökkenése elősegíti a hidroxid és karbonát formában levő fémek oldatba 
kerülését, valamint a mangán-és vas-oxidok kialakulását. A nagyobb sótartalom gátolja a fémek 
oldatba kerülését, ennek a folyók tengervízbe torkolásánál van jelentősége. A redoxipotenciál 
csökkenése, a bakteriális lebontás, valamint a vízi szervezetek bélcsatornájában történő lebontás 
szintén segíti a fémek újraoldódását.  
A szilárd formában levő nehézfémeket természetes (huminanyagok) és mesterséges (EDTA, NTA 
stb.) komplexképzők egyaránt ismét oldatba vihetik. (Literáthy 1982) 
 
 
 
 
 
            a    b    b    c     d    e    f    g     h                               i    d    e     f    g    h 
 
                                                                        j 
 

                                                                        k 
                                                                        l 
 
 

                                                                         h 
 
 
 

1. ábra: Anyagtranszport folyamatok a fizikai környezetben (Fergusson 1990) 
a: vulkanikus tevékenység, b: mállás, c: aeroszol, d: kihullás (szilárd), e: gázok távozása, f: gáz adszorpció,  

g: evaporáció, h: csapadék, i: permet, j: lefolyás, k: erózió, l: glaciális transzport 
 

2.2. Speciáció, frakcionálás, extrakciós módszerek 

2.2.1. Speciációs analitikai alkalmazások 

 Az elmúlt évtizedek kutatásai feltárták, hogy a biogeokémiai körfolyamatokban nem elég 
csupán az egyes elemek összkoncentrációját megadni, ismerni kell azok kémiai megjelenési 
formáját (oxidációs állapot, komplex, vagy molekula szerkezet) is, így nemcsak az élő szervezetbe 
bejutott elem mennyiségéről, hanem minőségéről is kaphatunk információt. A teljes ökotoxikológiai 
és humán toxikológiai kockázatbecslés az összes elem teljes speciációját igényli, ami irreális 
analitikai feladat. Ezért a speciációs analízist célzottan alkalmazzuk (pl. Cr-szennyezés, Hg-
szennyezés esetén). Emellett ismernünk kell az adott elem szerves vagy szervetlen komplexképző 
hajlamát, valamint adszorpciós kapacitását is. (Heltai 2005.) 
 
Speciációs elemzés az elválasztás és az elemanalízis összekapcsolása, amit régebben külön 
kifejlesztett műszerek összekapcsolásával oldottak meg. Ma vannak gyárilag összeépített 
berendezések (pl. GC-MS), de sok esetben csak a nagyhatékonyságú elemanalitikai műszereket 
(ICP-OES, ICP-MS) látják el kromatográfiás kapcsolást is lehetővé tevő mintabevivő-interfész 
rendszerrel és kiértékelő szoftverrel. (Heltai 2005.) 
 

ATMOSZFÉRA 
Szél 

LITOSZFÉRA 
talaj 
kőzet 

HIDROSZFÉRA 
 

óceánok, tavak, folyók 
 

áramlások ÜLEDÉK 
parti mozgás 
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2.2.2. Frakcionálás szekvens extrakcióval 

Kémiai, környezetvédelmi szempontból a talaj (üledék) vizsgálatának célja az összetétel 
meghatározásán kívül a szennyező és nutritív elemek, valamint a biológiailag hozzáférhető (felvehető) 
elemek mennyiségi meghatározása. 
A mérés lehet direkt, un. szilárdmintás mérés, illetve talajkivonat készítést követő analízis. A 
szilárdmintás méréssel összelem meghatározás érhető el, míg oldatkészítéskor lehetőség van 
részletes, az élőlények számára felvehető frakciók meghatározására. 

Minta-előkészítéskor a drasztikus kémiai módszerek alkalmazása a gyakori, amikor is az 
egész mintánkat feloldjuk (szerves anyagot elroncsoljuk). Egyedül a szilikátok feloldása nehézkes, 
ezért ilyen esetekben szilárd lúgokkal vagy erős lúgokkal „megömlesztjük”. Alkalmazható még a 
szilikátok feloldására a folysav (hidrogén-fluorid). 
 
 Az üledékek, talajok nehézfémtartalmának vizsgálatára, környezettoxikológiai jellemzésére 
nélkülözhetetlen eszköz az un. lépésenkénti vagy szekvens extrakció. Ebben az esetben a mintát 
meghatározott extraháló szerekkel (víz, EDTA, HNO3/H2O2, királyvíz) kezelik. Erre van magyar 
szabvány (MSZ 21470-50 1998), azonban ez eltér az Európai Unió ajánlásaitól, ugyanis a Magyar 
Szabvány egylépéses extrakciók sorozatát írja elő, mindig az eredeti mintával. Az EU ajánlás alapja 
a Tessier és munkatársai kifejlesztett hét lépésből álló extrakció (Tessier et al 1979), amit később 
Ure és munkatársai (Ure et al 1993) egy három lépéses, és megfelelő referencia mintával (BCR-
601) bizonylatolt módszerré módosítottak. Az így kapott szekvens extrakciós módszer rövidebb idő 
alatt végrehajtható, lehetővé teszi a minta különböző körülmények között mobilizálható 
elemtartalmának meghatározását, azonban a kémiai specieszekről nem ad információt. Az eljárás 
lépéseinek összehasonlítását a Magyar Szabvánnyal, valamint ezek kémia információ tartalmának 
bemutatását az 1. táblázat szemlélteti. (Heltai 2005.) 
 

Extrahálószer/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 vízoldható, 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 

+1. lépés: 3. lépés maradéka királyvizes feltárással reziduális frakció 

+2. lépés: eredeti minta királyvizes feltárással pszeudototál elemtartalom 

1. táblázat: A Magyar Szabvány szerinti egylépéses extrakciós módszerek, illetve az EU-BCR által 
ajánlott háromlépcsős extrakciós módszer üledékek és talajok elemtartalmának frakcionálására 

 
Ezen szekvens extrakciós módszerhez később új referencia mintát (BCR-701) is forgalomba 
bocsátottak, ami a már korábban kiadott protokoll kismértékű módosítását, pontosítását is 
tartalmazza (Rauret et al 2001). A változás az extrahálószerek pontos pH beállítását, valamint a 
szervesanyag roncsolásakor alkalmazott főzési módszer hidrogén-peroxid mennyiségét módosítja. 

A szakirodalomban rengeteg vizsgálati eredményt és módszereket találhatunk, melyek 
esetenként a BCR eljárás kritikáit is megfogalmazzák: 
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Ciceri és munkatársai kifejlesztettek egy új módszert tavi üledék üledék rétegminták BCR 
extrakciójára a BCR protokollban előírtnál egy nagyságrenddel kevesebb (0,1 g) minta vizsgálatára, 
és a módszerüket validálták is BCR 701-es referencia mintára. A módszer lényege, hogy SPE 
csövekben rázatják a mintát a BCR protokoll szerint, és az extrakciós lépések után centrifugálás 
helyett a beépített 0,45 μm pórusméretű nitrocellulóz membránszűrővel különítik el az extraktumot. 
Azt tapasztalták, hogy ha az eluenssel egyszer mosták a szilárd fázist, és az oldatot az eredeti 
extraktumhoz adták, ezután pedig a BCR szerinti vizes mosást alkalmazták, javult a kioldás 
hatékonysága. A módszert ezután összehasonlították az eredetihez hasonló, de egy nagyságrenddel 
kisebb méretben végrehajtott BCR extrakcióval, ahol a kivonószerrel végzett mosást szintén 
bevezették. Az új módszerrel meghatározott koncentrációk jó egyezést mutattak a bizonylatolt 
értékekkel. A kis méretben kivitelezett „hagyományos” BCR eljárás esetében a mintaveszteség 
miatt kisebb koncentrációkat mértek nagyobb bizonytalansággal (Ciceri et al. 2008). 

Shiowatana és munkatársai egy folyamatos áramlású extrakciós rendszert készítettek, 
mellyel tanusított anyagmintát (CRM) elemeztek a módosított BCR protokoll szerint. A folyamatos 
áramlás előnye, hogy nem kell számolni a readszorpcióval, az oldószer összetétele állandónak 
tekinthető, valamint csökken az extrakció időszükséglete. Hátránya azonban, hogy az egyes lépések 
nem hajthatók végre az eredeti feltételek szerint (pl. hidrogén-peroxidos extrakció), illetve hogy a 
kivonatok erősen hígulnak a hagyományos extrakcióhoz képest. Az extrakciót szabályozottan, 
magasabb hőmérsékleten végezték (Shiowatana, et al. 2001). 

Miller és munkatársai egy öt lépésből álló szekvens extrakcióval kísérleteztek (toluol, víz, 
0,2 M HNO3, HNO3/H2O 1:3, HNO3/HCl/H2O 1:6:17), ahol is talajminták különböző higany-
specieszeit különítették el (Miller et al. 1995). 

Mossop és munkatársai a BCR eljárás második lépését módosították kísérleteik során, 
felhasználva CRM 601-es referencia mintát. A reagens hidroxilamin-hidroklorid tartalmát ill. pH-ját 
is változtatták, így megállapították, hogy a vas kioldását a reagens koncentrácója alig változtatta, 
míg a pH csökkentéssel együtt fokozta. A változtatás hatásai az ólom és a réz esetében is 
jelentkeztek, a cink kioldását azonban jelentősen nem befolyásolta (Mossop et al. 2003). 

Wenzel és munkatársai moha és fenyőminták SOC (semivolatile organic compound – 
„félig” illékony szerves vegyület: DDT, DDE, HCH, klór-benzolok, PCB-k, PAH-ok) tartalmát 
vizsgálták ASE és USE extrakcióval, mely során az oldószer minőségének (hexán, hexán/aceton 
elegyek, diklór-metán/aceton, toluol) és a hőmérsékletnek a hatását figyelték. A fenyőtűknél külön 
vizsgálták a viaszréteget (előzetesen diklór-metánnal lemosták ultrahangos fürdőben) és a levelek 
belsejét (őrlés után) (Wenzel et al. 1998). 

Cappuyns és munkatársai egy belgiumi bánya meddőhányója alatti tározó üledékeit és 
három CRM mintát vizsgáltak módosított BCR extrakcióval. Megállapították, hogy az ásványi 
összetétel fontos információ a szennyezett üledékek által okozott kockázat becsléséhez, 
magyarázhatja a minták viselkedését a szekvens extrakció lépései során. Jó egyezést tapasztaltak a 
bizonylatolt és mások által közölt elemkoncentrációkkal, de megállapították, hogy erősen 
szennyezett üledékeknél az ecetsavas és az NH2OH·HCl rázatás során a pH jelentősen változhat, 
így a kioldás részleges (Cappuyns et al. 2007). 

Li és munkatársai talaj- és üledékminták, valamint GBW07406 referencia minta módosított 
Tessier-féle szekvens extrakcióját végezték el. A minták nehézfémtartalmán, azok megoszlásán 
kívül vizsgálták az egyes elemek és frakciók esetében a szilárd fázisra történő visszakötődés 
jelenségét (Mn, Co, Zn, Cd és Pb; hozzáadott ismert mennyiségekkel). A Zn és Pb visszakötődése a 
vízoldható, kicserélhető, karbonátokhoz kötött és Fe-Mn oxidokhoz kötött frakciók extrakciós 
lépéseinél volt jelentős, a Cd visszakötődése ezeken kívül szerves anyaghoz kötött frakció 
extrakciójánál is számottevő. A Mn és a Co a szerves anyaghoz kötött frakció kioldásakor mutatott 
visszakötődést (Li et al. 2001). 

Tokalioğlu és munkatársai közlekedési utak közelében vett talajminták nehézfémtartalmát 
vizsgálták BCR extrakcióval. Magas ólom- és kadmium koncentrációt mértek. A Cd, Pb, Mn és Co 
nagy része a könnyen mobilizálható frakcióban jelentkezett (Tokalioğlu et al. 2003). 
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Dabek-Zlotorzynska és munkatársai a szálló porok vizsgálatával foglalkozó szakirodalmat 
foglalja össze. Szálló porok PM2.5 frakcióin módosított BCR extrakciót alkalmaztak kicsinyített 
méretben (a teflon szűrőn lévő mintát előzetesen ionmentesített vízzel is extrahálták, a BCR szerinti 
lépésekben ultrahangos fürdővel gyorsították az eljárást). A kivonatokat kapilláris elektroforézissel 
elemezték (Dabek-Zlotorzynska et al. 2005). 
 

2.3. Plazma sugárforrások analitikai alkalmazása 

 

2.3.1. Az elektromágneses sugárzás természete 

 
 
Az atomspektroszkópiai módszerek a látható és az ultraibolya tartományban közel 70 elem 

mennyiségi és minőségi analízisét teszik lehetővé, igen jó kimutatási képességgel. A vizsgált mintát 
gőzállapotba kell hozni, és atomjaira kell bontani. Azaz az első lépés az atomizáció, melynek során 
a minta elpárolog, és termikus disszociáció megy végbe, melynek következtében atomi gőzök 
keletkeznek. Az atomizáció és gerjesztés történhet lángban (1700-3200°C), elektromos ívben (4-
5000°C), szikrában, vagy plazmában (6-8000°C). Boltzmann-egyenlettel adható meg a gerjesztett 
atomok száma az alapállapotú atomokéhoz viszonyítva (Kristóf 2000): 
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ahol: n*  a gerjesztett atomok száma 
 n0  az alapállapotú atomok száma 
 T  a gerjesztési hőmérséklet 
 k  az alapállapotú atomok száma 
 g* és g0 statisztikai súlyok 

 
 

 

2.3.2. Induktív csatolású plazma és mikrohullámmal indukált plazma 

sugárforrások összehasonlítása 

A spektrokémiai elemzés sugárforrásai a kellően magas hőmérsékletű plazmák, a részben 
ionizált sugárzó gázok. (Heald et al. 1965) 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 nemegyensúlyi rendszer, a hőmérséklet, a részecskesűrűség, a nyomás, s 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. Az ilyen rendszerek 
fizikai leírását egyszerűsíti, ha feltételezhető a lokális termodinamikai egyensúly (LTE) 
érvényessége, mivel így kis térfogatelemekben (pontokban) az állapotjelzők egyértelműen 
meghatározhatók. Ez esetekben feltételezhető, hogy kis térfogatelemekben a különböző részecskék 
sebességeloszlása követi a Maxwell-Boltzmann összefüggést, s így a gerjesztett állapotok 
benépesítésére érvényes a Boltzmann eloszlás. (Heltai 2005.) 
 
Stacionárius állapotban lévő plazmában, egységnyi idő alatt egy adott energiaszintet elérő, illetve 
elhagyó részecskék száma egyenlő, azaz az energiakicserélődési részfolyamatok egyenként is 
egyensúlyban vannak. A legfontosabb energiakicserélődési folyamatok a plazmákban a következők: 
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a) Elsőfajú ütközések: atomok és nagyenergiájú semleges részecskék ütközése, amely az 
atomok gerjesztését okozza. 

b) Másodfajú ütközések: gerjesztett semleges részecskék ütközése más részecskékkel, melynek 
során sugárzás nélkül elvesztik gerjesztési energiájukat. 

c) Gerjesztés elektronokkal történő ütközéssel. 
d) Gerjesztési energia elvesztése elektronokkal történő ütközésekben. 
e) Gerjesztés fotonabszorpció révén. 
f) Gerjesztési energia elvesztése spontán, vagy indukált fotonemisszió révén. 

 
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. 
Ennek következtében a gerjesztési, a szabad elektron mozgás és a molekulák (ionok, stb.) mozgása 
és sugárzása alapján definiálható és mérhető hőmérsékletek egymástól eltérnek. (2. táblázat.) 
 
A különböző sugárforrások más termikus tulajdonságokkal rendelkeznek, ezek fontosabb 
hőmérsékleti és lokális termodinamikai egyensúlyra vonatkozó tulajdonságait a 2. táblázat jelöli 
(Busch, et al. 1973). 
 
 

 Rotációs 
hőmérséklet 

Gerjesztési 
hőmérséklet 

Elektron-
hőmérséklet 

Ionizációs 
hőmérséklet 

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 
2. táblázat: Különböző sugárforrások termikus tulajdonságai 

 
A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy a láng, az ív- és a szikrakisülés állapotai felelnek meg 
leginkább a lokális termodinamikai egyensúlynak, míg ez az ICP esetében megközelítőleg teljesül. 
Azonban a MIP valamint a csökkentett nyomású kisülések esetén nem áll fent a LTE. (Broekaert 
1994). Ezért ilyen kisülések esetén számolni kell azzal, hogy a hőmérséklet valamint a 
részecskesűrűség-eloszlás térben és időben inhomogén lesz, vagyis a különböző gerjesztési 
folyamatokhoz más más hőmérsékletek definiálhatóak. 
Kis nyomású kisülésekben, ahol az elektronütközéses és radiatív energiacsere sokkal nagyobb 
szerepet játszik, már nem fogadható el a termikus egyensúly, s ez esetben a különböző részecskék 
sebességeloszlására nem érvényes a Maxwell összefüggés. 
 
Látható az is, hogy a MIP energiájának nagy részét az elektronok mozgása tárolja, és lényegesen 
kisebb energia jut a gerjesztett állapotokra. Vagyis a plazmán belül a hőmérsékletek eltérnek, 
melyet végablakos megfigyelés esetén vizsgálhatunk is (Tanabe et al. 1983). A száraz kisülés mind 
Ar, mind He esetében fonalas szerkezetű, de nedvesítés hatására az Ar kisülés toroidális, míg a He 
kisülés diffúz-hengeres formát vehet föl megfelelő kisülési paraméterek beállítása esetén (Heltai 
2005). Mintabevitel hatásfoka szempontjából az utóbbi állapotok a kedvezőbbek. Az Ar plazma 
különösen hajlamos a fonalasodásra, vagyis a plazmafonal nem tölti ki a teljes keresztmetszetet, s 
váltogatja helyét, miközben a kisülési cső falához közelít (Kollotzek et al. 1981; Bollo-Camara et 
al. 1981). 
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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 és tart a nemesgázokban (Ar, He) induktív vagy kapacitív csatolással 
előállítható, atmoszférikus kisülések "karrierje" az atomspektroszkópiában. 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, s 
négy-öt nagyságrendben kalibrálható sokelemes meghatározásokra nyújtott lehetőséget. Az ICP-ben 
kialakuló ionok tömegspektrometriás detektálásával (ICP-MS) a kimutatási képességet további 
nagyságrendekkel sikerült javítani, s ez ma már megközelíti, esetenként meg is haladja az ETA-
AAS segítségével mérhető értékeket. E fejlődéssel párhuzamosan azonban kirajzolódtak az ICP-
spektrometria korlátai is: a berendezések ára magas, a nagy argonfogyasztás miatt üzemeltetésük is 
költséges, szilárd minták betáplálása, s a nemfémes elemek meghatározása problematikus. Más 
sugárforrások fejlesztése ezért változatlanul szükséges maradt. (Heltai 2005.) 
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. (Cobine et al. 1951; Broida 
1958; Ham et al. 1958; Schmidt 1959). 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, s 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. (Tappe et al. 1963; Jecht et al. 1963; Yamamoto et al. 1967; Goto 
et al. 1967; Murayama et al. 1968; Murayama 1968; Kitagawa et al. 1972; Sermin 1973; Nakashima 
et al. 1974; Govindaraju et al. 1976; Atsuya et al. 1981; Wunsch eta al. 1982; Disam et al. 1982; 
Murayama 1970.) 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, s a könnyen ionizálható elemek már igen kis koncentrációban 
(0,1-10gcm-3) jelentős mátrixhatást okoztak. A MIP-OES legsikeresebb alkalmazási területe 
mindmáig az elemspecifikus gázkromatográfiás detektálás, mivel a MIP gázáramlási rendszere jól 
illeszthető gázkromatográfokéhoz, s benne a szerves vegyületeket alkotó nemfémes elemek (C, O, 
N, S, P, halogének) is jól gerjeszthetők. A mikrohullámú plazma kisülések előállításának eszköztára 
igen változatos, s 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, s ennek jelentősége a speciációs (forma azonosításos) 
elemzések iránti növekvő igények megjelenése óta fokozódott. Az ICP-OES nagy 
anyagáram-szükséglete, s magas üzemeltetési költségei miatt ugyanis 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 is ígéretes elemdetektálási módszernek látszik. E célra történő 
alkalmazásához azonban megfelelő sugárforrások és mintabetáplálási technikák kidolgozása 
szükséges. (Heltai 2005.) 
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Gyakorlati szempontból természetesen figyelembe kell vennünk a plazma előállításához, s a minta 
bejuttatásához szükséges berendezés létrehozásának és működtetésének bonyolultságát és 
költségeit. 
 
Az is megfigyelhető, hogy a plazmafizikai jellemzők mellett figyelembe kell venni a plazma 
fenntartásához szükséges anyagáram és teljesítmény nagyságát, amely meghatározó a 
mintabetáplálás lehetőségei és a mátrixhatások szempontjából. Az analitikai feladat, s a 
rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében választható ki az adott feltételeknek megfelelő 
analitikai módszer. Az elmúlt évtizedekben legszélesebb körben az induktív csatolású plazma 
sugár- és ionforráskénti alkalmazása terjedt el. Az induktív csatolású plazmában fennáll az LTE-hez 
közeli állapot. A 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, s erősek a mátrixhatások. Ugyanakkor mind a beruházási, mind 
pedig a működési költségek a MIP esetében jóval kisebbek, mint az ICP-nél. A két sugárforrás főbb 
paramétereinek összehasonlítását a 3. táblázat szemlélteti. (Heltai 2005; Cobine et al. 1951). 
 

Paraméter ICP MIP 

Gerjesztő elektromos tér frekvenciája 5-40 MHz  2,45 GHz 

Betáplált elektromos teljesítmény  1000 W  200 W 

Plazma fenntartó gázáram Ar vagy N2 

10-20 dm3 min-1 

Ar vagy He 

0,1-2 dm3 min-1 

Gáznyomás 1 bar 0,01-1 bar 

3. táblázat: ICP és MIP sugárforrás főbb paramétereinek összehasonlítása 
 
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. (Heltai 2005.) 
 
A mikrohullámú energiaközléssel előállított plazmákat eleinte katonai célokra készült 
radarberendezésekkel alakították ki, 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. Történetileg az első szélesebb körű alkalmazást megért rendszer 
az ún. kapacitív csatolású (illetve egyelektródos) plazma (CMP). Ez esetben a mikrohullámú 
energiát egy koaxiális hullámvezető belső részének nyitott végződésén elhelyezett elektródsapkára 
táplálják kapacitív úton, a hullámvezető másik nyitott végét hangolórúd zárja az impedancia 
illesztés céljából. Az elektródsapkán hengeres lángjellegű plazmafáklya alakult ki, amely 2-4 
dm3min-1 argon, hélium vagy nitrogén gázáramban, 500 W körüli teljesítménnyel üzemeltethető, 
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térfogata 1-5 cm3. A plazmát körülvevő térbe a koaxiális cső belsejébe vezetett kvarccsövön 
keresztül porlasztással táplálható a vizsgálandó oldat. A CMP plazmát a hatvanas évektől kezdve 
kereskedelmileg is forgalmazott spektrométerekbe is beépítve hosszú ideig használták oldatos 
elemzésre, azonban alkalmazását a könnyen ionizálható elemek által okozott erős mátrixhatás 
nehezítette, s mára már az ICP-spektrometria teljesen háttérbe szorította. 
A szűkebb értelemben vett mikrohullámmal indukált plazmákat a CMP-nél kisebb teljesítménnyel 
(20-250 W) üregrezonátorokkal vagy felületi hullámkeltő rezonátorral (surfatron) állítják elő. 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. 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. (Heltai 2005.) 
A rezonanciát általában transzverzális elektromos TE (mnp) vagy transzverzális mágneses TM 
(mnp) térerősség rezgésekkel hozzák létre, de előfordul a hibrid TEM (m,n,p) üzemmód is. Az 
m,n,p számhármas a hullámkép térbeli alakját, a hullám módusát, azaz a különböző irányokba eső 
félhullámok számát határozza meg. 
 
