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A biodízel növényi olajokból vagy állati zsírokból származó hosszúláncú 
zsírsavak mono-alkil észtereiből álló üzemanyag. 
A tiszta biodízel (B-100) nem tartalmaz kőolaj-eredetű dízelolajat. 
Ez a hagyományos dízelmotorokban azok lényeges megváltoztatása 
nélkül felhasználható. A biodízel biológiai úton lebontható, nem mérgező 
és általa lényegesen csökken a kén és az aromás vegyületek általi 
szennyezés. Ezért fontos alternatív üzemanyagforrásnak tekintik.

A tiszta biodízelnek ki kell elégítenie az MSZ EN 14214:2004 szabvány 
követelményeit. Ez használatos a max. 20% részarányú (B-20) 
dízelkeverékre is. Mérendő jellemzők: lobbanáspont, víz-, kokszosodási 
maradék-, szabad glicerin-, kén- és foszfortartalom. A szabvány legutóbbi 
változata megköveteli az I. főcsoport (Na+K) és a II. főcsoport (Ca+Mg) 
fémei összesített meghatározását is.

A Varian 700-ES sorozatú ICP-OES készülék kíváló eszköz a 
6 szervetlen komponens (és még további elemek) koncentrációja 
helyes, pontos, érzékeny és hatékony meghatározására.

Elem P S Na K Ca Mg
Hullámhossz (nm) 213.618 181.972 589.592 766.491 393.366 279.553
B-100a ppm < IDL 1.695 0.162 0.507 0.013 0.011
B-100b ppm < IDL 1.710 0.130 0.469 0.012 0.012
B-100+1.0 ppm (%R) 105 103 104 107 105 104
B-100+2.5 ppm (%R) 102 106 102 104 103 101
IDL (kimutatási határ) (ppb) 19.9 76.5 4.1 21.8 0.1 0.1
Háttérkorrekció Fitted Fitted FACT FACT Fitted Fitted

Al Ba Cd Cr Fe Mn Mo Ni Pb Sc Si Sn Ti V Zn
308.215 233.527 226.502 267.716 259.940 259.372 202.032 216.555 220.353 361.383 288.158 283.998 334.941 309.310 213.857

< IDL < IDL < IDL < IDL 0.032 < IDL < IDL < IDL < IDL < IDL 0.141 < IDL < IDL < IDL 0.024
< IDL < IDL < IDL < IDL 0.037 < IDL < IDL < IDL < IDL < IDL 0.139 < IDL < IDL < IDL 0.024
102 105 103 103 104 103 103 104 102 104 104 102 104 105 104
103 103 101 102 103 102 103 102 101 103 103 104 102 104 102
5.4 1.0 0.6 1.6 1.0 0.3 5.7 6.9 25.2 0.1 4.7 11.7 0.1 0.6 1.1

Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted Fitted

A B-100 biodízel párhuzamos mintáit (B-100a és B-100b) tiszta kerozinnal 1:10 arányban hígították a mérés előtt.
Az analitok meghatározását 1 és 2.5 ppm koncentrációjú „spike” oldatokkal dúsított minták visszamérésével (%R) 
ellenőrizték. A készülék kimutatási határa (IDL) ppb (μg/l) egységben van megadva.

Vásárlás esetén színes monitort/TV-t adunk ajándékba!!!

Biodízel és más olajtermékek vizsgálata ICP-OES készülékkel   
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Az ICP-OES készülékkel történő mennyiségi meghatározás alapfeltevése a mérendő elem jelintenzitása és 
koncentrációja közötti kalibrálható összefüggés. A mért jelben nem a mérendő elemtől származó hozzájárulást a „háttér” 
zavarásának tekintjük. Az ICP-OES emissziós spektrumvonalai mindig a detektor “sötétáramához” és az argonplazma 
által kibocsátott folytonos spektrumból álló folytonos háttérhez adódnak hozzá. A mintában lévő többi elem is 
befolyásolhatja a mérési helyen a jelintenzitást. Ez utóbbi a „spektrális” zavarás. A háttér és a spektrális zavarást tehát ki 
kell iktatni az eredmények helyessége érdekében.