A MIP sugárforrások kifejlesztésének története nagyrészt a rezonátor konstrukciójának története. 
Az egymást követő típusok a következők: 

- Négyszögkeresztmetszetű tölcséres szűkítésű tápvonal üregek, TE (013) módussal. Ezekkel 
a csökkentett nyomású gázokban (< 6 kPa) lehetett stabil MIP kisülést fenntartani. (Broida 
et al. 1958; Fehsenfeld et al. 1965; McCormack et al. 1965) 

- Hosszirányban rövidített 3/4 és/4 koaxiális TM módusú üregek. Ezekkel az üregekkel kis 
nyomásoktól (130 Pa) kiindulva atmoszférikus nyomásig lehetett MIP kisülést létrehozni, 
azonban az atmoszférikus (nyitott) kisülés stabilitása nem volt kielégítő. (Fehsenfeld et al. 
1965; Skogerboe et al. 1976). 

- A hengeres T (m,n,0) módusú üregek lényegében az előző csoport továbbfejlesztéséből 
alakultak ki. Legjobban elterjedt, s a mai napig is a legszélesebb körű alkalmazást nyert a 
Beenakker által 1976-ban kifejlesztett TM (010) módusú hengeres rezonátor, amelybe az 
energiabecsatolás a mágneses térre merőleges hurokkal történik. 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. Az atmoszférikus működtetés lehetővé teszi a plazma 
végablakos megfigyelését. (Beenakker 1976, 1977; Beenakker et Boumans 1978; 
Beenakker et Bosman 1978; Van Dalen et al. 1978). 

- Jóval később (1992-ban) ismertette Matusiewicz a TE(101) típusú rezonátort, amely 
nagyobb teljesítményfelvételt tesz lehetővé, mint a TM(010) típus, alkalmazása azonban 
máig sem terjedt el olyan széles körben. (Matusiewicz 1992). 

- Ugyancsak kedvező stabilitású, atmoszférikus nyomású MIP-plazma hozható létre a felületi 
hullámkeltő rezonátorral az ún. surfatronnal. Kis nyomásokon és atmoszférikus 
nyomáson egyaránt jól működtethető, s teljesítménye 600-700 W-ig növelhető 912 MHz 
frekvencián. Kedvező tulajdonságai ellenére a surfatron alkalmazása kevésbé terjedt el, 
mint a Beenakker-féle rendszeré. (Hubert et al. 1979). 
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- Nagyobb teljesítményű MIP-ek előállítására egészen 1 kW teljesítményig működtethető 
plazma fáklyákat is kifejlesztettek. A nagyteljesítményű változatok többnyire újabb 
fejlesztések eredményei, s leírásuk az utóbbi tíz évben közzétett szabadalmakban 
hozzáférhető. Ezek a rendszerek egyre inkább az ICP teljesítmény- és 
frekvenciatartománya felé közelítenek, s ugyanakkor elvesztik a kisteljesítményű MIP 
egyszerűségében rejlő változatos és kis beruházási igénnyel járó megvalósítási 
lehetőséget. Emellett komoly veszélyforrást jelent a nagyteljesítményű mikrohullám 
szóródása a plazmán és a mikrohullámú rendszer "tömítetlen" részein keresztül. (Jin et al. 
1991; Leis et Broekaert. 1984; Heltai 2005) 

- A kilencvenes években került szabadalmi oltalom alá a mikrohullámú plazmafáklya (MPT). 
(Yang et al. 2000) Az MPT egy ICP torchoz hasonlít, 3 koncentrikus fémhengerből áll, 
melybe 3 gázáram vezethető. Így az oldatminták porlasztásos bevitelére is kiválóan 
alkalmas geometriai feltételek alakíthatóak ki. 

- Ugyancsak mikrohullámú plazma létrehozására alkalmas a Broekaert (Pohl et al. 2008; 
Jimenez Zapata et al. 2007) által kifejlesztett miniatürizált rezonátor, melyet az anyag és 
módszer fejezetben részletesebben is bemutatok, mivel kísérleti munkám során alkalmazni 
fogom. 

- Ígéretes, a gyakorlati felhasználás szempontjából is jelentős Reszke és munkatársai által 
épített CMP-MIP tandem torch. (Jankowski et al. P-385484) A rezonátor alapja egy 
Beenakker típusú TM010 rezonátor, melybe 3 elektróda került illesztésre, valamint a 
gázbevezetések és plazma hangolások is megváltoztak. A rezonátort az anyag és módszer 
fejezetben részletesebben is bemutatom, mivel kísérleti munkám során alkalmazni fogom. 

 
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, s ugyanakkor jó gerjesztési adottságokkal rendelkezik. A további 
tárgyalás főleg erre a MIP típusra vonatkozik. Az így létrehozott plazmák alakja többnyire fonalas 
(többfonalas), vagy csökkentett nyomáson diffúz hengeres, s függ a kisülési cső méreteitől, 
valamint a mintabetáplálás módjától. A MIP-égő (torch) fogalmába általában beleértjük a kisülési 
cső kiképzését, és a mintabetápláló egységet is. 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. (Heltai 2005.) 
Toroidális Ar illetve diffúz-hengeres MIP kisülés elektrotermikus elpárologtatású, valamint 
oldatporlasztásos mintabevitel alkalmazása esetén Heltai és munkatársai által végzett kísérletben 
(Heltai et al. 1999) fél-egy nagyságrenddel javult a kimutatási határ és a lineáris dinamikus 
tartomány. Az én kutatásomban ezekből a plazmaformákból indultam ki. 
 
Argon és hélium kevert gázzal történő plazmakisülést Jankowski és munkatársai is tanulmányozták. 
Az így kialakított kisülésbe oldatporlasztásos mintabeviteli rendszert kapcsoltak. Vizsgálták az 
plazma hőmérséklet változását és az elektron sűrűséget, valamint az energia áramlásokat a 
plazmában. Megállapították, hogy a hélium plazma potenciális ionizációja magasabb, mint a tiszta 
argon plazmáé, azonban a legnagyobb ionizációt Ar gáz és 20% He gáz keveréke adta. (Jankowski 
et al. 2007) 
Mikrohullámmal indukált plazma elegendő szabad 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. 
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Az elektron a gyorsulási periódusokban felvett energiát a térerősség irányának változása után a 
lassulási periódusban visszaadja a térnek, ha időközben nem ütközik más részecskével. Nagyon kis 
nyomású gázokban így az elektronok nem adnak át energiát a gázrészecskéknek, s nem jön létre 
kisülés. (Venugopalan 1971; Sharp 1976; MacDonald 1966; Brown 1959). 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 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. (Heltai 
2005) 
 
Stacionárius állapot akkor alakul ki, amikor a plazma által felvett teljesítmény egyenlővé válik a 
veszteségekkel. (Leprince et al. 1971) 
 
A MIP kisülés előállításához viszonylag kis elektronsűrűség elegendő, mivel az elektronok a 
mikrohullámú térből elegendő energiát képesek felvenni a plazma begyújtásához és fenntartásához 
szükséges kellő hatásfokú ütközéses ionizációhoz. (Heltai 2005) 
 
A lokális termodinamikai egyensúly eléréséhez azonban nagy elektronsűrűség szükséges, mivel a 
plazmában csak az elektronok rendelkeznek elegendően nagy sebességgel, ütközési gyakorisággal 
és gerjesztési hatáskeresztmetszettel a különböző energiaállapotok közötti az ekvipartíció 
fenntartásához. LTE fennállásakor az ionizáció kiegyensúlyozásához hármas ütközések 
szükségesek. A MIP fenntartásához elegendő kis elektronsűrűség mellett azonban a hármas ütközés 
valószínűsége csekély és a radiatív rekombináció mértéke jelentősebb lesz. (Beenakker 1976, 1977; 
Beenakker et Boumans 1978; Beenakker et Bosman 1978; Van Dalen et al. 1978) 
 
A hélium MIP-ben jelenlévő extrém nagy energiájú metastabil specieszek energiatároló és átvivő 
hatása következtében nagyobb háttérsugárzással és a szennyező molekulák intenzívebb 
sávemissziójával kell számolnunk, mint az argon MIP-ben. (Heltai 2005.) 
 
Mindezekből következik, hogy a MIP plazmagázában létrehozott kisülésben az energia tárolásban 
és kicserélődésben a jelen levő atomok, ionok, molekulák és elektronok különböző mértékben 
vesznek részt. Az elemzendő atomok gerjesztése különböző folyamatokhoz kapcsolódhat, attól 
függően, hogy a gerjesztési és ionizációs energia szükséglete milyen mértékű. A gerjesztési 
folyamatban az egyedi tulajdonságok döntő szerepet játszanak, ezért nem adható meg általános 
érvényű gerjesztési mechanizmus. (Zander et al. 1981; Matousek et al. 1984; Griem 1964; 
McWhirter 1964; Thorne 1974; Montfort et al. 1981) 

 
Magára a MIP színképre jellemző, hogy mind atom, mind ionvonalak gerjeszthetőek. A 
gerjesztésben részt vesznek a gyors és a lassú elektronok és a metastabil specieszek is szerepet 
játszanak. (Zander et al. 1981). A He MIP esetében nagyobb háttérsugárzással kell számolnunk, 
melynek oka a MIP-ben jelen levő extrém nagy energiájú metastabil specieszek energia tároló és 
energia átvivő tulajdonságai. Ez a hatás Ar MIP esetén jóval kisebb. (Leis 1987) A MIP ígéretes 
sugárforrás, akkor is, ha a LTE hiánya nehézséget okoz, mivel mind a fémek, mind a nemfémes 
elemek jól gerjeszthetőek MIP-ben. Más sugárforrásokban a nemfémes elemek gerjesztése 
nehézkes vagy éppenséggel nem is valósítható meg. (Matousek 1984). 
 
Az ICP-t Greenfield és Fassel szabadalmaztatta 1963-ban. (Greenfield et al. 1964; Wendt et 
Fassel1965). 
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Az ICP-égő (angolul torch) három koncentrikus kvarc csőből áll, amin 10-20 l/perc sebességgel 
argon gázt áramoltatunk. A csövek tetején merőlegesen elhelyezkedve egy 3 menetből álló 
vízhűtésű indukciós tekercs található, melyet egy 27 MHz frekvenciájú generátorral táplálunk. Az 
ionok és elektronok a váltófeszültség periódusának megfelelően zárt kör alakú pályán kezdenek el 
mozogni, és mechanikus ütközések révén növelik a hőmérsékletet, s ennek következtében 
elpárologtatják, atomizálják, gerjesztik és ionizálják a beporlasztott minta anyagát. Ha az áramló 
gázban rövid ideig ionizációt hozunk létre, az elektronok és ionok az elektromágneses térrel 
kölcsönhatásba lépnek, s önfenntartó kisülést hoznak létre. A betáplált elektromos teljesítmény 
általában meghaladja a 1000 W-ot. Az argon gázból kialakuló plazmába a középső csövön 
beporlasztott minta szinte belefúródik a plazmába, s lehűti azt. 2/A és 2/B ábra 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burkoló gáz bevezetés 
 
Plazmagáz bevezetés 
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2/A ábra: Induktív csapolású plazma 
                torch felépítése 
http://www.precisionglassblowing.com/catalog/spectro-modula-ciros-
genesis-arcos-torch-eop-30mm-sheath-pi-531.html 
 

2/B ábra: Induktív csapolású plazma 
                plazmakisülés képe (saját fotó) 

 
 
Az emissziós zónában a minta aeroszol tartózkodási ideje nagy, így a gerjesztési hőmérséklet (7-
10.000 K) és az atomizáció és ionizáció mértéke is magas lesz. Mivel a plazma keresztmetszetén a 
hőmérséklet egyenletesen oszlik meg, így a kalibrációs görbe több nagyságrendig lineárisan 
felvehető. A mátrixhatások csekélyek. 
Az ICP argonfogyasztása magas, viszont a termikus mintaelpárologtatása révén nem igényel külső 
energiaforrást. Lehetőséget nyújt szekvens, és szimultán sokelemes meghatározásra. (Kristóf 2000) 
 

2.3.4. Mikrohullámmal indukált plazma (MIP) sugárforrások 

 A MIP sugárforrások esetében a rezonátor kialakítás több féle módon is megvalósítható. A 
kialakítások befolyásolják a kisülés karakterisztikáját, valamint analitikai alkalmazhatóságát is. Az 
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általunk is használt, majd későbbiekben átalakított Beenakker rezonátort a 3. ábra szemlélteti. A 
Reszke által kifejlesztett CMP-MIP tandem rezonátort a 4. ábra mutatja. 
 

 
3. ábra: Beenakker által kifejlesztett, van Dalen által módosított TM010 üregrezonátor 

 
 

4. ábra: Reszke által módosított TM010 üregrezonátor 
 
A fentebb említett rezonátortípus mellett J.A.C. Broekaert által kifejlesztett MSP rezonátort is 
felhasználtam a kutatásom során. Ez a rezonátor egy kisebb, és instabilabb kisülés létrehozására 
képes, a plazma mindösszesen 1-2 mm3 térfogatú, így jóval érzékenyebb az anyagáram terhelésre. 
Az MSP esetében az alapot egy réz hasáb képezi, mely bordázata révén segíti a megfelelő hűtés 
kialakítását, és elektródként szolgál a kisülés számára. Erre van egy zafír lemez (30 mm X 30 mm) 
felhelyezve, melyben vékony furat (d=0,64 mm) található. A zafír lemez felületén szintén réz 
elektród bevonat található, mint ellenelektród. A kisülés a zafírlemez kilépő részén jön létre (5. 
ábra). (Schermer et al. 2003) 
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5. ábra: Microstrip plazma rezonátor fényképe 

 

2.3.4.1. Mintabetáplálás 

 A MIP technika egyik legnagyobb körültekintést igénylő kérdése a megfelelő mintabeviteli 
technika megtalálása. Ugyanis a MIP kisülés anyagáram terhelésre érzékenyebb, mint a más, 
esetenként stabilabb plazmakisülések. A rendszer stabilitása a torch átalakításával növelhető, így 
nagyobb anyagáramterhelést is képes elviselni, de még ez is jóval kisebb mintamennyiséget jelent, 
mint amit az ICP technikák esetében megszoktunk (Heltai 2005). 

2.3.4.2. Folyadékminták betáplálása MIP –be 

Oldat mintákat leginkább az ICP-OES technikában alkalmazott pneumatikus porlasztással 
(pl. Meinhard porlasztóval) juttatjuk a kisülésbe. A nagynyomású hidraulikus porlasztást Berndt 
alkalmazta először. (Berndt et al. 1988) A nagy nyomású hidraulikus porlasztás egy HPLC 
pumpával valósítható meg. Ebben az esetben a 100-200 bar nyomású folyadékot egy 10-30 
mikrométer átmérőjű lyukon préseljük keresztül, majd az így kiáramló folyadékot egy ütköző 
(gömb) felületnek irányítva jön létre az aeroszol (6. ábra). 
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6. ábra: Nagynyomású hidraulikus porlasztó fej keresztmetszeti képe 

 
Heltai és munkatársai HHPN-MIP-OES kapcsoláshoz kifejlesztették egy radiatív fűtésű/vízhűtéses 
deszolvatáló rendszert. (Heltai et al. 1996) 
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Az oldatos mintabevitel lehetővé teszi a MIP-OES HPLC-vel töténő csatolását, mely az 
elválasztástechnika révén alkalmas speciációs analitikai célokra [pl. Cr(III)/Cr(VI)]. (Heltai 2005.) 
A nagy anyagáram terhelés miatt szükséges a minta aeroszol deszolvatálása. (Zander et al. 1981; 
Matousek et al. 1984; Heltai 2005.) A HHPN porlasztó a gyártó cég által ajánlott módon 
üzemeltethető, azaz a vivő folyadékot (víz) folyamatosan porlaszthatjuk, s a mikrofecskendővel a 
mintatartó hurokba bemért mintákat a mintaváltó szelep segítségével injektálhatjuk a vivőfolyadék-
áramba. A porlasztófej: Pt/ Ir, illetve gyémántlapocska 10, 20, vagy 30 mikrométer átmérőjű 
furattal, Dynaseal csatlakozóval ellátott nyomásálló fémtartóban. A porlasztófej előtt 3 mikrométer 
pórusú szűrő van a rendszerbe beiktatva, hogy a porlasztófurat eltömődését megakadályozza. Az 
eltömődés veszélye a rendszer gyenge pontja. Sajnos a szűrő beiktatása sem jelent száz százalékos 
biztonságot. Az eltömődés megszüntetése hosszadalmas, csak a porlasztófej megbontása után 
lehetséges. (Heltai 2005.) Matusiewicz és munkatársai mikroporlasztással és speciális kamrás 
rendszerrel valósították meg mikromennyiségű folyadék minták plazmába jutását. (Matusiewicz et 
al. 2009) 
 

2.3.4.3. Hidridfejlesztéses technikák 

A MIP jól alkalmazható hidridképző elemek vizsgálatára. Hidridfejlesztésre a klasszikusnak 
számító nátrium-borohidrid (NaBH4) reagenst alkalmazzák, vagy elektrokémiai módszerrel állítják 
elő a hidridet. A problémát a hidrogén felesleg elvezetésével kell megoldani, ugyanis az a kisülést 
megzavarhatja, vagy ki is olthatja. Az elválasztásra kromatográfiás módszerek (Talmi et al. 1975; 
Fricke et al. 1978; Robbins et Fricke 1979; Robbins et Caruso 1979; Mulligan et al. 1979) mellett a 
fagyasztásos-csapdázásos-felmelegítéses módszerek terjedtek el (Broekaert 1994). A hidrogén 
eltávolítását követően a minta kimutatási határa hidridképző elemekre ng alatti tartományba esik. 
(Broekaert 1994; Bulska et al 1993a 1993b) 
Potenciális hidridképző elemek multielemes vizsgálatával mikrohullámú plazmában Matusiewicz és 
társai is foglalkoztak. A vizsgált elemeket (hidridképző: As, Bi, Ge, Sb, Se, Sn, hideggőz: Hg) 
ultrahangos porlasztással valamint két kapilláris rendszerű, kevert Ar és He gázas rendszerben is 
elemezték. Megállapították, hogy deszolvatáció nem szükséges, ha a mintagáz anyagárama 
megfelelően alacsony. Vizsgálataik során különböző referencia mintákat használtak fel, és 
megfelelően alacsony kimutatási határt sikerült elérniük. (Matusiewicz et al. 2010) 

2.3.4.4. Higany hideggőzfejlesztés 

 Különböző mintákban található higany könnyen redukálható elemi higannyá, majd 
amalgámképző fémeken összegyűjtve ezekről termikusan leválasztható. Ezt a módszert a MIP 
alkalmazással jól fel lehet használni környezeti higanyterhelés mérésére, alacsony kimutatási 
határral (Watling 1975; Lichte et al. 1972; Duan et al. 1992) 

2.3.4.5. Gázminták és gőzök bevezetése MIP kisülésbe 

Ha gáz vagy gőzmintákat akarunk MIP kisülésbe juttatni, akkor a LTE hiánya nem okoz 
különösebb problémát. (Zander et al. 1981). Sok esetben előfordul, hogy magában a vizsgálandó 
gázban is kelthető a plazmakisülés. (Broida et al. 1958). Ilyen esetben a torch felépítése is egyszerű, 
alkalmazható egyetlen kisülési cső (Kollotzek et al. 1982), de több csőből álló égő is kialakítható 
koncentrikus elrendezésben is. Ilyenkor a külső csőben áramlik a plazmagáz, míg a belső csőben a 
minta gáz vagy gőz. (Feuerbacher 1991) Az ilyen elrendezésekben a plazma gáz függetleníthető a 
minta gáz vagy gőztől. (Bollo-Camara et al. 1981). Oldatokból fejlesztve is bejuttathatunk gázokat 
gőzöket a kisülésbe, ilyenkor megfelelő reakcióedényekben zajlik a kémiai folyamat, melyet 
követően szükséges lehet szárításra, fagyasztásra, fázisleválasztásra. (Quintero et al. 1992; Calzada 
et al. 1992; Nakahara et al. 1992; Bulska et al. 1993; Alvarado 1993) 
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3. Célkitűzés 

 
TDK és diplomaterves hallgatóként csatlakoztam a témavezetőm által irányított kutatócsoporthoz, 
amely több, mint két évtizede foglalkozik speciációs analitikai és plazma emissziós spektrometriai 
kutatásokkal. Ezekben a kutatásokban kiemelt szerepet kaptak a plazma sugárforrások, elsősorban 
MIP fejlesztése és az elemfrakcionálás szekvens extrakciós technikák fejlesztése révén. Munkám 
folytatását képezi a kutatócsoportban korábban dolgozott doktoranduszok kutatásainak. (Józsa 
1995; Fehér 2009; Heltai 2005.) 

Célkitűzéseimet az alábbiakban fogalmazom meg, és két témakör köré kívánom 
csoportosítani: 
 
1. Az eredetileg vízi üledékek vizsgálatára kifejlesztett szekvens extrakciós technikák 
alkalmazásának kiterjesztése különböző mintatípusokra (talaj, szálló por, biofilm), valamint 
a módszer validálása, alkalmazása. Ennek a fejlesztésnek a célja, hogy a környezeti 
rendszerben (7. ábra) a nehézfém mobilitás becslését kiterjessze, valamint a 
transzportfolyamatokat értékelje különböző környezetterhelésű rendszerekben. 
 
2. A MIP-OES ígéretes elemspecifikus detektálási technika speciációs analitikai 
módszerekhez, ezért bekapcsolódtam: 

- MIP-OES-HPLC összekapcsolásával kialakított speciációs analitikai rendszer 
fejlesztésébe a kromatográfiás jelképződés és jelfeldolgozás paramétereinek 
optimálásába MIP-OES detektálás esetén. 
- Erre alapozva célom volt a HPLC detektálásra stabilabban alkalmazható MIP-OES 
sugárforrás fejlesztése, a HHPN-mintabetáplálással való tesztelése, ami a HPLC 
detektálás továbbfejlesztésének az alapja. 
- Célom volt egy elektrokémiai hidrid-fejlesztésen alapuló MIP-OES technika 
alkalmazása Hg meghatározására. A rendszer kiépítésén felül a különböző tényezők 
optimálása, a jelképződést befolyásoló tényezők meghatározása, valamint reális 
mintákkal való alkalmazhatóságának vizsgálata is célom volt. 

 

 
7. ábra: Környezeti rendszer 
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4. Anyag és módszer 

 4.1. Minták, mintavétel, mintaelőkészítés frakcionáláshoz 

 
Vizsgálataim során két olyan célterületről választottam mintákat, amelyeken hosszabb ideje 
folyanak nehézfémterhelési vizsgálatok. Az egyik ilyen terület a Gödöllő – Isaszeg tórendszer, ahol 
1995 óta folyamatosan rendelkezére állnak mérési adatok. (Heltai et al. 1998, Fekete et al. 1999, 
Fekete 2003, Heltai et al. 2000, Heltai et al. 2002, Halász 2010) (M2/A/a meléklet) 
A másik célterület Kassa volt, ahol már 4 évtizede folynak vizsgálatok az ipari és városi ülepedő 
porok összetételére vonatkozóan. A vizsgálatokat később kiterjesztették a Hernád folyó üledék 
viszgálatára. (Flórián et al. 2003a, Flórián et al. 2003b, Remeteiová et al. 2006, Uhrinává et al. 
2005, Matherny et al. 1994, Remeteiová et Rusnak 2006, Remeteiová et al. 2006). Ehhez a 
munkához kapolódóan kezdtem a területen a biofilm – üledék összehasonlító vizsgálatokat. 
A BCR protokoll szerinti frakcionálást üledékmintákra fejlesztették ki, s ezekre validálták. Az 
alkalmazási terület kibővítését célzó vizsgálatok során, így a következő minták kerültek elemzésre: 
 - CRM-701   referencia minta 
 - tavi üledék   Gödöllő – Isaszeg tórendszer VII. tó 
 - folyami üledék Kassa, Szlovákia, Hernád folyó 
 - talaj   Nagyhörcsök TAKI Kádár Imre kísérlete 
    Kecskemét (Talajbank: 126/14) 
    Mosonmagyaróvár (Talajbank: 107/1) 
 - ülepedő por  Kassa Szlovákia 
 - biofilm  Gödöllő – Isaszeg tórendszer VII. tó 
    Kassa, Szlovákia, Hernád folyó 
 
 

4.1.1. Üledék, talaj, szálló por, biofilm, CRM 

 
 A mérések validálása céljából CRM-701-es üledék referencia mintát is használtunk (Ure et 
al 1993). 

Az üledékmintaként a Gödöllő-Isaszeg közötti tórendszer 7-es számú tavának üledékét 
választottuk ki. A tórendszeren korábban már a Kémia és Biokémia Tanszékhez kapcsolódó PhD 
témákban (Halász 2010; Fekete 2003) és a „RAGACS” pályázat keretében (Komlex monitorozó 
rendszer és adatbázis kidolgozása különböző környezetterhelésű kis vízfolyásokon az EU VKI 
ajánlásainak figyelembe vételével – www.ragacs.szie.hu) részletes üledék és vízminőség 
vizsgálatok történtek, s ezek eredményei is rendelkezésre álltak. Ez alapján elmondható, hogy a 
karbonát és szervesanyag tartalma az üledéknek, valamint a nehézfémtartalma is magas. (Heltai et 
al. 2000) (M2/A/a meléklet) 

A mérések során gyűjtöttünk üledék mintát Kassáról a Hernád folyóból. A korábbi 
kísérletek során csak szilárdpróbás elemzést végeztek a mintákon, frakcionálást nem. (Flórián et al. 
2003a, Flórián et al. 2003b) A Hernád folyóból származó üledéken én is végeztem szilárd próbás 
elemzést. (M2/A/b meléklet) 

A talajmintákat a TAKI kutatócsoportjának nagyhörcsöki kísérleti telepéről (Kádár Imre 
nehézfémkísérlete) kaptuk. Ezen kísérletekben a növény-állat rendszerben vizsgálták a 
nehézfémszennyezés hatásait. (Kádár 1995)  

Az ülepedő por mintákat a Kassai Műszaki Egyetem Kémia Tanszékén Flórián professzor 
kutatócsoportja gyűjtötte Kassa városi és ipari szennyezéssel terhelt területén Bergerhoff-
módszerrel. (VDI-Richtlinie 1972) Korábbi vizsgálatok nagy szerves anyag és karbonát tartalmat, 
valamint nehézfém tartalmat mutattak ki. (Remeteiova et al. 2007) 
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A biofilm minták közül kettő Kassáról a Hernád folyóból származik, Magyarországról az 
Isaszegi tórendszerből pedig három mintát gyűjtöttünk három különböző felületről (fa, kő, tégla). 

A mintákat szárítást követően daráltuk, majd homogenizáltuk. Az így létrejött mintákból 
elvégeztem az elemfrakcionálást a BCR protokoll szerinti szekvens extrakcióval (Rauret et al. 
2001) frakcionálását. Összehasonlításként szilárd próbás elemkoncentráció mérést is végeztem a 
Kassai Műszaki Egyetemen. A mintavétellel egyidőben polykarbonát lemezeket is elhelyeztünk a 
területen, hogy a későbbiekben ezekről is tudjunk majd biofilm mintákat gyűjteni. (Horváth et al. 
2011) 
 

4.1.2. Frakcionálás szekvens extrakcióval 

 
Az elemtartalom frakcionálására a BCR ajánlás szerinti eljárást alkalmaztam, kezdetben az eredeti 
protokoll szerint. Mivel a korábbi kísérletek még 1993-ban kezdődtek, így azok az eredeti protokolt 
alkalmazzák. Az eredmények összevethetősge érdekében a vizsgálataimat elvégeztem a módosított 
protokollhoz kifejlesztett referencia mintával is a régi protokol szerint (Rauret et al. 2001), így majd 
az eredeti és a módosított protokoll szerinti kioldás várható eltéréseit értékelni tudjuk. A BCR 
szekvens extrakció módszerét meghatározó protokoll pontosan ismerteti az extrakció lépéseit, a 
felhasználásra kerülő vegyszerek típusát és minőségét, valamint hígításuk menetét.  
A szükséges vegyszerek az alábbiak voltak: 
 
0,11 M-os ecetsav („A” oldat): 

25 ml jégecetet beleöntünk 500 ml bidesztillált vízbe, majd 1000 ml-re 
kiegészítjük (0,43 M). Kiveszünk belőle 250 ml-t, és 1000 ml-re kiegészítjük. 

 
0,1 M-os NH2OH · HCl („B” oldat): 

6,95 g NH2OH · HCl-t bemérünk, majd 900 ml bidesztillált vizet töltünk rá. 
Ezután cc. HNO3-al a pH-ját 2-esre állítjuk be, és kiegészítjük 1000 ml-re. (≈ 
1 ml cc. HNO3) 

 
30 m/m %-os H2O2 („C” oldat) 
 
1 M Ammónium acetát („D” oldat): 

Bemérünk 77,08 g CH3COONH4-ot, majd 900 ml bidesztillált vizet adunk 
hozzá. Ezután cc. HNO3-al a pH-ját 2-esre állítjuk be, és kiegészítjük 1000 
ml-re. (≈ 75 ml cc. HNO3) 

 
1. frakció (könnyen oldható, és a karbonátokhoz kötött frakció) 
Bemérünk minden mintából a centrifuga csövekbe 1,0000 g-ot (3 párhuzamos mérés), és 
készítettünk egy vakpróbát is (csak a reagensek kerülnek bele). 
Hozzáadunk minden mintához 40 ml 0,11 M-os ecetsav oldatot. Ezután 16 órán át rázatjuk körkörös 
síkrázógépen 240Xfordulat/min-el. 
A rázatás után a mintákat 10 min időtartamig, 4000 1/min fordulaton centrifugáltuk. 
Ezután a felúszó részt leválasztottuk, 1389-es szűrőpapíron átszűrtük, és 100 μl cc. HNO3-al 
tartósítottuk. 
Mosási fázis: 
A visszamaradt részre 20 ml bidesztillált vizet töltünk, és a villanyborotva vibrátorába illesztve a 
centrifuga cső alját – kihasználva a finom rezgéseket – fellazítjuk. (Break the cake) A mosási fázis 
célja a vegyszermaradékok eltávolítása. 
15 percig rázatjuk, majd centrifugáljuk a szokott programmal. A felülúszó részt leválasztjuk, és 
elöntjük. 
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2. (vas- és mangánoxidokhoz kötött frakció) 
A fellazított mintáinkhoz hozzáadunk 40 ml 0,1 M-os hidroxilamin-hidroklorid oldatot. 
Ezután 16 órán át rázatjuk körkörös síkrázógépen 240Xfordulat/min-el. 
A rázatás után a mintákat 10 min időtartamig, 4000 1/min fordulaton centrifugáltuk. 
A felülúszó részt leválasztjuk, és a korábban leírtak szerint tartósítjuk. 
Ezt követi a „mosási fázis”. 
 
3. (szervesanyaghoz és szulfidokhoz kötött frakció) 
A mintáinkhoz hozzáadunk 10 ml 30 m/m %-os H2O2 –t, majd egy órán át állni hagyjuk. 
Ezt követően 85 °C-os vízfürdőn beszárítjuk, majd ismételten hozzáadunk 10 ml 30 %-os H2O2 –t 
és ezt is beszárítjuk. (az elpárolás kb. 8 órát vesz igénybe) 
Ezután hozzáadunk 50 ml 1 M ammónium-acetátot, fellazítjuk. Ezután 16 órán át rázatjuk körkörös 
síkrázógépen 240Xfordulat/min-el. 
A rázatás után a mintákat 10 min időtartamig, 4000 1/min fordulaton centrifugáltuk. 
A felülúszó részt leválasztjuk, és a korábban leírtak szerint tartósítjuk. 
Ezt követi a „mosási fázis”. 
 
4. (maradék frakció) 
A szilárd maradékot teflonbombába visszük át, majd hozzáadunk 2 ml 30 %-os H2O2 -t és 5 ml 65 
%-os HNO3-t és mikrohullámú energia közléssel elroncsoljuk (MLS MEGA 1200) az alábbi 
program szerint: 

5 min 250 W 
5 min 0 W 
5 min 400 W 
5 min 650 W 
5 min 250 W 
5 min szellőzés 
 

A roncsolás után visszamaradt folyadékot szűrjük, és 40 ml-re feltöltjük, majd a mintát tartósítjuk. 
 
A negyedik lépésben a korábban a gödöllői tórendszeren végzett vizsgálatokban alkalmazott módon 
eltértünk az eredeti BCR protokolltól, amelyben királyvizes kioldás szerepel. Ez az elemzési 
adatainknak a korábbi mérésekkel való összehasonlíthatósága érdekében történt. 
 
Pszeudototál 
Az eredeti mintákból a 4-es lépés szerint roncsolatot készítünk, vak próbával együtt. (A BCR 
protokoll ebben az esetben is királyvizes kioldást ír elő.) 
 
Tisztítás 
A méréseket megelőzően az összes használni kívánt laboreszközt 4 M salétromsavval kell 
elmosogatni, majd bidesztillált vízzel elöblíteni. 
A BCR extrakció során csak műanyag laboreszközök használhatók. 
 
Az eljárás során alkalmazandó vak próbák: 
Reagens vak próba: 
„A”, „B”, „C”, és „D” oldatok elemzése. (cél: vegyszerszennyezettség megállapítása) 
 
Eljárási (Procedure) vak próba: 
Adott oldat vakpróbája végigvíve az extrakció menetén. (cél: a mérés során használt eszközökből az 
esetlegesen előforduló kioldási szennyezettség meghatározása) 
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Edényzet (Vessel) vak próba: 
A mosási fázison végigvitt eszközben 40 ml „A” oldatot teszünk. Ezután az első lépést 
végrehajtjuk, majd elemzzük a vakot. (cél: a mosás után visszamaradó szennyezés megállapítása) 
(Rauret et al. 2001) 

 
 

4.2. Atomspektroszkópiai elemdetektálás 

4.2.1. ICP-OES JY 24 oldatos mintabevitel 

 
Az extraktumokban és az oldatokban az elemek meghatározását Jobin Yvon 24 szekvens ICP-OES 
készülékkel végeztem (8. ábra), mely Meinhard porlasztóval és perisztaltikus mintaadagolással 
juttatja be a mintát a plazmába. A plazma kicsatolt teljesítménye 750 W, de szükség szerint 1000 
W-ig emelhető. A plazmagáz áramlási sebessége 16 L/h, a burkoló gáz áramlási sebessége 0,25 L/h, 
míg a mintagáz áramlási sebessége 0,4 L/h volt. A mintagáz bemeneti nyomásértéke 3 bar. 
A készülék pásztázó módban mér, mely során elemtől függően 0,1 – 0,5 nm hullámhosszuságú 
ablakban 11 mérési ponton méri az intenzitás értékeket. A mért értékre Gauss eloszlással illeszt egy 
vonalprofilt, és a görbe alatti területtel számol. Integrálási idő: 0,5 s. 
A szekvens üzemmódot a mérés közben pontosan állítható monokromátor (holográfiás rács, 3600 
vonás/mm, felbontóképesség: 0,013 nm) teszi lehetővé. 
 

 
8. ábra: Jobin Yvon JY 24 ICP-OES spektrométer 

 
 

4.2.2. AtomComp DCP szilárd próbás elemzés 

 
A szilárd maradékokat (rezidum) AtomComp 2000 típusú DCP-OES készülékkel is vizsgáltuk 
Kassán. Ehhez 0,1000 gramm szilárd mintát használtunk fel. 
Az AtomComp 2000 kereskedelmi forgalomban kapható spektrométer. A Thermo Fisher Scientific 
cég gyártja. A készülék egyenáramú ív kisülést hoz létre. Szilárd, nehezen oldható minták direkt 
elemzésére jól alkalmazható. Alkalmas kvantitatív és kvalitatív elemzésekre. A készülék Echelle 
ráccsal és előbontó kvarcprizmával szerelt, így kétdimenziós színképet alkot, amelyben az 
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elemzővonalakat tartalamzó színképrészleteket egy 5-10 nm szélességű hullámhosszablaknak 
megfelelő képalkotó CCD-detektorral detektáljuk.  
(http://www.selectscience.net/products/atomcomp-2000/?prodID=2100) 
Az ívgerjesztés 3 lépésben programozható a 9. ábra szerint. (Flórián et al. 2006) 

Az általam alkalmazott módszer szerint az első és második lépés az előkezelés, az integrálás a 
harmadik lépésben történik. A színkép kiértékelése szoftveres úton történik. 
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9. ábra: AtomComp 2000 DC Arc gerjesztésének lépései 

 
A DCP-OES méréshez a mintát analitikai tisztaságú grafit porral, és Li2CO3-al achát mozsárban 
összedörzsöltem (minimum 20 perc), majd az elektródokba meghatározott mennyiségű töltetet 
helyeztem (10. ábra). A pontos bemérések analitikai mérleget igényelnek. Az így betöltött 
elektródok kerülnek közvetlenül a műszerbe (11. ábra). 
 

A  B  C  D 
10. ábra: A grafitelektród betöltésének különböző fázisai 

A: minta + C + Li2CO3 
B: homogenizálást követően 

C: elektród betöltése 
D: mérésre kész elektródok 

 

 
11. ábra: Ívkisülés a DCP-OES készülékben 
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4.3. MIP-OES elemspecifikus detektálási technikák eszközei és fejlesztése: 

4.3.1. MIP rezonátorok 

4.3.1.1. Beenakker rezonátor 

 
Kutatásom során kezdetekben Beenakker TM010 típusú üregrezonátort használtam a plazma 

előállítására. A plazma atomspektroszkópiai sugárforrásként szolgál, amit egy szigetelő kvarc 
kisülési csőben állítunk elő, mikrohullámmal keltett nagyfrekvenciás elektromos térerősség, és 
Hélium vagy Argon gáz bevezetése mellett. A kvarc kisülési cső Hereaus Suprasil minőségű, külső 
átmérője 5 mm, míg a belső 3 mm. A plazmának a kisülési cső közepében kell elhelyezkednie, –ezt 
horizontális, és vertikális pozicionálókkal tudjuk beállítani– különben megfelelő hűtés mellett is a 
kvarccső megolvadhat és kilyukad. Ha a kisülési cső „veszélyben van”, a plazma elveszíti rózsaszín 
színét, és elkezd fehéredni, miközben a reflektált teljesítmény megnő. A rezonátor fémköpenye 
vízhűtésű, emellett azonban szükség van a kisülési cső sűrített levegős közvetlen hűtésére is. 
A rezonátor anyaga sárgaréz, aminek a belső felületét 6 μm vastagságú Ag film borítja. A plazma 
hangolása kerámia rúd segítségével történik. (12. ábra) 
A rezonátor belső átmérője 88 mm, belső hengermagassága 15 mm.  
 
                        Mikrohullámú energia                                                 Víz hűtés 
                        koaxális becsatolása                                                     becsatolása 
 
 
 

                              Kisülési cső rögzítése 
 
                                                                                                                                  Kvarc kisülési cső 
                                 Levegő hűtés 
                                 becsatolása                                                                    Kerámia hangolórúd 
 
 
                                              Változtatható helyzetű 
                                              csatoló antenna 
 
 
 
                                                       Rezonátor                                                    Kisülési cső 
                                                       magasság állítása                                         vízszintes állítása 
 
 

                        Kisülési cső 
                        függőleges állítása 

 
12. ábra: Beenakker TM010 rezonátor axonometrikus képe 

 
A plazma előállításához szükséges mikrohullámú energiát egy Helmut Feuerbacher, Inginieurbüro 
für Analysentechnik, Tübingen gyártmányú GMW24DR 302 típusú generátor szolgáltatta. A 2450 
± 20 Hz-en működő generátor magnetron segítségével állítja elő a mikrohullámú energiát, amit 
koaxális hullámvezetőn keresztül juttatunk be a rezonátorba. A koaxális csatoló kábel KMW 243N 
típusú, impedanciája 50 Ω. A kicsatolt teljesítmény 20 és 300 W között változtatható. 
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4.3.1.2. Tandem-CMP-MIP-torch 

 
A korábbi kutatási munkákban is alkalmazott Beenakker TM010 típusú rezonátort Edward 

Reszke (ERTEC ul. Szczecinska 17-21, 54-517 Wroclaw, Lengyelország) korábbi szabadalma 
alapján (K. Jankowski,A. Ramsza, E. Reszke, Polish Patent Application P-385484) átalakította egy 
CMP/MIP csatolt rezonátorrá. Az átalakítás során a korábbi rezonátor kerámia hangoló rúdja 
feleslegessé vált, mivel a plazma hangolására egy, az üregben pozícionálható tárcsás antenna 
szolgál. (13. ábra) Az eredeti mikrohullámot becsatoló koaxális csatlakozás megmaradt, a kisülési 
cső a korábbihoz képest 1 mm-el nagyobb belső átmérővel rendelkezik. A suprasil kvarc kisülési 
csőbe 3 koncentrikusan elhelyezett elektród nyúlik bele, a plazmagáz bevezetésére pedig 2 
becsatlakozás is kialakításra került. Az egyik csatlakozás tengelyirányba a három elektród közé 
juttatja a plazmagázt, míg a másik az elektródokra merőleges irányban csatlakozik. Az új 
rezonátorral alacsonyabb betáplált mikrohullámú teljesítmény mellett stabilabb plazmakisülést 
tudtam létrehozni, mely nagyobb anyagáram-terhelést is képes elviselni. 

A rezonátor speciális adapterekkel visszaalakítható a korábbi klasszikus rezonátorrá. 
 

 

                                
13. ábra: CMP/MIP rezonátor technikai felépítése 

 
 
 

4.3.1.3. MSP rezonátor 

 
Az alacsony teljesítménnyel rendelkező kis méretű mikrohullámú plazma sugárforrást használtam a 
Hamburgi Egyetemen (Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg), a 
színképet optikai emissziós spektrométerrel detektáltam. 
A technika a micro-strip plazmatechnikán alapszik, (Engel et al. 2000; Bilgic et al. 2000), melyet 
JAC Broekaert professzor bocsátott a rendelkezésemre. A sugárforrás atmoszférikus nyomáson 
üzemeltethető. Az MSP alapja egy réz bordázat, mely biztosítja a hűtést az alsó részére 
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csatlakoztatott ventillátorral, míg a felső részére egy zafír lemez volt helyezve, melynek a közepén 
egy 0,64 mm-es furat volt (Jimenez Zapata et al. 2007; Pohl et al. 2008), melybe csatlakozott bele a 
mintagáz. A zafír lemez tetején réz bevonat volt, így a mikrohullámú generátorból érkező 
teljesítmény becsatolható volt a rendszerbe az alsó réz borda és a zafír lemez réz bevonata 
segítségével (Bilgic et al. 2000) (14. ábra). A furatba a mintagázt egy gázkromatográfiás kapilláris 
oszlop segítségével juttattam be. A betáplált mikrohullámú teljesítmény 40W volt, 2,45 GHz 
frekvencián (Dirk Fischer Elektronik, Németország). 
 

 

14. ábra: Micro-stript plazma rezonátor fotója 
 
 

4.3.2. Mintabevitel Beenakker típusú MIP-be nagynyomású hidraulikus 

porlasztással 

 
A korlátozott anyagáramterhelhetőség miatt a MIP-OES mérésekhez az impulzus szerű 

mintabevitelre alkalmas nagynyomású hidraulikus porlasztást használtam, Heltai és munkatársai 
által kialakított rendszerben (Heltai et al. 1996, Heltai et al. 1999). 

Az eluens vivőfolyadék (általában bidesztillált víz) betáplálásra egy KNAUER gyártmányú 
(típus: 64) HPLC-pumpát használtam. A nagy porlasztási hatásfok miatt a minta aeroszolt csak 
deszolvatálás után lehet a MIP kisülésbe bevezetni. A kísérleti rendszer összeállítását a 15. ábra 
szemlélteti. (Heltai 2005.) 