A Varian 700-ES ICP-OES készülékek korrekciós technikái:

Háttérkorrekció módszerei
•„Off-peak” háttérkorrekció
•„Fitted” háttérkorrekció
•„FACT” gyors automatikus görbeillesztés
  (Fast Automated Curve-fitting Technique)

Spektrális zavarás korrekciós módszerei
•„IEC” elemközi korrekció 
  (Inter-Element Correction)
•„FACT” gyors automatikus görbeillesztés

•  „  Off-peak  ”     háttérkorrekció  
– az analit jel oldalán egyidejűleg mérik a hátteret
– ez a legrégibb és hagyományos korrekciós módszer
– szimultán ICP méréssel nincs időveszteség

A módszer megfelelő, ha a háttér intenzitása állandó 
vagy lineárisan változik az analit vonalát lefedő keskeny 
hullámhossztartományban. A perisztaltikus pumpa vagy 
a plazma ingadozásából származó ún. koherens zajt így 
ki lehet szűrni. A pontosság ilyen fokozása a kimutatási 
határ közeli méréseknél fontos, különösen a hosszabb 
hullámhosszaknál (ahol a koherens zaj a domináns).  

•  „  Fitted  ” háttérkorrekció  
A háttér sokszor nem állandó és nem lineárisan változik, mert
a társelemek intenzív vonalai széles talpa ill. a fényszórás miatt 
még a távolabbi hullámhosszakon is megváltozhat a háttér szintje 
(a szórt fény csökkenthető az optikai rendszer gondos kialakításával). 

A spektrumvonal illesztés („fitted”) paraméterei:
• alapvonal („offset”) a struktúra nélküli plazmaháttér modellje
• meredekség („slope”) a nagy szomszédos csúcs talpának modellje
• 3 db Gauss-görbe az alábbi csúcsok modellezésére

– a mért analit csúcsa
– a balról szomszédos, lehetséges zavaró csúcs
– a jobbról szomszédos, lehetséges zavaró csúcs

• iteratív eljárás: 
    illesztett csúcsok szélessége és helye meghatározása
• legkisebb négyzetek módszere: 
    alapvonal, meredekség és a csúcsok magassága meghat.
• illesztése után:
    az analit csúcsának megfelelő komponenst kiveszik az egyenletből

– marad a csak a háttérre vonatkozó modell
A háttér változásaihoz hozzájárul még 
• az ion-elektron rekombinálódásokból származó folytonos sugárzás
• a molekuláktól származó spektrumsávok 

– OH, NO, CH, CN, C2
– a molekulasávok nagyon strukturáltak (változó intenzitásúak)
   (FACT módszerrel kiiktathatók)

Korrekciós technikák a Varian ICP-OES készülékben   

Egyszerű az „off-peak” háttérkorrekció pontjainak kiválasztása
Válasszák ki a pontok számát

Adják meg a 
pontok helyét

vagy

A „kéz” alakú kurzorral 
egyszerűen jelöljék ki a 
háttérpontokat

A „off-peak” korrekció
B „fitted” korrekció
C analitikai intenzitásérték
D az „off-peak” korrekcióval elkövetett hiba !!!

Az illesztett háttérkorrekció a valódi háttérjelet számítja ki, 
így növeli a mérés helyességét!!

http://www.labex.hu/
mailto:info@gen-lab.hu


                 LAB-EX KFT                                                                         LAB-EX KFT

Telefon: 206-2455          Fax:206-2451          E-mail: labex@t-online.hu          www.labex.hu            3

Az ICP-OES módszer „vonalgazdagsága” miatt mindig gyanakodni kell a spektrális zavarás előfordulására. 
Zavarásokat okozhat(1) a mintában lévő más elem, (2) a mátrix főelemei, (3) néha a plazma vagy az oldószer.

A spektrális zavarás előfordulásának jó ellenőrzése, ha az analitot több hullámhosszon mérjük.
Az 1. példa a króm (Cr) 205, 206 és 267nm-en mért vonalaiból számított koncentrációkat mutatja.

A 267.716nm-en mért szignifikánsan nagyobb érték 
spektrális zavarásra utal. A legalacsonyabb koncentrációt 
kell elfogadni, mivel a zavarás csak hamisan növelheti a 
mért jelet.

A 2. példa a kadmium(Cd) -nyomok mérése talajban (magas Fe-tartalom zavarása mellett) feladatát illusztrálja.