A pumpa folyamatosan áramoltatja az adott nyomáson és sebességgel az eluenst 
(leggyakrabban víz). A mintaváltó többféle méretű hurokkal (megfelelő térfogatra kalibrált PEEK 
cső) szerelhető, amit a mintaváltó szelepen keresztül fecskendővel át tudunk mosni, és fel tudunk 
tölteni. Ezt követően a hurok a mintaváltó kar átfordításával az eluens áramlásába kapcsolható, így 
a beinjektált mintamennyiség porlasztásra kerül. A következő feltöltéshez a mintaváltó kart 
ismételten át kell fordítani. (17/D és 17/E ábra) 

A pumpa magas nyomáson (10-20 MPa) biztosít folyamatos folyadékáramlást. A műszeren 
mechanikusan tudjuk szabályozni az áramló folyadék sebességét, és be tudjuk állítani a kritikus 
minimális, és maximális nyomásértéket. Az utóbbinak a porlasztófej eltömődésekor van 
jelentősége, ekkor ugyanis a folyadék áramlása akadályba ütközik, megnő a nyomás, és leáll a 
porlasztás. Ennek a módszernek a legnagyobb hátránya ebből fakad. A porlasztó szűrőn keresztül 
tiszta oldószert továbbít egy cserélhető hurkon keresztül. Különböző méretű mintabevivő hurkokat 
alkalmaztam (20 µL, 100 µL, 455 µL). Leggyakrabban a korábban bevált 20 µL-es hurokkal 
dolgoztam. A hurok méretét a MIP-ben áthaladó anyagáram sűrűség befolyásolja, és így közvetve 
hat az abszolút (tömegegységekben mért) kimutatási határ értékére is. A hurkot megfellő 
mennyiségű folyadék mintával lehet feltölteni injektálással, majd a hurkot az áramló desztillált víz 
útjába kapcsolhatjuk. 20 MPa nyomás- és 1,2 ml/min folyadékáramlás mellett a beinjektált minta 1-
2 másodperc alatt eléri a plazmát. A készülék felépítését a 16. ábra, főbb egységeit pedig a 17. ábra 
szemlélteti. 
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A porlasztófej (gyémántlapka, közepén 20 μm átmérőjű furattal) előtt ismét egy szűrő van 
elhelyezve, ennek ellenére gyakori a porlasztófej eltömődése. A tisztítása rendkívül nehézkes, és 
időigényes. 
                                                              deszolvatálás 
                                        radiatív fűtés                                              vízhűtés                                Spectrametrics SMI-III 
                                                                                                                                   He MIP 
 
             HPLC pumpa 
 
 
                                   mintaváltó hurok                              hulladék elvezetés 
 
                  eluens 
                                                                          He gáz bevezetés 
                                                                                                                                                                  szoftver 

 
15. ábra: NHP-MIP-OES kísérleti rendszer vázlata 

 
 
                                                                               mintaváltó hurok 
                                                                                                                                               aeroszol 
 
                 HPLC pumpa 
 
                                                          szűrő                                   porlasztó fej 
                                                                                                                                   gömb ütközőfelület 
 
                 szűrő 
  
 
  eluens 

16. ábra: Nagynyomású hidraulikus porlasztó felépítése 
 
 

  A 

  C

D

  B 

E
17. ábra: KNAUER HPLC pumpa főbb egységei 

A: porlasztófej gyémántlapkával, B: pumpa, C: mintaváltó, D mintaváltó hurok feltöltése, E: mintaváltó hurok 
áramlásba kapcsolása 
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4.3.3. Hidridfejlesztés 

 
Elektrokémiai higany hidridfejlesztésre (EcMCVG) Červený és társai által korábban már leírt 
elektrolizáló cellát használtam. (Červený et al. 2007) A két cella plexiüvegből készült (Rempo Net, 
Csehország), 3×3×100 mm méretben, melyet Nafion®117 (Aldrich, USA) ioncserélő membránnal 
választottam el. Az elektród katódja és anódja is platina volt (99,999%, Goodfellow, UK). A teljes 
katód felülete 1200 mm2, míg az anód felülete 300 mm2 volt. Mindkét elektródot réz csatlakozással 
kapcsoltam a laboratóriumi tápegységre 0,03 A áramerősséggel (DIGI 40, Voltcraft Labornetzgerät, 
Németország). Az anolit oldat 2 mólos kénsav volt, míg a katolit oldat 0,05 mólos sósav vagy a 
minta volt, melyeket Perimax 12/4 (Spetec, Németország) perisztaltikus pumpával adagoltam 0,25 
mm átmérőjű Tygon® illetve Teflon csövön keresztül. 
A kísérleti rendszerbe 3 helyen He (4.6-os tisztaságú) gázbevezetés történt (18. ábra). Az első 
gázbevezetés közvetlenül az elektrokémiai cella előtt csatlakozott a rendszerbe 130 mL·min-1 
áramlási sebességgel, a második gázbevezetés a 14 mL·min-1 áramlási sebességgel a gáz/folyadék 
szeparátor közepébe csatlakozott, míg a harmadik gázbevezetés ellenáramban a hidrogén eltávolító 
cella felső részébe csatlakozott 0,15 mL·min-1 áramlási sebességgel. 
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18. ábra: EcMCVG-MSP-OES kísérleti rendszer összeállításának vázalta 
1: katolit/minta oldat, 2: anolit oldat, 3: perisztaltikus pumpa, 4: elektrokémiai cella, 5: gáz-folyadék szeparátor 
kényszerített elvezetéssel és üveggyöngyökkel, 6: szárító edény cc. kénsavval, 7: biztonsági szárító edény cc. kénsavval 
(alacsony holttérfogattal), 8: hidrogén eltávolító rendszer Nafion®117 membránnal és a harmadik He bevezetéssel, 9: 
MSP, 10: OES, 11: USB csatlakozás a számítógéphez, 12: He gázpalack, 13: digitális áramlásmérő az első vivőgáz 
részére, 14: áramlásmérő a második vivőgáz részére, 15: áramlásmérő a harmadik gázbevezetés részére, 16: hulladék 
gyűjtő, 17: mikrohullámú generátor (2,45 GHz), 18: tápegység a mikrohullámú generátor részére, 19: tápegység az 
elektrokémiai cella részére 
 
Az elektrokémiai folyamat során keletkező hidrogén gáz a plazma számára káros, így azt a 
rendszerből el kell távolítani. Erre a célra szolgált a hidrogén eltávolító cella, mely két részcellából 
áll, belül mélyedéssel kimaratva (5×100 mm), melyet Nafion®117 membránnal választottam el. A 
cella alsó részében áramlott a száraz mintagáz a hidrogénnel, míg a felső cellában ellenáramban a 
hélium gáz. A Nafion®117 membrán falán a hidrogén molekulák keresztülléptek (Broka et al. 
1997; Hietala et al. 1999) és az ellenáramban áramló hélium gázzal együtt eltávoztak a rendszerből. 
Ezt követően a mintát tartalmazó gáz bevezethető volt a plazmába. 
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19. ábra: EcMCVG-MSP-OES kísérleti rendszer összeállításának fényképe 
 

4.3.4. Spektrométerek 

4.3.4.1. Spectrametrics SMI-III 

 
A MIP-OES méréseimhez egy SPECTRAMETRICS SMI-III Echelle spektrométert használtam. 
Végablakos megvilágítást alkalmaztam, a MIP képét a belépő résre fókuszáltam. A spektrométer 
belépő nyílását egy vízszintes és egy függőleges rés határolja. A függőleges rés 25, 50, 100, 200, 
500 μm szélességűre állítható, amely meghatározza a sávszélességet, míg a vízszintesen 100, 200, 
300, és 500 μm résmagasság állítható. A résről kiinduló sugárzás keresztülhalad egy forgatható 
kvarclemezen, majd 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 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-edrendű színkép 
lényegesen fényerősebb. A hajlásszögnek kellő megválasztásával elérhető, hogy akár huszadrendű 
színkép is elemezhető legyen. Ez azért is lényeges, mert a többi rácsfajta a harmadrendűnél 
nagyobb rendű színképek fényszegénysége miatt gyakorlati célokra nem alkalmazhatóak. (Mika et 
al. 1968.) Ezután a fénysugár a második kollimáló tükrön keresztül az elektronsokszorozó-
detektorba jut. (20. ábra) 
A spektrométer módosított Czerny-Turner elrendezésű, Echelle ráccsal, 30o-os kvarcprizmás 
előbontóval. Hullámhossztartomány: 190-800 nm, színképrendek: 28-118. 
Diszperzió / sávszélesség alakulása a következő: 
      diszperzió  sávszélesség 

200nm 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 

A készülékbe szerelt detektor 20 fotoelektron-sokszorozóból áll (polikromátor üzemmódban) 
fotoelektron-sokszorozó (monokromátor üzemmódban). Hammatsu R 292, R 374 és R268 típusúak. 
 
A készüléket monokromátor üzemmódban használtuk, az elemzővonalak pontos helyét megfelelő 
üregkatód-lámpa segítségével kerestük meg. 
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                                                                                                                                     detektor 
 
 
 
 
 
 
 
                               fókuszáló tükör                                                                        lépcsős rács 
                                                                                                                     prizma 
 
 
                                                                                                                         rés                         plazma 
                              kollimáló tükör 
                                                                            forgó kvarc lemez 
 

20. ábra: SPECTRAMETRICS SMI-III Echelle spektrométer elvi felépítése 
 

 A háttérkorrektor ADaM™ Analytical Data Manager típusú rendszerű, amit csak folyamatos 
mintabetáplálás esetén lehet alkalmazni. 

Az impulzusszerű mintabevitel esetén az üregkatód lámpával megkeresett elemzővonal 
pontos helyére beállunk, ekkor folyamatos jelkövetést tudunk biztosítani; az intenzitásváltozást a 
számítógép kijelzi. A vakértéket folyamatosan regisztráljuk, és a minta injektálását követően 
tranziens jelet kapunk. Az így kapott tranziens jel elmenthető szoftveres úton, és utólagosan 
kiértékelhető (21. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                            tranziens jel 
 
                                          alapvonal 
 
 

 
21. ábra: Adott minta injektálást követő jelváltozás számítógépes megjelenítése a vezérlő szoftverben 

 

4.3.4.2. Oceans Optics USB2000 – Miniatürizált spektrométer 

 
Hamburgi egyetemen a kísérleteimhez használt spektrométer egy USB2000-es spektrométer 
(Oceans Optics, USA) CCD detektorral (SONY ILX511 nagy érzékenységű 2048 pixelszámú), mely 
200 – 500 nm spektrumtartományt egyszerre volt képes detektálni f/4,23 mm fokális távolsággal. 
Az egy pixelnek megfelelő sávszélesség a fentiekből számítva 0,14 nm A detektor által rögzített 
színkép szoftveres úton dolgozható fel. (A rendszer on line detektálásra volt alkalmas.) 
A színkép felbontását aszimmetrikus Czerny-Turner rácsos monokromátor végezte. Az egész 
berendezés 270 gramm tömegű, és egy cigarettás doboz mérettel rendelkezik. (22. ábra) 
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A spektrométer felépítését a 23. ábra mutatja be. 
(Installation and Operation Manual, Document Number 170-00000-000-02-1005) 
 

 

 
22. ábra: Oceans Optics USB2000 fényképe 

 

 
 
 

23. ábra: Oceans Optics USB2000 spektrométer felépítése 
1: optikai kábel csatlakozó, 2: belépő rés, 3: szűrő, 4: kollimáló tükör, 5: optikai rács, 6: fókuszáló tükör, 7: L2 detektor 

lencse, 8: CCD detektor 
 
A plazma és a spektrométer között a fény egy optikai kábelen csatlakozott, melyet egy kvarc 
lemezzel védtem meg a plazmából kiáramló forró gázoktól. a higany jelét mind görbe alatti terület, 
mind csúcsmagasság szerint értékeltem, 251,57 nm illetve 440,84 nm hullámhosszúságon. Az 
integrációs időt 100 és 300 ms között változtattam. 
 
 

4.3.5. HPLC-MIP-OES mérőrendszer összeállítás Cr-speciációhoz 

 
Az alábbiakban bemutatott kísérleti rendszert a témavezetőm által irányított kutatócsoport 

fejlesztette ki a Cr(III)/Cr(VI) speciációs elemzéshez. Munkám kezdetén ezekbe a vizsgálatokba 
kapcsolódtam be. (Heltai et al 2005, Heltai et Horváth 2006, Heltai et al. 2006, Heltai et al. 2007) 

A kísérleti rendszer összeállításakor a mintaváltó hurok és a porlasztófej közé egy C18RP 
kromatográfiás oszlopot illesztettünk HPLC elválasztás céljából. A kísérleti rendszer elvi vázlatát a 
24. ábra szemlélteti. 

A Cr(III) / Cr(VI) elválasztás alapja az általunk alkalmazott módszer esetében az, hogy a 
(VI) oxidációs fokú krómot tartalmazó kromát ionokat szerves ionpár-képző komplex formába 
alakíthatjuk. Ez az ionpár-komplex fordított fázisú HPLC oszlopon megköthető, míg a Cr(III) forma 
az oszlopon retenció nélkül áthalad. A megkötött ionpár-komplex metanol/víz elegyével eluálható. 

1
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Ezt az elválasztást kapcsoltuk a MIP-OES rendszerhez, és az elválasztás körülményeit 
optimalizáltuk. (Heltai 2005.) 
 
 
 
 
                                                             Deszolvatálás 
 
                         Mintaváltó hurok                                                           He (MIP) 
 
            HPLC pumpa 
 
 
                                                                                 Elfolyó                                   Ar (IPC) 
                                                      C18RP 
                                                                          He vagy Ar 
      Eluens 

24. ábra: HPLC-NHP-MIP(ICP)-OES kísérleti rendszer elvi vázlata 
 

A kísérlet során az eljárás teljesítőképességét összehasonlítottuk az optimált elválasztó 
rendszerhez kapcsolt MIP-OES, illetve ICP-OES detektálás alkalmazása esetén. Összehasonlítottuk 
a kétféle sugárforrás alkalmazása esetén keletkező zavaró mátrixhatásokat és kalibrációs 
problémákat is. 
 

4.3.6. Vízminták vétele és előkészítése Hg méréshez 

 
7 különböző helyen vettem vízmintákat Hamburgban (Németország), melyek különböző 

területeket jellemeznek (4. táblázat, M3-as melléklet). Az 1 – 6 –ig jelölt mintákat hajók, csónakok 
közeléből vettem, mivel a hajófenekét Hg tartalmú festékekkel és gombaölő szerekkel kezelik. Az 
1-es, 2-es és 7-es minta állóvíz, a többi folyóvízi minta. 
 

Minta jele Hely megnevezése Leírás 
    1 Krugkoppelbrücke Alster tó, hajómegálló (befolyó) 
    2 Townhall Alster tó, kikötő (kifolyó) 
    3 Baumwall Elba folyó (észak), kikötő (világítótorony) 
    4 Landungsbrücken Elba folyó (észak), kikötő 
    5 Waltershol Elba folyó (dél), kikötő 
    6 Teufelbrück Elba folyó (észak), kikötő 
    7 Klein Flottbeck Kis tó egy parkban 

 
4. táblázat: Reális vízminták listája Hamburg különböző helyszíneiről 

 
A vízminták stabilitása nem volt megfelelő, ezért fontos volt a minták azonnali elemzése. Minden 
mintát szűrést (Filtrak 390) követően kettéosztottam. Az egyik mintacsoportot mindenfajta kezelés 
nélkül közvetlenül elemeztem, a másik csoportot standard addíciós módszerrel vizsgáltam. Az 
addíció 50 μg/L Hg volt. 
 A mérésekhez két referencia mintát is választottam. Az egyik az SRM NIST 1640 
természetes vízreferencia minta, mely ugyan higanyra nem volt bizonylatolva, azonban az általam 
vizsgált zavaró mátrix elemekre igen. A referencia mintát tízszeres hígításban vizsgáltam, mivel 
korlátozott mennyiségben állt csak rendelkezésemre. 

A másik referencia minta az SRM NIST 2781 szennyvíziszap referencia minta volt, mely 
3,64 ± 0,25 mg/kg bizonylatolt higany tartalommal rendelkezett. Minta-előkészítésre mikrohullámú 
feltárást alkalmaztam (MARS 5). A fél gramm analitikai pontosságú légszáraz mintához 5 mL 98 
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m/m%-os kénsavat, valamint 5 mL 65 m/m%-os salétromsavat adtam, majd két programvezérelt 
lépésben végeztem el a roncsolást. Első lépés 5 perc 1200 W teljesítmény 35 bar nyomás és 140 °C 
hőmérsékleti érték volt, majd a második lépésben a hőmérsékletet 190 °C hőmérsékletig engedtem, 
és 40 percig ezen az értéken roncsoltam. A rocsolmányokat a hűtést követően előtisztított üveg 
főzőpohárba tettem, és főzőlapon hevítettem, hogy a nitrogén-oxid gázok eltávozzanak a 
roncsolmányból (Saraswatu et al. 1995) Majd a katolit oldattal (0,05 M HCl) történő hígítást 
követően a mintákat szűrtem, és 50 mL-re töltöttem. (Pohl et al. 2008) 

Mindkét referencia minta esetében standard addíciós módszert alkalmaztam 50 μg/L Hg 
tartalommal. 
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5. Eredmények 

5.1. Szekvens extrakció validálása üledékmintákra, és alkalmazása talaj-, 

üledék-, ülepedő por-, és biofilm mintákra 

5.1.1. Talaj, üledék, ülepedő por szekvens extrakciójának metodikai 

összehasonlítása 

E vizsgálatok célja az volt, hogy a módszer alkalmazásának lehetőségeit kiterjesszem a 
teljes (talaj/víz/üledék/légkör) transzport ciklusban előforduló összes mintatípusra. A vizsgált 
mintákat módszeresen válogattuk ki, a megfelelő terület és mintatípusnak tükröznie kellett az eltérő 
nehézfém-terhelés és mobilizáció összefüggéseit. 

A metodikai porblémák főbb okai: 
1.) A különböző mintatípusok eltérő szervesanyag összetétele. 
2.) A BCR módszer áztatásos jellege, melynek során az extraháló oldat összetétele 

folyamatosan változik 
3.) Az áztatást követő fáziselválasztás (centrifugálás, dekantálás) során lehetőség van a 

kioldott anyagok readszorpciójára a szilárd fázis felületi rétegében. 
A szekvens extrakció során a CRM-701-es referencia mintával az eredeti, nem módosított 

protokoll szerinti kioldást végeztem el, azért, hogy a Kémia és Biokémia Tanszéken korábbi 
vizsgálati eredményeivel a saját kapott eredményem összevethetők legyenek. (Heltai et al. 2000, 
Halász 2010; Fekete 2003) (Mivel az üledék vizsgálatok 1995-ben már elkezdődtek a gödöllői 
tórendszerekben, ezért az akkor még nem módosított protokoll volt érvényben.) 
 Az üledék (Gödöllő – Isaszeg tórendszer VII. tó), talaj (Nagyhörcsök), ülepedő por (Kassa), 
valamint a referencia mintákkal (CRM-701) végzett extrakció eredményeit a 25. ábra szemlélteti. 
Az extrakciókat és a méréseket is 3 párhuzamos ismétlésben végeztem. 
 

 
25. ábra: Talaj, üledék, ülepedő por és referencia minta BCR szekvens extrakció eredményei, valamint 

CRM-701-es referencia minta bizonylatolt értéke 
(█ első lépés, █ második lépés, █ harmadik lépés, █ negyedik lépés) 
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 A különböző eredetű mintáknak elétérő a szervesanyag és karbonáttartalma. Így a szálló 
porok esetén [amelyek feltehetően szénhidrogéneket (olaj, PAH) is tartalmaznak] a vízzel nem 
elegyedő fázis is keletkezik az extrakció aorán. Ezeket nehéz volt a folyadékfázistól elkülöníteni, 
hiába növeltük a centrifuga forgási sebességét, és idejét. Emellett ez a fázis a folyadék felszínén 
úszott, így már a folyadékfázis leválasztása is problémát jelentett. (A kísérletek elején vizsgáltuk, 
hogy az általunk is használt centrifuga csövek milyen erőhatásoknak tehetőek ki a centrifugában. A 
protokoll szerinti erőhatást meghaladó fordulatszámon azonban már a centrifuga csövek 
deformálódtak, esetenként megrepedtek.) (Heltai et al. 2008; Fekete et al. 2008; Horváth et al. 
2009) 
 
A CRM 701 referencia minta vizsgálatának eredményén jól látszik, hogy a Zn, Cd, Pb, Cu esetében 
a CRM módosított protokoll szerinti bizonylatolt értékeivel elfogadható egyezést mutatnak az 
általunk mért értékek, azonban bizonyos elemek esetében a bizonylatolt érték és a mért referencia 
érték között eltérés mutatkozik. Ennek egyik oka a korábban említett eredeti protokoll használata. A 
módosított protokoll már pontosabb savkoncentrációt határoz meg a második valamint a harmadik 
lépésben, valamint az oxidációs lépés esetében a hidrogén-peroxid mennyiségét is módosították. A 
másik ok az eljárás negyedik lépésével magyarázható, amelyben mikrohullámú feltárást 
(HNO3/H2O2) alkalmaztam, szemben a protokollban szereplő királyvizes feltárással (Ure et al. 
1993, Rauret et al. 2001). 
 
 A nagy szervesanyag tartalom a harmadik lépésnél előírt hidrogén-peroxidos oxidáció során 
technikai problémát jelentett. Ugyanis a mintára rámért 10 ml 30 m/m%-os hidrogén-peroxidot 
85°C-os vízfürdőn kell főzni, majd mielőtt a teljes mennyiség eltávozik ismét 10 ml hidrogén-
peroxidot mérünk rá, és ismét elfőzzük róla. A korábbi protokoll 4*10 ml főzést írt elő, a módosított 
már csak 2*10 ml-t. Az elfőzésnél azonban problémát jelentett, hogy ha a centrifuga csövet 
majdnem a tetejéig nem lepi el a fűtött víz, akkor a cső falán a gőz kondenzálódik, majd 
visszafolyik az oldószer, jelentősen meghosszabítva az amúgy sem gyors főzést. A felhajtóerő miatt 
viszont problématikus a centrifuga csövek víz alatt tartása, úgy hogy teljesen nem lepheti el a víz 
(be nem folyhat), és függőleges helyzetben kell lennie. Mivel a több minta, vakok, és ezek 
ismétlései összesen 15-20 csövet tesznek ki, ezért az egyesével való súllyal terhelés sem lett volna 
jó megoldás. Végül a megfelelő magasság alátámasztással beállítva, majd a csövekre egy rácsot 
(hűtőszekrény) helyezve megoldható a megfelelő helyzetű leszorítás (26. ábra). És ami a 
legfontosabb, így megoldható, hogy a kész csöveket a többi zavarása nélkül eltávolítsuk mivel, ha a 
minta „besül”, nem lesz alkalmas a következő lépésre. 
 

    
26. ábra: Centrifuga csövek leszorításának technikai megoldása a BCR harmadik lépésénél 

 
Ezzel a megoldással a főzési idő jelentős mértékben lerövidült (6-7 óra a korábbi 10-12 óra helyett). 
 
A 5. táblázatban a talaj, üledék, ülepedő por, valamint a referencia minta mért illetve a megadott 
bizonylatolt értékei láthatóak. Az extrakciók és a mérések is 3 párhuzamos ismétlésben történtek. 
Az elemanalízist JY24 ICP-OES készülékkel végeztem. Jól látható, hogy az ülepedő por magas 
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nehézfém tartalommal rendelkezik, már az első lépésben kioldható frakció esetén is. Az üledék 
vizsgálata során illetve annak múltját figyelembe véve nem meglepő, hogy a korábban 
nehézfémmel terhelt tórendszer üledéke is magasabb értékeket tartalmaz. 
 

BCR Element
lépés

Zn 205 ± 6 186,80 ± 1,07 5,83 ± 0,01 348,67 ± 0,67 1033,33 ± 1,64
Cd 7,34 ± 0,35 6,81 ± 0,04 1,27 ± 0,04 3,55 ± 0,01 2,96 ± 0,003

1. Pb 3,18 ± 0,21 3,73 ± 0,01 0,29 ± 0,02 16,76 ± 0,04 63,47 ± 0,10
Ni 15,4 ± 0,9 8,92 ± 0,12 3,67 ± 0,01 0,09 ± 0,003
Cr 2,26 ± 0,16 1,68 ± 0,01
Cu 49,3 ± 1,7 32,03 ± 0,25 1,16 ± 0,01 7,39 ± 0,01 1320,64 ± 1,25
Zn 114 ± 5 90,96 ± 0,17 3,75 ± 0,01 172,96 ± 0,38 336,03 ± 0,51
Cd 3,77 ± 0,28 3,36 ± 0,01 0,35 ± 0,002 1,60 ± 0,01 1,19 ± 0,002

2. Pb 126 ± 3 76,80 ± 0,06 3,03 ± 0,03 97,20 ± 0,12 210,00 ± 0,65
Ni 26,6 ± 1,3 14,43 ± 0,01 0,75 ± 0,01 3,63 ± 0,02
Cr 45,7 ± 2 15,52 ± 0,01 19,73 ± 0,11 1,07 ± 0,01
Cu 124 ± 3 54,75 ± 0,04 1,07 ± 0,01 9,05 ± 0,08 740,61 ± 2,95
Zn 45,7 ± 4 25,00 ± 0,12 2,70 ± 0,01 71,95 ± 0,14 330,62 ± 2,65
Cd 0,27 ± 0,06 0,80 ± 0,001 0,67 ± 0,01 1,07 ± 0,001

3. Pb 9,3 ± 2 37,73 ± 0,11 18,60 ± 0,09 143,27 ± 0,31 229,43 ± 1,14
Ni 15,3 ± 0,9 4,38 ± 0,03 1,53 ± 0,01 0,78 ± 0,01 1,67 ± 0,03
Cr 143 ± 7 44,38 ± 0,15 4,17 ± 0,01 71,03 ± 0,26 16,05 ± 0,13
Cu 55,2 ± 4 28,87 ± 0,10 2,93 ± 0,01 22,03 ± 0,03 1205,78 ± 1,93
Zn 95 ± 13 52,91 ± 0,12 39,17 ± 0,05 37,29 ± 0,12 280,64 ± 1,63
Cd 0,13 ± 0,08 0,91 ± 0,002 0,60 ± 0,004 0,69 ± 0,01 1,64 ± 0,01

4. Pb 11,0 ± 5,2 10,48 ± 0,08 5,44 ± 0,06 22,95 ± 0,07 46,23 ± 0,31
Ni 41,4 ± 4 15,75 ± 0,03 11,04 ± 0,01 24,75 ± 0,13 24,87 ± 0,13
Cr 62,5 ± 7,4 29,67 ± 0,11 27,72 ± 0,04 78,52 ± 0,41 38,27 ± 0,24
Cu 38,5 ± 11,2 15,37 ± 0,05 10,01 ± 0,03 6,15 ± 0,01 278,09 ± 3,92
Zn 454 ± 19 355,67 ± 0,37 51,45 ± 0,02 630,87 ± 0,33 1980,62 ± 1,61
Cd 11,7 ± 1 11,88 ± 0,01 2,21 ± 0,01 6,51 ± 0,01 6,85 ± 0,004

Szumma Pb 143 ± 6 128,75 ± 0,06 27,36 ± 0,05 280,17 ± 0,14 549,13 ± 0,55
Ni 103 ± 4 43,48 ± 0,05 13,32 ± 0,02 32,82 ± 0,04 26,63 ± 0,04
Cr 272 ± 20 89,57 ± 0,07 31,89 ± 0,02 170,97 ± 0,20 55,38 ± 0,09
Cu 275 ± 13 131,01 ± 0,11 15,17 ± 0,01 44,62 ± 0,03 3545,13 ± 2,51

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ülepedő por

BCR EREDMÉNY  [ µg/g ]

CRM 701 Üledék
Bizonylatolt Mért

Talaj

 
 

5. táblázat: Talaj, üledék, ülepedő por és referencia minta BCR szekvens extrakció eredményei, 
valamint CRM-701-es referencia minta bizonylatolt értéke 

 
Ezek az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a nehézfém transzportban a szálló porok 
lényeges szerepet játszanak az ipari tevékenységből és közlekedésből származó emisszió terén. Ez 
különösen olyan intenzív kohászati ipari területeken jelentős, mint Kassa és környéke. 
Az üledék magasabb nehézfémtartalma elsősorban a szennyvíz és a csapadékvíz által bevitt 
szennyeződésekből és a szálló por ülepedéséből származhat. A mezőgazdasági területeken, ha a 
talaj lényegesen távolabb van az ilyen szennyező forrásoktól, lényegesen kisebb nehézfém 
koncentrációkkal kell számolni, s ennek megfelelően kell az elemanalitikai méréstechnikákat 
megválasztani. 
 

5.1.2. Readszorpció jelenségének vizsgálata 

 Külön vizsgáltam a szekvens extrakció során azt a problémát, hogy a centrifugálással 
végzett fáziselválasztás során a kioldott fémek a szilárd fázis felületén újra adszorbeálódnak. Ezzel 
a kioldás eredményét meghamisíthatják. 

A readszorpció jelenségét a CRM-701-es referencia mintával végzett BCR szekvens 
extrakció harmadik lépését követően vizsgáltam A szilárd maradék 27. ábra szerinti felső részéből, 
valamint a maradék ezt követő homogenizálása után végeztünk szilárd próbás elemzést, AtomComp 
2000 DCP készülékkel. (Heltai et al. 2011) 
Teljes anyagmérleg számítására nincs mód, ugyanis nemcsak a kioldás miatt változik a minta 
tömege, hanem az alkalmazott reagensek által kiváltott egyéb reakciók és a reagensek adszorpciója 
miatt. 
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27. ábra: Readszorpció vizsgálatához használt szilárd minta vételezésének részei 
a: felső bolygatatlan rész (0,0080 g) 

b: maradék, homogenizálást követően 
 
A 6. táblázat eredményei alapján is jól látható, hogy minden vizsgált elem esetében a felső réteg 
elemtartalma magasabb volt, mint a minta többi, homogenizált részének az elemtartalma. Ez alapján 
megállapítható, hogy a kioldásos technika során fennáll a readszorpció veszélye. Ez különösen a 
kisebb koncentrációk esetében okozhat relatíve nagyobb bizonytalanságot. Ennél megbízhatóbban 
csak a teljes kioldási anyagmérleggel lehetne meghatározható ez a mennyiség, azonban ez a 
gyakorlatban nem valósítható meg. 
 

Vizsgált 
elemek 

BCR 701 
1 a 1 b 2 a 2 b 

Ni mg/kg 87,7 ± 2,77 63,3 ± 2,15 61,6 ± 1,47 48,8 ± 0,87 
Zn mg/kg 186 ± 5,93 92,3 ± 3,06 20,6 ± 0,33 n.d. 
Cu % 0,043 ± 0,002 0,041 ± 0,001 0,026 ± 0,0001 0,031 ± 0,001 
Cr mg/kg 144 ± 10,54 106 ± 12,05 94 ± 3,40 89 ± 6,74 
Pb mg/kg 151 ± 8,33 140 ± 7,37 146 ± 6,40 111 ± 5,12 

 
6. táblázat: A szilárdpróbás vizsgálat eredménye a readszorpció jelenségének bizonyítására 

(a): felső rész (b): homogenizált rész (1) és (2) szilárd minták 
 

5.1.3. Biofilm és az eredete helyén vett üledék minták szekvens extrakciós 

problémáinak összehasonlítása 

A mérések következő fázisában Kassáról a Hernád folyóból gyűjtöttünk ismételten két 
biofilm mintát, valamint ugyanarról a helyről üledék mintát is (M2/A/b melléklet). Vizsgálatunkkal 
szerettük volna a biofilm-üledék kapcsolatot és a biofilm elemtartalmának frakcionálási metodikai 
problémáit tanulmányozni. 

A mérési eredményeket a 28. ábra, valamint a 7. táblázat tartalmazza. 
 

Azt tapasztaltuk, hogy biofilmek esetében a szekvens extrakció négy lépésének összege 
együttesen magasabb koncentrációt ad, mint az eredeti minta HNO3/H2O2 –al végzett mikrohullámú 
roncsolása. Ennek valószínűleg az az oka, hogy míg a roncsolásnál az eredeti minta kerül feltárásra, 
addig a négy lépés során alkalmazott vegyszerek lebontják, illetve fellazítják azokat a struktúrákat 
(pl. sejtek, biopolimerek), amelyek a kötött vagy adszorbeált elemtartalom kioldását hátráltatják, 
így a negyedik lépésben a mikrohullámú roncsolás már egy előzőleg agresszív kémiai 
vegyszereknek kitett kvázi „fellazított” mintával találkozik. 

a 

b 
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A három ismétlésben végzett extrakciós lépések bizonytalansága elfogadható határok között 
maradt, így az eredmények statisztikailag összehasonlíthatóak. Megfigyelhető továbbá, hogy a 
biofilmek esetén az első és második frakcióban kisebb elemtartalom koncentrálódik, mint üledékek 
esetén. Ennek oka nem csak a felületek nagyságában keresendő, hanem az eltérő (élet)ciklusban is. 
Azonban a harmadik lépésben, ahol már az oxidálószer jelenléte miatt a sejtes struktúra felbomlik, a 
biofilm esetében rendre nagyobb elemtartalmat mértünk. Ebből megállapítható az is, hogy az 
üledékek szerves/szervetlen kötésű elemtartalma különbözik a biofilmekétől. 
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28. ábra: A Hernád folyóról azonos területeiről szármzó biofilm és üledék minták BCR szekvens 

extrakciójának eredményei 
(█ első lépés, █ második lépés, █ harmadik lépés, █ negyedik lépés) 

 
 

Elem
Zn 5,13 ± 0,17 15,25 ± 1,58 5,27 ± 0,30 27,08 ± 0,70
Cd 0,04 ± 0,09 0,11 ± 0,06 0,04 ± 0,09 0,32 ± 0,06
Pb 1,37 ± 1,12 1,23 ± 1,10 0,92 ± 0,77 1,05 ± 0,87
Ni 1,83 ± 0,19 4,08 ± 0,13 2,83 ± 0,14 8,96 ± 0,18
Cr nd 0,00 ± 0,07 nd 0,07 ± 0,02
Cu 3,40 ± 0,29 4,89 ± 0,45 3,31 ± 0,08 7,20 ± 0,02

Zn 3,00 ± 3,45 26,35 ± 0,57 10,18 ± 0,27 51,80 ± 2,34
Cd 0,26 ± 0,04 0,13 ± 0,06 0,13 ± 0,08 0,23 ± 0,11
Pb nd 18,43 ± 2,48 0,67 ± 1,18 14,69 ± 1,33
Ni nd 4,80 ± 0,20 nd 15,06 ± 1,38
Cr nd 1,43 ± 0,30 nd 1,29 ± 0,15
Cu 0,27 ± 0,43 18,78 ± 1,03 0,16 ± 0,04 25,39 ± 0,24

Zn 35,51 ± 2,50 10,93 ± 0,52 42,01 ± 1,35 16,09 ± 1,30
Cd 0,20 ± 0,14 0,20 ± 0,13 0,23 ± 0,03 0,17 ± 0,03
Pb 14,31 ± 1,74 5,90 ± 1,04 14,81 ± 0,67 3,13 ± 2,61
Ni 4,31 ± 0,25 2,55 ± 0,15 5,58 ± 0,18 4,83 ± 0,48
Cr 1,10 ± 0,33 0,88 ± 0,06 1,91 ± 0,36 0,93 ± 0,24
Cu 12,01 ± 0,30 12,73 ± 2,30 19,86 ± 0,86 14,39 ± 0,64

Zn 46,38 ± 1,22 33,71 ± 0,39 52,16 ± 11,74 35,25 ± 1,26
Cd 0,82 ± 0,09 0,77 ± 0,04 0,85 ± 0,28 0,77 ± 0,07
Pb 4,00 ± 0,86 5,24 ± 0,93 4,33 ± 0,35 4,97 ± 0,66
Ni 17,54 ± 0,47 13,91 ± 0,40 17,06 ± 0,88 14,88 ± 0,86
Cr 25,39 ± 4,64 19,31 ± 3,70 22,05 ± 2,19 21,16 ± 6,03
Cu 20,58 ± 0,05 15,42 ± 1,22 15,21 ± 0,44 15,24 ± 0,16

Zn 90,02 ± 7,34 86,25 ± 3,07 109,62 ± 13,66 130,22 ± 5,60
Cd 1,32 ± 0,36 1,21 ± 0,29 1,25 ± 0,48 1,48 ± 0,27
Pb 19,68 ± 3,72 30,80 ± 5,54 20,73 ± 2,98 23,84 ± 5,47
Ni 23,68 ± 0,92 25,34 ± 0,88 25,48 ± 1,20 43,72 ± 2,91
Cr 26,49 ± 4,97 21,62 ± 4,13 23,96 ± 2,54 23,45 ± 6,44
Cu 36,25 ± 1,06 51,83 ± 4,99 38,54 ± 1,42 62,22 ± 1,07

Zn 61,23 ± 0,07 68,41 ± 4,55 59,27 ± 2,38 97,30 ± 1,69
Cd 0,49 ± 0,01 0,89 ± 0,05 0,64 ± 0,04 1,05 ± 0,11
Pb 10,05 ± 0,53 17,16 ± 1,23 9,11 ± 0,18 15,03 ± 1,08
Ni 14,08 ± 0,19 21,35 ± 0,50 14,92 ± 0,31 33,30 ± 1,05
Cr 12,58 ± 3,27 21,03 ± 1,37 13,17 ± 2,34 20,60 ± 4,01
Cu 23,42 ± 0,13 40,97 ± 4,54 24,48 ± 1,18 49,89 ± 4,01

BCR EREDMÉNY [mg/kg]

1st

2nd

Biofilm 1

Mikrohullámú 
roncsolás 4th

3rd

Biofilm 2Üledék 1 Üledék 2

original

1+2+3+4

 
7. táblázat: A Hernád folyóról azonos területeiről szármzó biofilm és üledék minták eredményei 
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A 7. táblázatban közölt értékeket az adott frakció legkisebb értékével visszaosztva kaptam a 8. 
táblázatot, mely így a biofilm és az üledék minta egymáshoz viszonyított elemtartalmának arányát 
mutatja. A négy lépés összegénél jól látszik, hogy a két eltérő minta páronként megfeleltethető 
egymásnak, azonban az egyes lépések során eltérések mutatkoznak a fentebb említett okok miatt. 
 

Elem Biofilm 1 Üledék 1 Biofilm 2 Üledék 2
Zn 122,72 143,00 132,46 406,89
Cd 1,00 1,00 1,00 4,80
Pb 32,82 11,56 23,23 15,80
Ni 43,76 38,25 71,24 134,63
Cr 1,00
Cu 81,29 45,87 83,27 108,23

Zn 11,65 197,71 76,52 228,78
Cd 1,00 1,00 1,00 1,00
Pb 138,27 5,03 64,90
Ni 36,00 66,50
Cr 10,70 5,70
Cu 1,03 140,90 1,20 112,12

Zn 173,43 54,66 180,60 96,69
Cd 1,00 1,00 1,00 1,00
Pb 69,87 29,51 63,66 18,78
Ni 21,05 12,75 24,00 29,00
Cr 5,35 4,42 8,21 5,60
Cu 58,64 63,66 85,37 86,49

Zn 56,67 43,78 61,61 45,87
Cd 1,00 1,00 1,00 1,00
Pb 4,88 6,80 5,11 6,46
Ni 21,43 18,07 20,15 19,36
Cr 31,03 25,08 26,05 27,53
Cu 25,15 20,03 17,96 19,83

Zn 68,07 71,28 87,55 87,94
Cd 1,00 1,00 1,00 1,00
Pb 14,88 25,46 16,56 16,10
Ni 17,90 20,94 20,35 29,53
Cr 20,03 17,87 19,14 15,83
Cu 27,41 42,83 30,78 42,02

1+2+3+4

1st

2nd

3rd

Mikrohullámú 
roncsolás 4th

 
8. táblázat: Biofilm és üledékminták egymáshoz viszonyított elemtartalmának mennyiségi aránya 

 
 

5.1.4. Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens 

extrakciójának összehasonlítása 

 

A biofilm minták vizsgálatakor törekedtünk arra, hogy egy adott területről több különböző 
fajta felületről is sikerüljön mintát gyűjteni. Így elemzésre Kassáról a Hernád folyóból 2 helyről 
(kőről) származó minta (M2/A/b melléklet), illetve a Gödöllő-Isaszegi tórendszerből három 
különböző felületről (M2/A/a melléklet) sikerült értékelhető mennyiségű mintát gyűjteni (tégla, fa, 
kő). A mintákat szárítottuk, ezt követően darálással homogenizáltuk, majd a BCR protokollban 
előírt bemérésekkel, illetve egyes kisebb mennyiségben rendelkezésre álló minták esetében 
kevesebb mennyiséggel is elvégeztük a szekvens extrakciókat, az alábbiak szerint: 
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„Kassa kő 1”  bemért tömeg:  1    gramm 

„Kassa kő 2”  bemért tömeg:  1    gramm 
      0,5 gramm 
      0,2 gramm 

„Gödöllő fa”  bemért tömeg:  0,2 gramm 

„Gödöllő kő”  bemért tömeg:  0,2 gramm 

„Gödöllő tégla” bemért tömeg:  0,5 gramm 
 
Az eredeti mintából, valamint a maradék szilárd frakcióból is szilárdpróbás elemzést végeztünk, 
illetve elvégeztük a HNO3/H2O2 –os mikrohullámú feltárást követő analízist is. Az AtomComp 
2000 DCP készülékkel három párhuzamos mérést végeztünk, kivéve, ahol a kis mintamennyiség ezt 
nem tette lehetővé. (Horváth et al. 2010) 
 A részletes mérési eredményeket az M2 melléklet tartalmazza, valamint a 29. ábra 
szemlélteti az egyes biofilm minták mérési eredményeit. 
 
A szilárd próbás elemzés során kapott koncentrációk minden esetben nagyobbak, mint a négy lépés 
összege és a pszeudototál koncentráció. Ez részben a minta inhomogenitásával (az elektródába 
bemért kis mennyiség), részben pedig a nagy mérési bizonytalanság illetve a biofilm nem 
roncsolható szilikát tartalmával magyarázható. Ezen szilikát formák a négy lépés során sem 
oldódnak. A négy lépés összege nagyobb, mint a pszeudototál elemtartalom, melynek okára már az 
előző fejezetben rámutattam. 
Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a biofilm vizsgálatok esetében fontos a bemért 
tömeg és az extrahálószer arányának optimalizálása. (Heltai et al. 2010; Heltai et al. 2011; Horváth 
et al. 2011) 
  

A különböző felületekről származó minták esetén jelentős különbség nem figyelhető meg, 
többségük esetében a különbség nem szignifikáns, vagyis a felületnek nincs jelentős hatása a 
biofilm elemösszetételére. A kapott eredményeket SPSS 16.0 for Windows programmal, 
egytényezős variancia analízist végezve igazoltam is, melynek eredményei az M4/a-f mellékletben 
találhatóak meg. 



 48

Zn

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

  Kassa   
BIO1

  Kassa   
BIO2

   Gödöllő     
Fa

  Gödöllő      
Kő

 Gödöllő 
Tégla

ko
n

ce
n

tr
ác

ió
 (

m
g

 k
g

-1
)

Cd

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

  Kassa   
BIO1

  Kassa   
BIO2

   Gödöllő     
Fa

  Gödöllő      
Kő

 Gödöllő 
Tégla

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
m

g
 k

g
-1

)

Pb

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

  Kassa   
BIO1

  Kassa   
BIO2

   Gödöllő     
Fa

  Gödöllő      
Kő

 Gödöllő 
Tégla

ko
n

ce
n

tr
ác

ió
 (

m
g

 k
g

-1
)

Ni

0

50

100

150

200

250

300

350

  Kassa   
BIO1

  Kassa   
BIO2

   Gödöllő      
Fa

  Gödöllő      
Kő

 Gödöllő 
Tégla

ko
n

ce
n

tr
ác

ió
 (

m
g

 k
g

-1
)

Cr

0

200

400

600

800

1000

1200

  Kassa   
BIO1

  Kassa   
BIO2

   Gödöllő     
Fa

  Gödöllő      
Kő

 Gödöllő 
Tégla

ko
n

ce
n

tr
ác

ió
 (

m
g

 k
g

-1
)

Cu

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

  Kassa   
BIO1

  Kassa   
BIO2

   Gödöllő     
Fa

  Gödöllő      
Kő

 Gödöllő 
Tégla

ko
n

ce
n

tr
ác

ió
 (

m
g

 k
g

-1
)

 
29. ábra: Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens extrakciójának eredményei  

Kassa BIO1: 1 grammos bemérés 
Kassa BIO2: 1 grammos bemérés 
Gödöllő Fa: 0,2 grammos bemérés 
Gödöllő Kő: 0,2 grammos bemérés 

Gödöllő Tégla: 0,5 grammos bemérés 
█ 1+2+3+4 lépés összege, █ pszeudototál (MW), █ szilárd próbás elemzés (DC) 

 
Ugyanazon minta (Kassa biofilm 2) három különböző bemért tömegének szekvens extrakciós 
elemzését összehasonlítva (30. ábra) megállapítható, hogy a kisebb bemérési tömeg esetén 
magasabb elemtartalmat kaptunk, mely többségében szignifikáns különbséget mutat. Azaz az 
extrahálószer/bemérési tömeg arány emelése növeli a biofilm minták esetében a kioldás 
hatékonyságát. Ennek oka ismét csak valószínűleg a kioldást hátráltató struktúráknak hatékonyabb 
lebontásával magyarázható. A kapott eredményeket SPSS 16.0 for Windows programmal, 
egytényezős variancia analízist végezve igazoltam is, melynek eredményei az M5/a-q mellékletben 
találhatóak me. 



 49

Cu

0

5

10

15

20

25

30

1 0,5 0,2

bemért minta tömege (g)

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
m

g
 k

g
-1

)
Cr

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 0,5 0,2

bemért minta tömege (g)

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
m

g
 k

g
-1

)

Ni

0

5

10

15

20

25

1 0,5 0,2

bemért minta tömege (g)

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
m

g
 k

g
-1

)

Pb

0

5

10

15

20

25

30

35

1 0,5 0,2

bemért minta tömege (g)

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
m

g
 k

g
-1

)

Cd

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 0,5 0,2

bemért minta tömege (g)

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
m

g
 k

g
-1

)

Zn

0

20

40

60

80

100

120

140

1 0,5 0,2

bemért minta tömege (g)

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
m

g
 k

g
-1

)

 
30. ábra: Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményeinek összehasonlítása 

(Kassa biofilm 2) 
(█ első lépés, █ második lépés, █ harmadik lépés, █ negyedik lépés) 
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5.2. A MIP-OES elemspecifikus HPLC-detektálás továbbfejlesztése 

5.2.1. Előzmények: Cr(III)/Cr(VI) speciációs analitikai módszer 

optimalizálása 

 A témavezetőm, Heltai György professzor, Józsa Tibor és Fehér Balázs által megkezdett 
kutatásokhoz még TDK és diplomamunkám készítése folyamán kapcsolódtam a Cr(III)/Cr(VI) 
speciációs analitikai módszer kidolgozása és optimalizálása során. 
A kutatócsoport fokozatosan haladt a rendszer kiépítésével. Kezdetben a Cr(III) / Cr(VI) specieszek 
jelképződését befolyásoló hatásokat NHP-MIP(ICP)-OES rendszerben vizsgálták. Eluensként vizet 
használtak, és a MIP anyagáram terhelés optimalizálása érdekében 20 μl térfogatú bemérő hurkot 
alkalmaztak. Majd a HPLC oszlopot a rendszerbe kapcsolva optimalizálták az eluens metanol 
tartalmát az ionpár-komplexképző jelenlétében a csúcsmagasság mérésen alapuló kiértékeléssel. 
Detektálásra Jobin Yvon JY 24 spektrométert használtak, így a detektálás eredményei mind az ICP, 
mind a MIP sugárforrás alkalmazása esetében összehasonlíthatóak voltak. A kromatográfiás 
jelképződést befolyásoló hatások részletesebb vizsgálatához később az erre a célra Fehér Balázs 
által kifejlesztett szoftverrel (Fehér 2009) is ellátott SPECTROMETRICS SMI-III spektrométert 
használtak, melyet követően az analitikai jeleket nemcsak csúcsmagasság, hanem görbe alatti 
terület szerint is ki lehetett értékelni. (Heltai et al. 2005; Heltai et Fehér 2006; Heltai et Horváth 
2006; Heltai et Józsa 2007; Heltai et Fehér 2007) 
A bemérőhurok térfogatának jelképződést befolyásoló hatásának vizsgálatakor a kutatócsoport 
megállapította, hogy a vizsgált hurok térfogatok (455 µL, 100 µL, 20 µL) közül a 20 µL-es 
hurokméret bizonyult a legalkalmasabbnak a kvantitatív mérésekhez. E térfogatban lehet azonos 
mintatömeg esetén a MIP-anyagáram terhelhetőségét legjobban hasznosítani, s így a legjobb 
abszolút kimutatási határokat elérni. 
 
A két króm ionforma plazmára gyakorolt hatásának vizsgálata során megállapították, hogy a Cr3+ 
kation-forma nagyobb jelet ad, mint a CrO4

2- anion-forma. 
 
A könnyen ionizálható elemek emisszióra gyakorlat hatásának vizsgálata során megállapítható volt, 
hogy a Na valamint a Ca mindkét ionformánál jelentős jelcsökkenést okoz. A K a Cr(III) esetében 
jelnövekedést okozott. Valamint megállapították, hogy 400-800 ng alkálifém hozzáadása után nem 
tapasztalható további jelváltozás. 
 
Az eluenshez adott metanol hatását vizsgálva a kutatócsoport megállapította, hogy a metanol 
jelcsökkentő hatása függ a hurokmérettől, és a króm ionformájától is. 
 
A szerves ionpár-képző reagens hatásának vizsgálatakor megállapították, hogy Cr(VI) esetén 
minimális jelcsökkenésre kell számítani, ami az atomizáció nagyobb energiaigényével 
magyarázható. 
 
A kutatócsoport munkájába a Cr(III) és Cr(VI) kalibrációja során kapcsolódtam be. 
A két eltérő krómforma ICP és MIP-OES detektálás esetén (miután mindent hozzáadtunk a 
rendszerhez) két nagyságrendben lineáris, eltérő meredekségű kalibrációs görbét adott, amely a 31-
34 ábrákon látható tartományba esik. 
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31. ábra: Cr (III)/Cr (VI) meghatározásának 
csúcsmagasság méréssel felvett kalibrációs 

egyenesei HPLC-NHP-MIP-OES esetén 
 

32. ábra: Cr (III)/Cr (VI) meghatározásának 
csúcsmagasság méréssel felvett kalibrációs 

egyenesei ICP-OES esetén 
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33. ábra: Cr (III)/Cr (VI) meghatározásának 

csúcsterület méréssel felvett kalibrációs egyenesei 
HPLC-NHP-MIP-OES esetén 

 

34. ábra: Cr (III)/Cr (VI) meghatározásának 
csúcsterület méréssel felvett kalibrációs egyenesei 

ICP-OES esetén 
 

 
Ugyanakkor az is megállapítható volt, hogy a görbe alatti területek kiértékelése során kedvezőbb 
eredményeket kaptunk. 
 
Ezen kísérletek alapján megállapítottam, hogy a MIP-OES rendszer speciesz szelektív választ ad, és 
alkalmas mennyiségi és minőségi analízisre. A HPLC elválasztással történt összekapcsolás esetén 
számítani kell arra, hogy az elválasztott specieszekre eltérőek a kalibrációs görbék, ezért az 
elválasztó rendszeren keresztül külön-külön kell kalibrálni a két ionformát. Ezek a hatások a sokkal 
robosztusabb ICP-OES detektálás esetén is tapasztalhatóak voltak. Ezért általánosítható az a 
tapasztalat, hogy HPLC-Plazma emissziós elemspecifikus detektálás esetén nem elegendő az 
elemspecifikus kalibráció, hanem speciesz szelektív kalibráció kell. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a MIP-OES rendszerben ezek a hatások nagyon erősen 
érvényesülnek, ezért kezdtem meg az újabb, az oldatos mintabevitelt jobban toleráló MIP-torch 
konstrukció kialakítását és alkalmazását. 
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5.2.2. Tandem MIP sugárforrás elemspecifikus detektorként történő 

alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása 

A Cr(II)/Cr(VI) speciációs analízisre alkalmazott módszer továbbfejlesztéséhez kezdtem 
meg egy jobban terhelhető kisülési forma kialakítását, nemzetközi együtműködés keretében. 
(Horváth et al. 2008; Horváth et al. 2010; Horvath et al. 2011) Ez konkrétan a tandem MIP 
sugárforrás-NHP-kapcsolás alkalmazása volt. 

5.2.2.1. A tandem CMP-MIP-kisülés gázáramainak és mintabevitelének 

optimalizálás 

 A kísérleti rendszer összeállításakor meg kellett határozni, hogy a torchba csatlakozó két 
gázáram közük melyik mekkora áramlási sebességgel és milyen plazmagázzal üzemeljen. 
Az új típusú MIP sugárforrás végablakos képét különböző plazmagázok esetén (porlasztás nélkül) a 
35. ábra szemlélteti. A Beenakker-típusú rezonátorral előállított toroidális Ar-MIP illetve diffúz 
hengerszimetrikus He-MIP formák átalakulnak. Az elektródák köré rendeződött plazma kisülés 
keresztmetszete csökken, de stabilitása egyes kisülési formák esetében javul. 
 

  A                             B 
35. ábra: MIP kisülés száraz gázokkal kialakult végablakos képe (A: He, B: Ar) 

 
A NHP-alkalmazása szempontjából három különböző összeállításban vizsgáltam a víz 

eluensbe, vizes mintaoldatok injektálása esetén a jelképződést. 
Az első összeállítási rendszerben a torchba csatlakozó két gázcsatlakozás közül a 

merőlegesen becsatlakozó csövön 25 L/h áramlási sebességgel deszolvatált He (minta)gáz, míg 
vízszintes irányból az elektródák közé 3 L/h áramlási sebességgel szintén He gázt csatlakoztattam. 
A betáplált mikrohullámú teljesítmény 60 W, míg a reflektált teljesítmény 28 W volt. A rendszer 
tulajdonságait különböző koncentrációjú réz oldattal vizsgáltam. A bemérőhurok 100 µL térfogatú, 
a tiszta víz eluens áramlási sebessége 1 mL/min volt. A 36. ábra a 1 mg/L, 2,5 mg/L, 5 mg/L és 10 
mg/L réz oldat injektálásának eredménye látható. 
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36. ábra: Tranziens jelek alakulása különböző koncentrációjú réz injektálását követően, az első 

kísérleti összeállítás alkalmazásával 
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A második összeállítási rendszerben a torchba csatlakozó két gázcsatlakozás közül a 
merőlegesen becsatlakozó csövön 5 L/h áramlási sebességgel He gáz, míg vízszintes irányból az 
elektródák közé 20 L/h áramlási sebességgel deszolvatált He (minta)gázt csatlakoztattam. A 
betáplált mikrohullámú teljesítmény 60 W, míg a reflektált teljesítmény 28 W volt. A rendszer 
tulajdonságait különböző koncentrációjú réz oldattal vizsgáltam. A bemérőhurok 100 µL térfogatú, 
az eluens áramlási sebessége 1 mL/min. A 37. ábrán 50 µg/L koncentrációjú réz oldatot injektáltam. 
Ebben az esetben a csúcsterületek és csúcsmagasságok sem összehasonlíthatóak, az alapjel 
folyamatosan ingadozott, zajos jelet kaptam. A mérés korlátozottan ismételhető a folyamatos 
jelingadozás miatt, azonban a detektálási határ alacsonyabb a többi beállításhoz képest. 
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37. ábra: Tranziens jelek alakulása 50 µg/L koncentrációjú réz injektálását követően, a második 

kísérleti összeállítás alkalmazásával 
 

A harmadik összeállítási rendszerben a torchba csatlakozó két gázcsatlakozás közül a 
merőlegesen becsatlakozó csövön 20 L/h áramlási sebességgel deszolvatált Ar (minta)gáz, míg 
vízszintes irányból az elektródák közé 3 L/h áramlási sebességgel szintén He gázt csatlakoztattam. 
A betáplált mikrohullámú teljesítmény 60 W, míg a reflektált teljesítmény 26 W volt. A rendszer 
tulajdonságait különböző koncentrációjú réz oldattal vizsgáltam. A bemérőhurok 100 µL térfogatú, 
az eluens áramlási sebessége 1 mL/min. A 38. ábrán  0,1 mg/L, 0,5 mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L, 3 mg/L, 
4 mg/L, 5 mg/L, 7 mg/L, 8 mg/L, 9 mg/L  és 10 mg/L réz injektálásának az eredménye látszik. 
Megállapítható, hogy az alapvonal sokkal stabilabb a többi rendszer összeállításokhoz képest, 
valamint magasabb koncentrációk esetében is határozott csúcsok jelennek meg. Azonban az argon-
MIP kisülés fonalasodása miatt a rendszer stabilitása csak rövidebb ideig biztosítható. 
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38. ábra: Tranziens jelek alakulása különböző koncentrációjú réz injektálását követően, a harmadik 

kísérleti összeállítás alkalmazásával 
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A további kísérleteket a legnagyobb stabilitást mutató összeállítással végeztem. 
 
 A rendszer tiszta Ar gázzal is üzemeltethető, azonban ilyen esetben az Ar fonalasodása 
hamar jelentkezik, ami jól látható is a végablakos képeken (39. ábra). 
 

               
39. ábra: Ar-MIP fonalasodása 

 
 Ar-MIP fonalasodása esetén a kisülés instabil lesz, a kvarc kisülési cső pedig a magasabb 
terhelés következtében megolvadhat. 
 

5.2.2.2. Kalibrálás 

 Az első összeállítás mutatta a legnagyobb sabilitást, így a kvantitatív kalibrálást ezzel 
végeztem Cu, Pb és Cd monoelemes salétromsavas oldataival. A méréseket 3 párhuzamos 
ismételésben végeztem. 
 A réz (324,7 nm) kalibrációját a 40-41. ábra szemlélteti, csúcsmagasság és csúcsterület 
szerinti ábrázolásban. 

Csúcsterület y = 16564x - 876,84

R 2  = 0,9963
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40. ábra: Réz kalibrációja csúcsterület szerint 
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Csúcsmagasság

y = 593,93x + 111,88

R 2  = 0,992
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41. ábra: Réz kalibrációja csúcsmagasság szerint 
 
Réz esetében a kimutatási határ 0,24 mg/L volt, a lineáris dinamikus tartomány három 
nagyságrendben statisztikusan igazolható. 
 
 Ólom esetében (368,3 nm) a 42-43. ábra szemlélteti a kalibrációs egyeneseket. Ólom 
esetében a kimutatási határ 0,8 mg/L volt, a lineáris dinamikus tartomány 2 nagyságrendben 
igazolható volt. 
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42. ábra: Ólom kalibrációja csúcsterület szerint 
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43. ábra: Ólom kalibrációja csúcsmagasság szerint 

 

0,9920 
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 A harmadik vizsgált elem a kadmium (228,8 nm) volt. A kalibrációs függvényt a 44-45. ábra 
szemlélteti. A kimutatási határ 1,5 μg/L volt, míg a lineáris dinamikus tartomány két 
nagyságrendben igazolható volt. 
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44. ábra: Kadmium kalibrációja csúcsterület szerint 
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45. ábra: Kadmium kalibrációja csúcsmagasság szerint 

 
A Cu és Pb esetében a kimutatási határ értékeket valószínűleg befolyásolták az elektródák anyaga 
és az elektródákon történő lerakódások miatti memória hatás. A Cd esetében jóval alacsonyabbak 
voltak a kimutatási határok, hiszen a Cd esetében nem kell számolni az elektróda anyagának 
szennyezésével. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy a HPLC detektálásnál kerülni kell a 
nagyobb koncentrációjú oldatok mérését a memóriahatások csökkentésének érdekében. 
Az eddigi eredmények ígéretesek a HPLC-MIP-OES összekapcsolás szempontjából, az eredeti 
Beenakker rezonátorban kapott lineáris dinamikus tartományok egy-másfél nagyságrenddel 
szélesebbek, a kimutatási képesség összemérhető. 
A jövőben további vizsgálatok szükségesek a zavaró hatások megállapítására és kiküszöbölésére, 
valamint a memória effektusok minimalizálására, illetőleg a jobb kimutatási képességet, de kisebb 
stabilitást mutató plazmaformák stabilizálódására. 
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5.3. Higany meghatározási módszer kidolgozása hidridfejlesztés és MSP 

plazma sugárforrás alkalmazásával 

  
 Ezeket a méréseket a Hamburgi Egyetemen végztem. Elsőként az összeállított mérőrendszer 
optimális működtetési paramétereit kellett meghatároznom. A rendszer összeállításakor törekedtem 
a minimális holttérfogat kialakítására, valamint különböző gázáramok megfelelő illesztésére. 
A mintát tartalmazó gázt korábban egy injekciós tű segítségével juttatták az MSP zafír lemezének 
furatába, azonban a mérés elején kiderült, hogy a higany esetében ez nem alkalmazható, mert a 
tűben lerakódások jelentek meg. Felmerült az üvegkapilláris használata, melyet a helyi 
üvegtechnika megfelelő méretűre tudott készíteni, azonban törékenysége miatt ez sem bizonyult 
alkalmasnak. Ezt követően próbáltam ki egy GC kapilláris oszlopot használni a gázcső és a zafír 
furatának illesztésére. Ez a módszer bevált, és gyakorlatilag a mérések teljes időtartama alatt 
használhatónak bizonyult. A 46. ábra mutatja a kialakított rendszerrel a tiszta He-gáz bevezetésekor 
detektálható színképet. 
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46. ábra: MSP-forrásban gerjesztett He spektruma az Oceans Optics spektrométerrel detektálva 200-

500 nm tartományban 
 
Az optimális működési partaméterek megállapításához az alábbi tényezők hatásait vizsgáltam: 

1.) He áramlási sebességének hatása a Hg 253,65 nm-es vonalának intenzitására, amely a 
Oceans Optics spektrométer skáláján a 252,51 nm-es helyen volt megtalálható, 
2.) az elektronizáló cella áramerősségének hatása a jelképződésre, 
3.) a katolit oldat koncentrációjának hatását a hatása a jelképződésre, 
4.) a cella alkalmazkodási ideje. 

A spektrométeren a mérést vezérlő szoftverben (OOIBase32) lehetőség nyílt az integrációs idő 
változtatására is, így minden esetben a vizsgált hullámhosszon az optimális intenzitás-tartományt 
meg lehetett határozni. A szoftverben a mérés során a teljes spektrumot on-line lehetett 
megfigyelni, valamint a mérés során a képernyő befagyasztásával az adatokat txt fájlba kimenteni. 

5.3.1. A működési paraméterek optimalizálása 

 A mérési rendszer optimális jellemzőinek megállapítása során katolit oldat helyett 10 μg/L 
koncentrációjú Hg oldatot használtam, 0,05 M-os HCl mátrixban. Miután meghatároztam az egyes 
beállítások megfelelő értékét, a továbbiakban azt alkalmazva folytattam a méréseket. 
 Az elektrokémiai cella tisztítására, valamint a cella aktiválására megfelelő katolit oldatot 
kell alkalmazni, munkám során az aktiváláshoz magas koncentrációjú Hg oldatot alkalmaztam (50 
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μg/L Hg 0,05 M HCl oldatban) 10 percre, majd a tiszta katolit oldattal (0,05 M HCl) tisztítottam a 
cellát, amíg a jel a kezdeti alapértékre nem állt vissza. (Denkhaus et al. 2001) Ezt minden mérési 
sorozat előtt végre kellett hajtani. 
 

5.3.1.1. Katolit oldat optimális koncentrációjának meghatározása 

 Katolit oldatnak különböző koncentrációjú sósav oldatokat használtam, 0,05 M-os 
koncentrációjú oldattól 0,5 M-os koncentrációjúig. A 47. ábra alapján megállapítható, hogy a 0,05 
M-os oldat a legalkalmasabb a mérésekre, mert a koncentráció növekedésével csökken a Hg 252,51 
nm-nél mérhető intenzitása, míg a 250,43 nm-nél mért háttérintenzitás nem változott. 
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47. ábra: A Hg 252,51 nm-es intenzitásának változása a katolit oldat koncentrációjának függvényében 
 

5.3.1.2. Gázáramok 

 A rendszerben 3 gázáramot alkalmaztam, melyek a 18. ábrán is látható módon lettek 
bekötve. Az első gázáramot egy digitális áramlásmérő jelzi, amely közvetlenül az elektrokémiai 
cellába kapcsolódik. Ennek a gázáramnak az optimuma (legnagyobb jelintenzitás érték) 130 ml/min 
értéknél volt. Ezen érték eléréséig az intenzitás kisebb megszakításokkal növekedett, majd a 130 
ml/min értéktől 180 ml/min értékig stagnált, ezt követően pedig csökkenni kezdett (48. ábra). 
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48. ábra: A Hg 252,51 nm-es hullámhosszon mért intenzitásának változása az első gázáram (18.ábra) 

térfogati sebességgének függvényében 
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 A második gázáramot rotaméterrel mértem, mely a gáz-folyadék szeparátorba csatlakozott. 
Az optimális gázáramot 14 ml/min értéknél találtam meg, ezt követően az intenzitás gyakorlatilag 
100 ml/min értékig nem változott, majd ezt követően csökkenni kezdett (49. ábra). 14 ml/min-es 
gázáram alatt a gáz-folyadék szeparátor nem működött megfelelően. 
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49. ábra: A Hg 252,51 nm-es hullámhosszon mért intenzitásának változása a második gázáram 

(18.ábra) térfogati sebességgének függvényében 
 
 A harmadik gázáram a hidrogén eltávolító cella ellenáramának gázáramát biztosította. Ez a 
gáz nem táplálta a plazmát, hanem a Nafion® membránon át eltávozott gázokkal együtt az elszívó 
csatornába juttattam. Az 50. ábrán jól látszik, hogy a 252,51 nm-es hullámhosszon mért intenzitás 
értéke kismértékben függ a gáz áramlási sebességétől. Az a fontos, hogy ellenáramban, és 
megfelelő nyomással rendelkezzen, így az áramlási sebességnek az optimumot 20 ml/min-és 
értéknél határoztam meg. 
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50. ábra: A Hg 252,51 nm-es hullámhosszon mért intenzitásának változása a harmadik gázáram 

(18.ábra) térfogati sebességgének függvényében 
 

5.3.1.3. Elektrokémiai cella áramerősségének optimális értéke 

 Az elektrokémiai cellában meghatározott áramerősség esetén, meghatározott idő alatt, 
meghatározott mennyiségű kémiai (redoxi) reakció megy végbe. Annak érdekében, hogy a mérések 
során a megfelelő jelintenzitás értéket meghatározzuk, pontosan meg kellett állapítanom azt a 
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maximális áramerősséget, melyhez a legnagyobb jelintenzitás érték tartozott. Az 51. ábrán  jól 
látszik, hogy 0,01 A-től 0,03 A-ig az intenzitás emelkedik, majd ezt követően hirtelen csökkenni 
kezd. Ez alapján megállapítottam, hogy az optimális áramerőssége 0,03 A volt. 
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51. ábra: A Hg 252,51 nm-es hullámhosszon mért intenzitásának változása az elektrokémiai cella 

áramerősségének függvényében 
 

5.3.1.4. Elektrokémiai cella aktivitási ideje 

 A rendszerben alkalmazott elektrokémiai cella aktivitásának idejét azért fontos 
meghatározni, hogy megállapítsam, hogy az éppen detektált jel elérte-e a maximális értéket, vagy 
még nem aktív teljesen a cella. Ezzel párhuzamosan tudnom kellett a cella kimosódásának az idejét 
is, ami nemcsak a mérések végén a mosási fázisban fontos a reális minták közötti időtartamot is 
jelzi. 
 Az aktivitás mérésére továbbra is 10 μg/L Hg koncentrációjú 0,05 M HCl oldatot 
használtam katolit oldat helyett; digitális áramlásmérő 130 ml/min, rotaméter 14 ml/min, betáplált 
teljesítmény 40 W, áramerősség 0,03 A voltak a beállítási paraméterek. 
 A méréseim alapján megállapítottam, hogy a cella 20 perc alatt eléri a teljes aktivitást, és 
nagyjából ugyanennyi idő alatt kiindulási értékre képes esni az aktivitása. Az 52. ábrán a 0 perckor 
történt a 10 μg/L Hg tartalmú oldat áramoltatása, a 25. percnél pedig a Hg mentes 0,05 M HCl 
katolit oldattal való mosása. 
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52. ábra: Cella aktiválódásának időtanulmánya 

 
 Összefoglalva a tanulmány eredményeit, a 9. táblázatban szemléltetném az optimális 
beállítási paramétereket. 
 

elektrolit (minta) áramlási sebessége   1 ml/min 
katolit oldat   0,05 M HCl 
anolit oldat   2 M H2SO4 

első gázáram sebessége   130 ml/min 
második gázáram sebessége   14 ml/min 

harmadik gázáram sebessége   20 ml/ min 
cella áramerőssége   0,03 A 

plazmába betáplált teljesítmény   40W 
szárításhoz (vízmegkötéshez) használt oldat   97% H2SO4 

integrációs idő (szoftver)   300 msec 
 

9. táblázat: Optimális beállítási paraméterek MSP-EcMCVG rendszerben 
 
 
 

5.3.2. Kalibrálás 

 Az optimális rendszer összeállítást követve 0 μg/L -től 750 μg/L Hg koncentráció 
tartományban elvégeztem a kalibrálást, mind görbe alatti terület (54. ábra), mind csúcsmagasság 
méréssel (53. ábra) 3-3 ismétlésben. 
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53. ábra: Hg kalibráció csúcsmagasság szerint 
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54. ábra: Hg kalibráció csúcsterület szerint 
 
 Megállapítható, hogy a rendszer dinamikus tartománya 2 nagyságrendben igazolható, a 
kimutatási határ csúcsmagasság mérés esetén 0,23 μg/L, míg csúcsterület meghatározás esetén 2,51 
μg/L volt. 
 

5.3.3. Zavaró hatások vizsgálata 

 A zavaró hatások tanulmányozásakor egy korábbi vizsgálatból indultam ki, ami alapján a 
zavaró elemek három csoportra oszthatók. (Pohl et al. 2008) Ennek alapján megkülönböztethetünk 
potenciálisan interferáló hidridképző elemeket (As, Sb, Se, Te), nehézfémeket (Cd, Cu, Fe, Ni) és a 
konyhasót (NaCl), mivel ez utóbbi a természetes vizekben is megtalálható. 
 A zavaró hatások tanulmányozása során a már korábban megállapított optimális működési 
paramétereket használtam fel. Katolit oldat helyett 50 μg/L Hg (0,05 M HCl oldatban) oldatot 
választottam, mivel korábban már bebizonyosodott, hogy ez a Hg koncentráció stabil jelképződésre 
képes, ugyanakkor könnyen kimosódik a rendszerből, emellett a cellát folyamatosan aktív 
állapotban tartja. 
 Szelén és tellúr hozzáadása esetében erős intenzitáscsökkenést tapasztaltam, melyet az 55. 
ábra szemléltet. Mindkét esetben csúcsmagasság és csúcsterület alapján is értékeltem a kapott 
eredményeket. A szelén és tellúr azonos főcsoportban helyezkedik el, így a kapott eredményt 
hasonló kémiai jellemük is indokolja. A szelén alacsonyabb koncentrációban, míg a tellúr magasabb 
koncentrációban okozott nagyobb mértékű intenzitás csökkenést. Számszerűsítve a szelén 10 μg/L 
koncentrációban okozott akkora intenzitás csökkenést, mint a tellúr 500 μg/L koncentrációban. 
 



 63

Se

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 2 4 6 8 10 12

koncentráció [μg/L]

re
la

tí
v 

in
te

n
zi

tá
s 

[%
]

csúcsmagasság [252,51 nm]

csúcsterület [252,51 nm]

    

Te

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 100 200 300 400 500 600

koncentráció [μg/L]

re
la

tí
v 

in
te

n
zi

tá
s 

[%
]

csúcsmagasság [252,51 nm]

csúcsterület [252,51 nm]

 
55. ábra: Relatív intenzitás változás a Hg 252,51 nm-es hullámhosszán, különböző koncentrációjú Se 

és Te hozzáadása esetében 
 
 Arzén hozzáadása esetében intenzitás növekedést tapasztaltam, amit az 56. ábra szemléltet. 
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56. ábra: Relatív intenzitás változás a Hg 252,51 nm-es hullámhosszán, különböző koncentrációjú As 

hozzáadása esetében 
 
 A kadmium, antimon és réz hozzáadásakor is intenzitás növekedést tapasztaltam, 50 μg/L -
től 500 μg/L koncentráció tartományban. Az 57. ábrán jól látszik, hogy ezen három elem esetében a 
relatív eltérés 20% – 70%-ig terjedt. 
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57. ábra: Relatív intenzitás változás a Hg 252,51 nm-es hullámhosszán, különböző koncentrációjú Cd, 

Cu, és Sb hozzáadása esetében 



 64

 
 Vas, kobalt és nikkel hozzáadása esetében is tapasztaltam intenzitás változást, azonban ezen 
elemek esetében a relatív eltérés 20%-on belüli érték volt csupán még 500 μg/L koncentráció 
esetében is (58. ábra). 

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

0 100 200 300 400 500
koncentráció [μg/L]

re
la

tí
v 

in
te

n
zi

tá
s 

[%
]

Fe

Co

Ni

 
58. ábra: Relatív intenzitás változás a Hg 252,51 nm-es hullámhosszán, különböző koncentrációjú Fe, 

Co és Ni hozzáadása esetében 
 
 Mivel a természetes vizekben magas Na koncentráció figyelhető meg, ezért a nátriumra 
vonatkozó vizsgálatot több nagyságrendben elvégeztem. Alacsonyabb Na koncentráció esetén nem 
figyelhető meg eltérés, azonban magasabb koncentrációban már ugrásszerűen jelentkezik intenzitás 
növekedés (59. ábra). A jobb szemléltetés érdekében a grafikon abcissza tengelyét logaritmikus 
skálázással tüntettem fel. 
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59. ábra: Relatív intenzitás változás a Hg 252,51 nm-es hullámhosszán, különböző koncentrációjú Na 

hozzáadása esetében 
 

5.3.4. Reális vízminták és tanúsított anyagminták higanytartalmának 

meghatározása 

 A hét felszíni vízmintát 2009. július 1-én gyűjtöttem Hamburgban. A minták instabilitása 
miatt a mérést a szűrést követően azonnal el kellett végezni. A mintákat két részre osztottam, egyik 
részt változtatások nélkül, míg a másikat standard addíciós módszerrel előkészítve mértem. A 
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mérések eredményét a 10. táblázat mutatja be, csúcsmagasság mérésénél végzett kiértékelés 
alapján. 
 

Minta jele Hely megnevezése Mért érték [μg/L] 
    1 Krugkoppelbrücke 17,7 ± 1,0 
    2 Townhall 16,8 ± 0,6 
    3 Baumwall 10,8 ± 0,8 
    4 Landungsbrücken 12,0 ± 0,7 
    5 Waltershol 8,3 ± 0,3 
    6 Teufelbrück 5,5 ± 0,3 
    7 Klein Flottbeck 3,9 ± 0,2 

 
10. táblázat: Reális vízminták higanytartalma 

 
A méréseim során ICP-OES (λHg = 184,95 nm) mérésekkel – felhasználva két referencia mintát – is 
összehasonlítottam az MSP-EcMCVG-OES rendszert, hogy megállapítsam a rendszer 
alkalmazhatóságát és megbízhatóságát. A referencia mintákat is kétfelé osztottam és egyik részt 
módosítások nélkül, míg a másikat standard addíciós módszerrel vizsgáltam. 
Az SRM NIST 2781 (szennyvíziszap) referencia minta higanytartalmának mérési eredménye ICP-
OES esetében 2,80 ± 0,59 mg/kg, míg MSP-EcMCVG-OES esetében 2,72 ± 0,37 mg/kg volt. A 
mérések egymáshoz viszonyítva megfelelő eredményt mutatnak, azonban ezek elmaradnak a 
referencia minta bizonylatolt értékétől (3,64 ± 0,25 mg/kg). Ennek oka a mikrohullámú roncsolás 
során alkalmazott módszerben vagy a szűrés során bekövetkező veszteségben keresendő. 
Az SRM NIST 1640 (felszíni víz) referencia minta esetében nem volt kimutatható higany tartalom. 
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6. Új tudományos eredmények 

 

6.1. Szekvens extrakcióval történő elemfrakcionálás validálása 

üledékmintákra, és alkalmazása talaj-, üledék-, ülepedő por-, és biofilm 

mintákra 

 
Megállapítottam, hogy a kiválasztott mintarendszer (talaj/üledék/ülepedő por) segítségével a 
nehézfémek környezeti mobilitása a szekvens extrakciós módszerekkel értékelhető. A különböző 
mintatípusok esetében azonban a BCR ajánlás szerinti szekvens extrakció alkalmazása metodikai 
problémák megoldását igényelte. Ezzel kapcsolatban a következő megállapításokat tettem: 

- Üledék esetében az eredeti BCR ajánlás (2001) szerinti módosítása miatt a kétféle módon 
nyert adatsor összehasonlításakor figyelembe kell vennünk, hogy egyes elemek esetében 
(Ni, Cr) a kioldás hatásfoka különbözik. 

- Kimutattam, hogy a BCR extrakciónál az áztatásos kioldásos műveletet követő 
fáziselválasztás során a kioldott elemek a szilárd fázis felületén újra adszorbeálódnak és ez a 
hatás különösen a kisebb koncentrációban jelenlevő elemek esetében jelentős hibát okozhat. 

- A nagy szervesanyag tartalmú szilárd környezeti minták (szálló porok) esetében 
tapasztalható az extrakciós kioldási műveletek során egy felülúszó apoláros olajos fázis 
megjelenése, amely az elválasztás során nem különíthető el, így az egyes frakciók között 
keresztkontaminációt okozhat. 

- A BCR frakcionálási technikával a mobilizálható elemtartalom nagysága a talaj-üledék-
ülepedő por sorrendben növekszik. Ebből megállapítható, hogy a kommunális és ipari 
területeken keletkező szálló por kis mennyisége ellenére is jelentős szerepet játszik a 
nehézfém szennyezés transzportjában. A felszíni vizek üledékében a talajokénál nagyobb 
nehézfém koncentráció viszont elsősorban a szennyvíz- és csapadékvízgyűjtő rendszerek 
által bejutó anyagáramoknak tulajdonítható. 

- A vizsgált különböző környezetterhelésű területeken különböző felületeken gyűjtött biofilm 
és üledék minták összehasonlító vizsgálata során megállapítottam, hogy a biofilmekben 
megjelenő összes kioldható elemtartalmak mennyisége és aránya jó közelítéssel megegyezik 
az adott területen gyűjtött üledékminta összes kioldható nehézfémtartalmával. Ugyanakkor a 
biofilmek esetében az egyes elemfrakciók aránya eltér az üledékminták megfelelő 
elemfrakcióinak arányaitól. A biofilmekben megjelennek a karbonát-formájú elemfrakciók, 
a vas- és mangánoxidokhoz kötött elemfrakció jelentéktelen, ezzel szemben a 
szervesanyagokhoz kötött elemfrakció elemtartalma lényegesen nagyobb, mint a megfelelő 
üledékek esetében tapasztalt értékek. 

- Megállapítottam, hogy a biofilm esetében az extrakció hatásfokát a az extrahálószer/minta 
tömegarány növelése emeli, s ez az egyes extrakciós lépések során a biofilm struktúrák 
hatékonyabb lebontásával magyarázható. 

 
 

6.2. HPLC-MIP-OES kapcsolt technika továbbfejlesztése speciációs 

analitikai célokra 

 
A kutatócsoportban korábban kifejlesztett Cr(III)/Cr(VI) speciációs analitikai módszer alkalmazása 
során megállapítottam, hogy a HPLC elválasztás körülményei jelentősen befolyásolják a MIP-OES 



 67

elemspecifikus detektor működését, s ezek a hatások még a sokkal robosztusabb ICP-OES 
detektálás esetén sem elhanyagolhatók. Emiatt a plazma emissziós módszerek HPLC elválasztással 
történő kapcsolása esetén speciesz szelektív kalibrációra van szükség. E hatások a MIP-OES 
elemspecifikus detektálás esetén indokolták a MIP-kisülés stabilabb formájának kifejlesztését. E 
célra a Reszke által kifejlesztett kapacitív csatolású plazma – Beenakker üregrezonátor tandem 
MIP-torchot alkalmaztam. Optimalizáltam a különböző plazmagáz (He, Ar) alkalmazása esetén a 
kisülés működési paramétereit, és a nagynyomású hidraulikus porlasztás/deszolvatálásos 
mintabevitelt, ami a HPLC-kapcsolást lehetővé teszi. Megállapítottam, hogy Cu, Pb és Cd vizes 
közegből történő meghatározása esetében 2,5 – 3 koncentráció-nagyságrendben lineárisan 
kalibrálható munkatartományokat kaphatunk, kellő stabilitású kisülési formákkal. A kimutatási 
határok 1,5 µg/L – 0,8 mg/L között változtak, értéküket azonban az elektródák anyaga és a 
memóriaeffektusok is befolyásolják. 
Ez a konstrukció versenyképes alternatíva lehet a HPLC OES elemspecifikus detektálásban, 
azonban a zavaró és memória hatások feltérképezése további feladatot jelent. 
 

6.3. MSP plazma sugárforrás alkalmazása elektrokémiai 

hidridfejlesztéssel higany meghatározására 

 
Az elektrokémiai hidridfejlesztés és MSP sugárforrás összekapcsolása során sikerült egy Hg 

mérésre jól alkalmazható kísérleti rendszert összeállítanom. A mérések során meghatároztam a 
rendszer optimális működési paramétereit (gázáramok, teljesítmény, folyadékáramok, 
oldatkoncentrációk) is. Kimutattam, hogy a vizsgált módszer érzékenysége megfeleltethető más 
analitikai módszerekkel. Ez elmondható a kimutatási határra és a mérés lineáris dinamikus 
tartományára is, így versenyképes alternatíva lehet más optikai emissziós módszerekkel. A 
kimutatási határ 0,23 μg/L, míg a lineáris dinamikus tartomány 2 nagyságrendben igazolható. 

A zavaró hatások tanulmányozása rámutatott, hogy az összeállított rendszer nem 
versenyképes a klasszikus kémiai hidridezéssel, jóllehet a jelentkező mátrix hatások néhány elem 
esetében az alacsonyabb koncentráció tartományban nem, vagy csak kisebb mértékben jelentkeztek. 
A kiépített rendszert sikeresen alkalmaztam környezeti vízminták Hg-tartalának meghatározására. 
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7. Következtetések és javaslatok 

 
Az általam alkalmazott szekvens extrakciós eljárást sikeresen alkalmaztam a protokollban nem 
kidolgozott mintatípusokra. A vizsgálataim során megállapítást nyert, hogy az összelem-tartalom 
alapján a biofilm valamint az üledékminták egymással összevethetőek. Megállapítottam, hogy az 
extrakció során figyelembe kell venni az readszorpció jelenségét, valamint az extrakció hatásfokát a 
bemért mintatömeg is befolyásolja. Emiatt indokolt lehet a BCR módszer továbbfejlesztése, a 
munkafolyamatok gyorsítása, illetve egy folyamatos áramlású rendszer alkalmazásának 
kifejlesztése. 
 
Az általam összeállított EcMCVG-MSP-OES kísérleti rendszer alkalmas környezeti minták Hg 
tartalmának mérésére, alacsony mátrixtartalmú minták esetében. A kísérleti rendszer összeállítása 
során meghatározásra kerületek a rendszer optimálisnak vélt beállítási paraméterei. A reális 
vízminták elemzésekor kapott eredmények jól összevethetőek voltak az ICP-OES technikával 
kapottakkal. A jövőben a rendszer további fejlesztését elsősorban a zavaró hatások kiküszöbölése 
irányában kell folytatni. 
 
A kombinált CMP-Beenakker-MIP torch alkalmazási lehetőségeit megvizsgálva megállapítottam, 
hogy a rendszer stabilitása oldatminták betáplálásakor jobb, mint a korábban alkalmazott Beenakker 
rezonátor esetében tapasztaltak. A kísérleti rendszert néhány nehézfém vizsgálatával optimáltam, 
azonban a zavaró és memória hatások feltérképezése további feladatot jelent. 
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8. Összefoglalás 

 
Doktori munkám során foglalkoztam a nehézfémek környezeti mintákban történő  frakcionálási 
módszereinek fejlesztésével, valamint a MIP-OES analitikai módszerek fejlesztésével speciációs  
analitikai célokra. 
 
Az irodalmi feldolgozás során ismertettem a nehézfémek fontosabb tulajdonságait, valamint 
környezeti transzportfolyamatukat. Ezt követően a speciáció, frakcionálás és extrakciós módszerek 
alkalmazását, valamint a BCR szekvens extrakció tulajdonságait mutattam be. Ezt követően a 
plazma sugárforrások analitikai alkalmazását ismertettem, kitértem az ICP-OES valamint a MIP-
OES összehasonlítására, és fontosabb jellemzőiket is ismertettem. Bemutattam a MIP sugárforrások 
kialakításának technikai megoldásait, és kitértem a különböző mintabeviteli módszerek 
ismertetésére is. 
 
Az anyag és módszer fejezetben bemutattam az általam is alkalmazott BCR szekvens extrakciós 
technikát a különböző környezeti mintatípusokra való alkalmazásának fontosabb lépéseit. 
Bemutattam a különböző frakciók vizsgálataihoz használt készülékek pontos felépítését és 
működési paramétereit. Ezt követően az elemspecifikus detektálási technikák fejlesztéséhez 
kialakított mérőrendszer ismertetését és az általam is használt rezonátortípusokat ismertettem, 
kitérve a műszaki paraméterekre is. Bemutattam az általam is alkalmazott mintabeviteli rendszerek 
felépítését, és a hidridfejlesztésre kialakított mérőrendszert. Ezt követően a detektálásra alkalmazott 
spektrométerek bemutatása következett, majd a konkrét mérőrendszer összeállításokat ismertettem 
részletesen. 
 
Az eredmények fejezetben részletesen bemutattam a munkám során elért tudományos 
eredményeket, és azokból megfelelő következtetéseket vontam le. Az új tudományos eredményeket 
két nagy témacsoport köré rendeztem, ebből egyik az eredetileg vízi üledékek vizsgálatára 
kifejlesztett szekvens extrakciós technikák alkalmazásának kiterjesztése különböző mintatípusokra 
(talaj, szálló por, biofilm), valamint a módszer validálása, alkalmazása. A másik témacsoport a 
MIP-OES elemspecifikus detektálási technika speciációs analitikai alkalmazása, amely témán belül 
további három kutatási csoportot határoztam meg. Ezek közül az egyik a MIP-OES-HPLC 
összekapcsolásával kialakított speciációs analitikai rendszer fejlesztésébe történt bekapcsolódásom 
során a kromatográfiás jelképződés és jelfeldolgozás paramétereinek volt. A második témacsoport 
során egy, a kromatográfiás detektálásra stabilabban alkalmazható MIP-OES sugárforrás HHPN-
mintabetáplálással való tesztelését és analitikai alkalmazásának lehetőségeit vizsgáltam. A 
harmadik témacsoportban pedig egy elektrokémiai hidrid-fejlesztésen alapuló MIP-OES technika 
alkalmazását mutattam be Hg meghatározására. A rendszer kiépítésén felül a különböző tényezők 
optimálása, a jelképződést befolyásoló tényezők meghatározása, valamint reális mintákkal való 
alkalmazhatóságának vizsgálata is feladatom volt. 
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9. Summary 

 

Application of element-specific detection technniques and separation 
methods for determination and fractionation of chemical species of 
elements in environmental systems 
 
 
This PhD dissertation  describes the researches which I performed for development of trace metal 
fractiaonation methods in environmental samples and for elaboration of speciation analytical 
methods by means of application of MIP-OES element specific detection. 
 
I have made an overview of literature for my project and pointed out the most important 
characteristics of heavy metal transportation processes in the environment. After this I have 
surveyed the literature of speciation and fractionation methods concerning to my work. I have dealt 
detailly with characterization of sequential extraction procedures proposed by BCR for fractionation 
of trace metal content in sediments and soils and  the usage of plasma radiation sources in element 
specific detection especially focusing on the comparison of ICP-OES and MIP-OES methods. I 
demonstrated the technical solutions applied for sustaining of MIP discharges and different sample 
introduction methods. 
 
In the materials and methods section I described the BCR sequent extraction method as I used that 
in my project to analyze different environmental samples (sediments,soils, gravitation dusts, 
biofilms). I described in great details the equipments used for the analysis of different fractions, 
explaining the parameters and functions of each unit. In 2nd part of this section I demonstrated the 
analytical systems which were developed to improve the MIP-OES element-specific detection 
techniques including the different resonator types I used in my research describing in detail the 
technical parameters, the sample introduction methods and the system  developed for 
electrochemical hydride generation. Following this I described the spectrometers used for detection 
of spectra. Finally I explained the complete MIP-OES analytical systems which I used for the 
project. 
 
In the results section I explain all the scientific achievements I obtained in my PhD research project 
and I made  conclusions and evaluated the importance of these scientific achievements. 
I grouped the results of my research into two major categories: 

- Implementation of sequent extraction techniques for analyzing soil, aerial gravitation dust 
deposits and biofilm samples and the validation of this method that originally was used only 
for fractionation of  trace metal content of sediment samples.  

- Implementation of the MIP-OES element-specific detection technique for speciation 
analytical purposes for the following three subcategories: 

- Combining the MIP-OES-HPLC systems for a more effective speciation analytical 
method. I was involved in the development of this new method by evaluation of 
chromatographic signal formation and optimalization. 

- Testing the MIP-OES radiation source with HHPN sample introduction for more 
reliable element specific detection in HPLC. 

- Introduction of electrochemical hydride generation to MSP-OES technique for 
detecting Hg. I developed this method through determining the optimal parameters for 
the signal generation process and I evaluated the practicability of this method for real 
life scenarios sampling for Hg contamination. 
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M2/A/a Biofilm/Talaj/Üledék mintavételi pontok (Isaszegi tórendszer, Magyarország) 
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M2/A/b Biofilm és üledék mintavételi pontok (Hernád, Kassa, Szlovákia) 

 

Biofilm 1 

Biofilm 2 

Üledék 1 

Üledék 2 



 82

M2/B Biofilm minták elemzésének eredményei 

4th (mikrohullám) 1st + 2nd + 3rd + 4th 4th total (DC) original (mikrohullám) original (DC)

Kassa B1 1 14,12 ± 3,58 17,37 ± 11,70 2,08 ± 2,11 30,95 ± 0,62 64,52 445,88 ± 613,29 41,53 ± 1565,65 ± 479,03
Kassa B2 1 43,53 ± 5,30 25,35 ± 7,70 2,43 ± 1,95 36,01 ± 0,98 107,32 819,73 ± 306,32 72,43 ± 1167,77 ± 1124,31
Kassa B2 0,5 58,75 ± 4,32 12,40 ± 4,89 40,59 ± 6,39 111,74 467,44 ± 199,83
Kassa B2 0,2 102,27 ± 20,74 49,56 ± 1,11 151,82 669,41 ± 362,84
Fa 0,2 194,67 ± 126,82 32,01 ± 7,47 226,68 682,15 ± 336,96 72,36 ± 913,20 ± 301,55
Kő 0,2 59,70 ± 5,52 43,69 ± 46,89 103,39 380,35 ± 454,07 48,90 ± 834,76 ± 801,04
Tégla 0,5 37,44 ± 1,02 8,27 ± 4,29 12,96 ± 0,22 58,66 308,95 ± 129,54 46,40 ± 731,17 ± 123,18

Kassa B1 1 0,68 ± 0,02 0,68 32,20 ± 82,72 0,38 ±
Kassa B2 1 0,07 ± 0,04 0,76 ± 0,05 0,83 74,67 ± 87,38 0,84 ±
Kassa B2 0,5 0,05 ± 0,00 0,88 ± 0,11 0,94 25,66 ± 26,43
Kassa B2 0,2 0,97 ± 0,16 0,97 27,40 ± 84,24
Fa 0,2 1,00 ± 0,23 0,54 ± 0,30 1,54 97,45 ± 107,57 1,64 ±
Kő 0,2 0,13 ± 0,00 0,96 ± 1,36 1,10 55,81 ± 173,33 0,72 ±
Tégla 0,5 0,13 ± 0,00 0,46 ± 0,08 0,59 0,70 ±

Kassa B1 1 8,80 ± 2,42 2,23 ± 0,41 11,03 157,84 ± 63,04 3,60 ± 114,54 ± 8,15
Kassa B2 1 0,51 ± 0,24 13,56 ± 4,65 2,41 ± 0,27 16,47 206,90 ± 25,71 7,55 ± 252,62 ± 136,78
Kassa B2 0,5 0,61 ± 0,92 16,67 ± 6,63 2,31 ± 1,59 19,59 233,93 ± 82,60
Kassa B2 0,2 1,53 ± 0,23 28,33 ± 4,24 3,51 ± 0,80 33,37 190,92 ± 18,72
Fa 0,2 34,73 ± 9,97 34,73 192,84 ± 34,08 12,89 ± 144,94 ± 31,98
Kő 0,2 1,07 ± 0,57 29,37 ± 4,67 4,45 ± 4,13 34,88 101,12 ± 63,72 7,69 ± 142,88 ± 90,07
Tégla 0,5 2,80 ± 0,17 19,41 ± 8,12 0,79 ± 0,47 23,00 100,89 ± 7,46 13,80 ± 165,49 ± 34,66

Kassa B1 1 2,11 ± 0,18 3,05 ± 1,30 0,37 ± 0,28 11,58 ± 0,19 17,10 43,75 ± 16,11 10,59 ± 33,14 ± 8,70
Kassa B2 1 5,45 ± 0,38 4,27 ± 2,26 0,45 ± 0,28 14,57 ± 0,46 24,74 68,88 ± 14,92 19,87 ± 72,44 ± 47,59
Kassa B2 0,5 6,27 ± 0,35 3,41 ± 1,33 16,03 ± 2,80 25,71 58,66 ± 6,70
Kassa B2 0,2 4,77 ± 0,14 3,47 ± 1,42 21,34 ± 0,76 29,57 64,87 ± 25,32
Fa 0,2 3,47 ± 0,53 3,07 ± 2,34 77,84 ± 32,87 84,37 234,55 ± 16,79 55,53 ± 112,89 ± 21,01
Kő 0,2 0,07 ± 0,57 7,90 ± 3,25 76,34 ± 22,62 84,31 399,10 ± 215,94 134,76 ± 245,00 ± 72,54
Tégla 0,5 1,97 ± 0,33 3,28 ± 1,61 130,01 ± 54,65 135,27 365,90 ± 37,48 149,80 ± 283,56 ± 13,25

Kassa B1 1 0,67 ± 0,10 27,26 ± 3,72 27,93 126,54 ± 18,81 12,64 ± 125,74 ± 58,55
Kassa B2 1 0,23 ± 1,88 0,68 ± 0,23 26,12 ± 0,43 27,03 156,46 ± 22,52 24,69 ± 151,61 ± 43,46
Kassa B2 0,5 0,32 ± 0,05 1,50 ± 0,17 24,01 ± 17,39 25,83 133,60 ± 13,19
Kassa B2 0,2 0,67 ± 0,23 4,00 ± 0,00 34,43 ± 2,20 39,10 158,88 ± 68,28
Fa 0,2 8,40 ± 8,30 21,50 ± 15,86 222,88 ± 91,73 252,78 599,40 ± 27,49 165,18 ± 405,55 ± 122,92
Kő 0,2 0,83 ± 0,42 19,33 ± 7,35 8,63 ± 3,01 252,37 ± 46,77 281,16 951,51 ± 414,46 373,68 ± 865,55 ± 123,34
Tégla 0,5 0,51 ± 0,64 14,53 ± 10,14 11,03 ± 2,61 376,35 ± 129,89 402,42 774,37 ± 22,20 430,00 ± 874,99 ± 11,20

Kassa B1 1 2,57 ± 0,16 4,77 ± 2,24 0,23 ± 1,18 15,73 ± 0,20 23,31 369,98 ± 273,98 14,81 ± 196,00 ± 53,19
Kassa B2 1 2,35 ± 0,22 9,16 ± 4,63 15,07 ± 0,48 26,58 669,45 ± 167,63 22,44 ± 704,83 ± 756,24
Kassa B2 0,5 3,68 ± 0,12 10,64 ± 5,44 14,41 ± 2,27 28,73 536,11 ± 123,29
Kassa B2 0,2 8,80 ± 0,31 12,53 ± 9,00 20,39 ± 4,19 41,72 518,84 ± 164,59
Fa 0,2 4,20 ± 0,58 11,40 ± 6,52 18,34 ± 2,62 33,94 638,84 ± 245,06 18,06 ± 70,66 ± 69,12
Kő 0,2 3,57 ± 0,71 12,30 ± 4,95 18,04 ± 14,68 33,91 378,61 ± 463,80 12,12 ± 198,77 ± 384,27
Tégla 0,5 1,79 ± 0,56 4,75 ± 2,84 7,42 ± 1,36 13,95 280,20 ± 94,01 13,32 ± 262,25 ± 155,09

Kassa B1 1 Hernád "B1'-es jelölésű minta 1,0000 gramm beméréssel (BCR) : BCR extrakció első lépése
Kassa B2 1 Hernád "B2'-es jelölésű minta 1,0000 gramm beméréssel (BCR) : BCR extrakció második lépése
Kassa B2 0,5 Hernád "B2'-es jelölésű minta 0,5000 gramm beméréssel (BCR) : BCR extrakció harmadik lépése
Kassa B2 0,2 Hernád "B2'-es jelölésű minta 0,2000 gramm beméréssel (BCR) : BCR extrakció maradékának roncsolása
Fa 0,2 Isaszegi tó fa stég felületéről szedett minta 0,2000 gramm beméréssel (BCR) : BCR extrakció maradékának szilárdpróbás elemzése
Kő 0,2 Isaszegi tó kő felületéről szedett minta 0,2000 gramm beméréssel (BCR) : első, második, harmadik, valamint a maradék roncsolásának az összege
Tégla 0,5 Isaszegi tó fégla felületéről szedett minta 0,2000 gramm beméréssel (BCR) : eredeti minta roncsolása

: eredeti minta szilárdpróbás elemzése
: kevés minta miatt hiányzó szórás, valamint a B2-es mintából egyfajta bemérési tömeg szerepel
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Cr

not detected not detected
not detected

not detected
not detected

not detected

not detected
not detected
not detected
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Pb

not detected
not detected
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not detected not detected
not detected not detected not detected
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not detected
not detected
not detected
not detected
not detected
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not detected
not detected
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not detected
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not detected

not detected not detected not detected
not detected not detected

not detected not detected
not detected not detected not detected
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not detected not detected
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mg/kg
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M3 Vízmintavételi pontok – Hamburg (Németország) 

 

 

Hamburg 

Krugkoppelbrücke 

Townhall 

Waltershol 

Klein Flottbeck  

Landungsbrücke  

Baumwall  

Teufelbrück  
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M4/a Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens 

extrakciójának eredményei egytényezős variancia analízissel összehasonlítva Zn 

esetében 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Zn     

95% Confidence Interval for 

Differencea 

(I) minta (J) minta

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

bio2 -42,593 53,189 ,442 -161,105 75,918 

fa -161,627* 53,189 ,012 -280,138 -43,115 

kő -38,460 53,189 ,486 -156,972 80,052 

bio1 

tégl 5,873 53,189 ,914 -112,638 124,385 

bio1 42,593 53,189 ,442 -75,918 161,105 

fa -119,033* 53,189 ,049 -237,545 -,522 

kő 4,133 53,189 ,940 -114,378 122,645 

bio2 

tégl 48,467 53,189 ,384 -70,045 166,978 

bio1 161,627* 53,189 ,012 43,115 280,138 

bio2 119,033* 53,189 ,049 ,522 237,545 

kő 123,167* 53,189 ,043 4,655 241,678 

fa 

tégl 167,500* 53,189 ,010 48,988 286,012 

bio1 38,460 53,189 ,486 -80,052 156,972 

bio2 -4,133 53,189 ,940 -122,645 114,378 

fa -123,167* 53,189 ,043 -241,678 -4,655 

kő 

tégl 44,333 53,189 ,424 -74,178 162,845 

bio1 -5,873 53,189 ,914 -124,385 112,638 

bio2 -48,467 53,189 ,384 -166,978 70,045 

fa -167,500* 53,189 ,010 -286,012 -48,988 

tégl 

kő -44,333 53,189 ,424 -162,845 74,178 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Zn     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 54706,679 4 13676,670 3,223 ,061 

Error 42435,380 10 4243,538   
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M4/b Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens 

extrakciójának eredményei egytényezős variancia analízissel összehasonlítva Cd 

esetében 

 
 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Cd     

95% Confidence Interval for 

Differencea 

(I) minta (J) minta

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

bio2 -,153 ,536 ,781 -1,347 1,041 

fa -,867 ,536 ,137 -2,061 ,327 

kő -,420 ,536 ,451 -1,614 ,774 

bio1 

tégla ,087 ,536 ,875 -1,107 1,281 

bio1 ,153 ,536 ,781 -1,041 1,347 

fa -,713 ,536 ,213 -1,907 ,481 

kő -,267 ,536 ,630 -1,461 ,927 

bio2 

tégla ,240 ,536 ,664 -,954 1,434 

bio1 ,867 ,536 ,137 -,327 2,061 

bio2 ,713 ,536 ,213 -,481 1,907 

kő ,447 ,536 ,424 -,747 1,641 

fa 

tégla ,953 ,536 ,106 -,241 2,147 

bio1 ,420 ,536 ,451 -,774 1,614 

bio2 ,267 ,536 ,630 -,927 1,461 

fa -,447 ,536 ,424 -1,641 ,747 

kő 

tégla ,507 ,536 ,367 -,687 1,701 

bio1 -,087 ,536 ,875 -1,281 1,107 

bio2 -,240 ,536 ,664 -1,434 ,954 

fa -,953 ,536 ,106 -2,147 ,241 

tégla 

kő -,507 ,536 ,367 -1,701 ,687 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Cd     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1,777 4 ,444 1,031 ,438 

Error 4,308 10 ,431   
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M4/c Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens 

extrakciójának eredményei egytényezős variancia analízissel összehasonlítva Pb 

esetében 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Pb     

95% Confidence Interval for 

Differencea 

(I) minta (J) minta

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

bio2 -5,443 6,308 ,408 -19,498 8,612 

fa -23,703* 6,308 ,004 -37,758 -9,648 

kő -23,850* 6,308 ,004 -37,905 -9,795 

bio1 

tégla -11,970 6,308 ,087 -26,025 2,085 

bio1 5,443 6,308 ,408 -8,612 19,498 

fa -18,260* 6,308 ,016 -32,315 -4,205 

kő -18,407* 6,308 ,015 -32,462 -4,352 

bio2 

tégla -6,527 6,308 ,325 -20,582 7,528 

bio1 23,703* 6,308 ,004 9,648 37,758 

bio2 18,260* 6,308 ,016 4,205 32,315 

kő -,147 6,308 ,982 -14,202 13,908 

fa 

tégla 11,733 6,308 ,093 -2,322 25,788 

bio1 23,850* 6,308 ,004 9,795 37,905 

bio2 18,407* 6,308 ,015 4,352 32,462 

fa ,147 6,308 ,982 -13,908 14,202 

kő 

tégla 11,880 6,308 ,089 -2,175 25,935 

bio1 11,970 6,308 ,087 -2,085 26,025 

bio2 6,527 6,308 ,325 -7,528 20,582 

fa -11,733 6,308 ,093 -25,788 2,322 

tégla 

kő -11,880 6,308 ,089 -25,935 2,175 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Pb     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1378,343 4 344,586 5,773 ,011 

Error 596,862 10 59,686   
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M4/d Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens 

extrakciójának eredményei egytényezős variancia analízissel összehasonlítva Ni 

esetében 

 
 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Ni     

95% Confidence Interval for 

Differencea 

(I) minta (J) minta 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

bio2 -7,640 26,315 ,777 -66,273 50,993 

fa -67,267* 26,315 ,029 -125,900 -8,633 

kő -67,207* 26,315 ,029 -125,840 -8,573 

bio1 

tégla -118,163* 26,315 ,001 -176,797 -59,530 

bio1 7,640 26,315 ,777 -50,993 66,273 

fa -59,627* 26,315 ,047 -118,260 -,993 

kő -59,567* 26,315 ,047 -118,200 -,933 

bio2 

tégla -110,523* 26,315 ,002 -169,157 -51,890 

bio1 67,267* 26,315 ,029 8,633 125,900 

bio2 59,627* 26,315 ,047 ,993 118,260 

kő ,060 26,315 ,998 -58,573 58,693 

fa 

tégla -50,897 26,315 ,082 -109,530 7,737 

bio1 67,207* 26,315 ,029 8,573 125,840 

bio2 59,567* 26,315 ,047 ,933 118,200 

fa -,060 26,315 ,998 -58,693 58,573 

kő 

tégla -50,957 26,315 ,082 -109,590 7,677 

bio1 118,163* 26,315 ,001 59,530 176,797 

bio2 110,523* 26,315 ,002 51,890 169,157 

fa 50,897 26,315 ,082 -7,737 109,530 

tégla 

kő 50,957 26,315 ,082 -7,677 109,590 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Ni     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 28541,084 4 7135,271 6,869 ,006 

Error 10387,127 10 1038,713   
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M4/e Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens 

extrakciójának eredményei egytényezős variancia analízissel összehasonlítva Cr 

esetében 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Cr     

95% Confidence Interval for 

Differencea 

(I) minta (J) minta

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

bio2 ,897 70,522 ,990 -156,237 158,031 

fa -224,770* 70,522 ,010 -381,904 -67,636 

kő -253,203* 70,522 ,005 -410,337 -96,069 

bio1 

tégla -374,470* 70,522 ,000 -531,604 -217,336 

bio1 -,897 70,522 ,990 -158,031 156,237 

fa -225,667* 70,522 ,009 -382,801 -68,533 

kő -254,100* 70,522 ,005 -411,234 -96,966 

bio2 

tégla -375,367* 70,522 ,000 -532,501 -218,233 

bio1 224,770* 70,522 ,010 67,636 381,904 

bio2 225,667* 70,522 ,009 68,533 382,801 

kő -28,433 70,522 ,695 -185,567 128,701 

fa 

tégla -149,700 70,522 ,060 -306,834 7,434 

bio1 253,203* 70,522 ,005 96,069 410,337 

bio2 254,100* 70,522 ,005 96,966 411,234 

fa 28,433 70,522 ,695 -128,701 185,567 

kő 

tégla -121,267 70,522 ,116 -278,401 35,867 

bio1 374,470* 70,522 ,000 217,336 531,604 

bio2 375,367* 70,522 ,000 218,233 532,501 

fa 149,700 70,522 ,060 -7,434 306,834 

tégla 

kő 121,267 70,522 ,116 -35,867 278,401 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Cr     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 329507,162 4 82376,791 11,042 ,001 

Error 74601,343 10 7460,134   
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M4/f Különböző felületekről származó biofilm minták szekvens 

extrakciójának eredményei egytényezős variancia analízissel összehasonlítva Cu 

esetében 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Cu     

95% Confidence Interval for 

Differencea 

(I) minta (J) minta

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

bio2 -3,267 8,743 ,716 -22,746 16,213 

fa -10,630 8,743 ,252 -30,110 8,850 

kő -10,597 8,743 ,253 -30,076 8,883 

bio1 

tégla 9,357 8,743 ,310 -10,123 28,836 

bio1 3,267 8,743 ,716 -16,213 22,746 

fa -7,363 8,743 ,419 -26,843 12,116 

kő -7,330 8,743 ,421 -26,810 12,150 

bio2 

tégla 12,623 8,743 ,179 -6,856 32,103 

bio1 10,630 8,743 ,252 -8,850 30,110 

bio2 7,363 8,743 ,419 -12,116 26,843 

kő ,033 8,743 ,997 -19,446 19,513 

fa 

tégla 19,987* 8,743 ,045 ,507 39,466 

bio1 10,597 8,743 ,253 -8,883 30,076 

bio2 7,330 8,743 ,421 -12,150 26,810 

fa -,033 8,743 ,997 -19,513 19,446 

kő 

tégla 19,953* 8,743 ,046 ,474 39,433 

bio1 -9,357 8,743 ,310 -28,836 10,123 

bio2 -12,623 8,743 ,179 -32,103 6,856 

fa -19,987* 8,743 ,045 -39,466 -,507 

tégla 

kő -19,953* 8,743 ,046 -39,433 -,474 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Cu     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 833,042 4 208,261 1,817 ,202 

Error 1146,489 10 114,649   
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M5/a Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Zn első lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:zn1     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 43,520* 10,294 ,006 18,332 68,708 ,20 

1,00 58,733* 10,294 ,001 33,545 83,921 

,20 -43,520* 10,294 ,006 -68,708 -18,332 ,50 

1,00 15,213 10,294 ,190 -9,975 40,401 

,20 -58,733* 10,294 ,001 -83,921 -33,545 1,00 

,50 -15,213 10,294 ,190 -40,401 9,975 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:zn1     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 5575,040 2 2787,520 17,538 ,003 

Error 953,661 6 158,943   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/b Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Zn második lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:zn2     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 1,00 -12,953 5,268 ,070 -27,579 1,672 

1,00 ,50 12,953 5,268 ,070 -1,672 27,579 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:zn2     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 251,683 1 251,683 6,047 ,070 

Error 166,497 4 41,624   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/c Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Zn negyedik lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:zn4     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 8,962 3,757 ,063 -,696 18,620 ,20 

1,00 13,552* 3,757 ,015 3,894 23,210 

,20 -8,962 3,757 ,063 -18,620 ,696 ,50 

1,00 4,590 3,361 ,230 -4,049 13,229 

,20 -13,552* 3,757 ,015 -23,210 -3,894 1,00 

,50 -4,590 3,361 ,230 -13,229 4,049 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:zn4     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 221,671 2 110,835 6,543 ,040 

Error 84,699 5 16,940   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/d Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cd első lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes1     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 90,950* ,033 ,000 90,859 91,041 ,20 

1,00 90,930* ,033 ,000 90,839 91,021 

,20 -90,950* ,033 ,000 -91,041 -90,859 ,50 

1,00 -,020 ,023 ,435 -,084 ,044 

,20 -90,930* ,033 ,000 -91,021 -90,839 1,00 

,50 ,020 ,023 ,435 -,044 ,084 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes1    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 7088,644 2 3544,322 4430402,304 ,000 

Error ,003 4 ,001   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/e Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cd negyedik lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes4     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 ,082 ,096 ,434 -,165 ,329 ,20 

1,00 ,202 ,096 ,090 -,045 ,449 

,20 -,082 ,096 ,434 -,329 ,165 ,50 

1,00 ,120 ,086 ,221 -,101 ,341 

,20 -,202 ,096 ,090 -,449 ,045 1,00 

,50 -,120 ,086 ,221 -,341 ,101 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes4    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast ,052 2 ,026 2,334 ,192 

Error ,055 5 ,011   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/f Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Pb első lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes1     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 ,920 ,463 ,094 -,213 2,053 ,20 

1,00 1,033 ,463 ,067 -,100 2,166 

,20 -,920 ,463 ,094 -2,053 ,213 ,50 

1,00 ,113 ,463 ,815 -1,020 1,246 

,20 -1,033 ,463 ,067 -2,166 ,100 1,00 

,50 -,113 ,463 ,815 -1,246 1,020 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes1    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1,927 2 ,964 2,996 ,125 

Error 1,930 6 ,322   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/g Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Pb második lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes2     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 11,667* 4,309 ,035 1,123 22,210 ,20 

1,00 14,780* 4,309 ,014 4,237 25,323 

,20 -11,667* 4,309 ,035 -22,210 -1,123 ,50 

1,00 3,113 4,309 ,497 -7,430 13,657 

,20 -14,780* 4,309 ,014 -25,323 -4,237 1,00 

,50 -3,113 4,309 ,497 -13,657 7,430 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes2    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 364,252 2 182,126 6,540 ,031 

Error 167,090 6 27,848   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/h Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Pb negyedik lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes4     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 1,195 ,984 ,279 -1,335 3,725 ,20 

1,00 1,098 ,984 ,315 -1,432 3,629 

,20 -1,195 ,984 ,279 -3,725 1,335 ,50 

1,00 -,097 ,880 ,917 -2,360 2,166 

,20 -1,098 ,984 ,315 -3,629 1,432 1,00 

,50 ,097 ,880 ,917 -2,166 2,360 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes4    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1,986 2 ,993 ,854 ,480 

Error 5,813 5 1,163   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/i Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Ni első lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes1     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 12,067 11,080 ,318 -15,045 39,178 ,20 

1,00 12,887 11,080 ,289 -14,225 39,998 

,20 -12,067 11,080 ,318 -39,178 15,045 ,50 

1,00 ,820 11,080 ,943 -26,292 27,932 

,20 -12,887 11,080 ,289 -39,998 14,225 1,00 

,50 -,820 11,080 ,943 -27,932 26,292 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes1    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 312,343 2 156,172 ,848 ,474 

Error 1104,881 6 184,147   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/j Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Ni második lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes2     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 ,053 1,407 ,971 -3,390 3,497 ,20 

1,00 -,800 1,407 ,590 -4,243 2,643 

,20 -,053 1,407 ,971 -3,497 3,390 ,50 

1,00 -,853 1,407 ,566 -4,297 2,590 

,20 ,800 1,407 ,590 -2,643 4,243 1,00 

,50 ,853 1,407 ,566 -2,590 4,297 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes2    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1,371 2 ,686 ,231 ,801 

Error 17,824 6 2,971   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/k Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Ni negyedik lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes4     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 5,313* 1,668 ,024 1,026 9,600 ,20 

1,00 6,763* 1,668 ,010 2,476 11,050 

,20 -5,313* 1,668 ,024 -9,600 -1,026 ,50 

1,00 1,450 1,492 ,376 -2,384 5,284 

,20 -6,763* 1,668 ,010 -11,050 -2,476 1,00 

,50 -1,450 1,492 ,376 -5,284 2,384 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes4    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 57,846 2 28,923 8,666 ,024 

Error 16,688 5 3,338   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/l Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cr első lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes1     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,20 ,50 ,347 ,136 ,063 -,031 ,724 

,50 ,20 -,347 ,136 ,063 -,724 ,031 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes1    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast ,180 1 ,180 6,500 ,063 

Error ,111 4 ,028   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/m Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cr harmadik lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes3     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 2,000* ,107 ,000 1,738 2,262 ,20 

1,00 2,653* ,107 ,000 2,391 2,916 

,20 -2,000* ,107 ,000 -2,262 -1,738 ,50 

1,00 ,653* ,107 ,001 ,391 ,916 

,20 -2,653* ,107 ,000 -2,916 -2,391 1,00 

,50 -,653* ,107 ,001 -,916 -,391 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes3    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 11,467 2 5,734 332,485 ,000 

Error ,103 6 ,017   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/n Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cr negyedik lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes4     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 10,420 10,082 ,349 -15,497 36,337 ,20 

1,00 8,307 10,082 ,448 -17,611 34,224 

,20 -10,420 10,082 ,349 -36,337 15,497 ,50 

1,00 -2,113 9,018 ,824 -25,294 21,068 

,20 -8,307 10,082 ,448 -34,224 17,611 1,00 

,50 2,113 9,018 ,824 -21,068 25,294 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes4    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 138,207 2 69,104 ,567 ,600 

Error 609,914 5 121,983   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/o Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cu első lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes1     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 5,100* ,188 ,000 4,639 5,561 ,20 

1,00 6,460* ,188 ,000 5,999 6,921 

,20 -5,100* ,188 ,000 -5,561 -4,639 ,50 

1,00 1,360* ,188 ,000 ,899 1,821 

,20 -6,460* ,188 ,000 -6,921 -5,999 1,00 

,50 -1,360* ,188 ,000 -1,821 -,899 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes1    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 69,591 2 34,796 654,053 ,000 

Error ,319 6 ,053   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/p Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cu második lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes2     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 1,893 5,414 ,739 -11,355 15,142 ,20 

1,00 3,373 5,414 ,556 -9,875 16,622 

,20 -1,893 5,414 ,739 -15,142 11,355 ,50 

1,00 1,480 5,414 ,794 -11,768 14,728 

,20 -3,373 5,414 ,556 -16,622 9,875 1,00 

,50 -1,480 5,414 ,794 -14,728 11,768 

Based on estimated marginal means    

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes2    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 17,154 2 8,577 ,195 ,828 

Error 263,835 6 43,972   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M5/q Különböző bemért mintatömegű biofilm minták eredményei 

egytényezős variancia analízissel összehasonlítva (Cu negyedik lépés) 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:lepes4     

95% Confidence Interval for 

Differencea (I) 

tömeg 

(J) 

tömeg 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound 

,50 5,983* 2,176 ,040 ,391 11,576 ,20 

1,00 5,317 2,176 ,058 -,276 10,909 

,20 -5,983* 2,176 ,040 -11,576 -,391 ,50 

1,00 -,667 1,946 ,746 -5,669 4,335 

,20 -5,317 2,176 ,058 -10,909 ,276 1,00 

,50 ,667 1,946 ,746 -4,335 5,669 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:lepes4    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 48,550 2 24,275 4,274 ,083 

Error 28,398 5 5,680   

The F tests the effect of tömeg. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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M7 A PhD értekezés témájához kapcsolódó publikációk jegyzéke 

1. Tudományos folyóiratokban megjelent (közlésre elfogadott), lektorált, teljes szövegű 
tudományos közlemény 
 1.1. Idegen nyelvű, impakt faktoros folyóiratban (WEB OF SCIENCE szerint) 
  1.1.2. Külföldi kiadású 

HELTAI, Gy., FEHÉR, B., HORVÁTH, M. (2007): Coupling of microwave 
induced plasma optical emission spectrometry with HPLC separation for 
speciation analysis of Cr(III)/Cr(VI), Chemical Papers, Institute of Chemistry, 
Slovak Academy of Sciences, Volume: 61, Issue: 6, p. 438445 ISSN: 0366-
6352 

    Impact factor: 0,367 
    Független idézettség: 

Owen T. Butler, Jennifer M. Cook, Christine M. Davidson, Chris F. Harrington and Douglas 
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24, 131 - 177, DOI: 10.1039/b821579k 
 
E. Hywel Evans, Jason A. Day, Christopher D. Palmer, W. John Price, Clare M. M. Smith and 
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DOI: 10.1039/b805770m 

 

HELTAI, Gy., REMETEIOVÁ, D., HORVÁTH, M.; SZELES, E.; HALÁSZ, 
G.; HALÁSZ, G.; FLÓRIÁN, K. (2011): Various fractionation procedures in 
study of heavy metals mobility in the environment, Ecological Chemistry and 
Engineering S (Chemia i Inżynieria Ekologiczna), Volume: 18, Issue: 1, p 55-
65 ISSN: 1898-6196 

    Impact factor: 0,249 
 

REMETEIOVÁ, D.; RUSNÁK, R.; KUCANOVÁ, E.; FIÓOVÁ, B.; 
RUŽIČKOVÁ, S.; FEKETE, I.; HORVÁTH, M.; DIRNER, V.: (2012) 
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sediment and soil, ENVIRONMENTAL MONITORING AND 
ASSESSMENT 184: pp. 1121-1130., DOI: 10.1007/s10661-011-2026-6 

    Impact factor: 1,436 
 
 1.2. Idegen nyelvű, nem impakt faktoros folyóiratban 
  1.2.2. Külföldi kiadású 

RUSNÁK, R,; HALÁSZ, G.; HORVÁTH, M.; REMETEIOVÁ, D. (2009): 
Intensification of the BCR sequential extraction with sonication for 
sediments, soils, and gravitation dust sediment samples, Toxicological & 
Environmental Chemistry, Volume 92, Issue 3 p. 443-452 DOI: 
10.1080/02772240903300139 

 
HORVÁTH, M.; BOKOVÁ, V.; HELTAI, GY.; FLÓRIÁN, K.; FEKETE, I. 
(2009): Study of application of BCR sequential extraction procedure for 
fractionation of heavy metal content of soils, sediments and gravitation dusts, 
Toxicological & Environmental Chemistry, Volume 92, Issue 3 p. 429-441 
DOI: 10.1080/02772240903036147 

    Független idézettség: 
Ross A. Sutherland: BCR®-701: A review of 10-years of sequential extraction analyses, 
Analytica Chimica Acta, Volume 680, Issues 1-2, 8 November 2010, Pages 10-20, 
DOI:10.1016/j.aca.2010.09.016 
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HORVÁTH, M.; HALÁSZ, G.; KUCANOVÁ, E.; FIÓOVÁ, B.; FEKETE, 
I,; REMETEIOVÁ, D.; HELTAI, GY.; FLÓRIÁN, K. (2011): Study of heavy 
metal mobility of sediment and biofilm samples using sequential extraction 
procedures, ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS 
COMENIANAE 19:(1) pp. 96-101. 

 
 
4. Kongresszusi kiadványokban megjelent közlemények (nyomtatott formában v. elektronikus 
adathordozón - kizárólag az ISBN, ISSN vagy más, hitelesített kiadványaira vonatkozóan 

4.1. Teljes szövegű közlemény, alkalmi (nem periodika jellegű) kongresszusi kiadványban, 
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ČERVENÝ, V.; HORVÁTH, M.; AMBERGER, M.; BROEKAERT, J.A.C. 
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HALÁSZ, G.; FEKETE, I.: (2010) Estimation of the mobility of heavy metals 
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5.3. Egy oldalas idegen vagy magyar nyelvű összefoglaló 
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