A Cd 214, 226nm-es vonalait zavarja a Fe-tartalom, mivel az ellenőrzőmérések 
(10ppb Cd in Fe) során 10 ppb helyett 11.8 ill. 19.3 ppb koncentráció adódik. 
(A Cd 228nm-es vonal mentes ugyan a Fe zavarásától, de nem eléggé érzékeny e 
nyomnyi koncentrációk mérésére.)

• E  lemközi korrekció (IEC)  
Fe zavarásnak a Cd 214 nm vonalán mért hozzájárulása meghatározása:
példa:

Zavaró konc. (Fe) = 500 mg/l
Analit konc. (Cd 214 nm) = 0 mg/l
Látszólagos konc. (Cd) = 0.5 mg/l
IEC fa  k  tor  = 0.001

 korrigált konc. = korrigálatlan konc. – (IEC faktor x Zavaró konc.)

Az elemközi korrekciós módszer fő hátránya, hogy

• munka- és időigényes feladat a zavarási faktoroknak még a tulajdonképpeni mérési program előtti kiszámítása
• ha a mérési program bármely paramétere megváltozik, akkor újra ellenőrizni kell a korrekciós faktorokat

• Gyors automatikus görbeillesztési technika (FACT) (alternatív módszer az IEC helyett)
• A spektrumvonal modellezés paraméterei:

– vakminta (blank) spektruma
– tiszta analit spektruma
– tetszőleges számú zavaró elemek tiszta spektrumai
– “opcionális” mátrixspektrum

• Az IEC-től eltérően, utólagosan, a mérés után is végrehajtható a korrekció.
• Nem növeli, hanem csökkenti a zajt és javítja a kimutatási határokat.
• Komplex mátrixok helyes háttérjelének meghatározására is felhasználható (pl. Na/K szerves oldószer/biodízel)

A mért (zöld) jelből kivont modellezett zavaró (vörös) jel különbsége adja az 
analit helyes intenzitású (sárga) jelét. A Cd 214, 226nm-es vonalain az 
ellenőrzőmérések (10ppb Cd in Fe) a helyes 10 ppb közeli értéket adják.

http://www.labex.hu/
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Az elektromos és elektronikai készülékek gyártása gyorsan növekedő iparággá fejlődött az utóbbi évtizedekben. 
Ez viszont a kiselejtezett elektromos és elektronikai készülékek (WEEE: waste electrical and electronic equipment) 
egyre növekedő áradatát eredményezte világszerte. A veszélyes anyagok felhasználása korlátozásáról (RoHS: 
Restriction of Hazardous Substances) szóló 2002/95/EC előirat 2006. július 1-től lépett életbe. Ez a kadmium (Cd), az 
ólom (Pb), a hatvegyértékű króm (Cr(VI)), a higany (Hg) és a brómozott lángcsökkentő anyagok (PPB: polibrómozott-
bifenilek és PBDE: polibrómozott-difenil-éterek) új elektromos és elektronikai termékekben való használatának 
korlátozását írja elő. 

Ahhoz, hogy a gyártók/szállítók megfelelhessenek a RoHS és a WEEE előírások követelményeinek folyamatosan 
ellenőrizni kell az előiratokban felsorolt kémiai anyagok felhasználásának korlátozott voltát. Számos műszeres 
analitikai módszer felhasználható e veszélyes anyagok meghatározására.  Például a Cd, Pb, Cr, Hg nehézfémek 
meghatározhatók AAS, ICP-OES vagy ICP-MS technikával. A hatvegyértékű Cr(VI) UV-Vis módszerrel, a PPB és 
PBDE vegyületek pedig GC és GC-MS technikával mérhetők.

Ez az oldal néhány mintaelőkészítési módszer értékelését adja meg a műanyagokban lévő Cd, Pb, Cr és Hg elemek 
ICP-OES készülékkel történő meghatározásánál. Az összes mérést az axiális plazmafigyelésű Varian 710-ES ICP-
OES készüléken végezték. A Varian 710-ES készülék jellemzője az echelle polikromátor és a 177 - 785 nm 
spektrumtartományt folytonosan lefedő, megapixel CCD detektor. A polikromátor akár argonnal, akár nitrogénnel is 
átöblíthető az alacsony UV hullámhosszakon végzett mérések idején. A standard mintabevezető rendszer üveg 
koncentrikus porlasztóból és ciklon típusú ködkamrából állt. A készülék vezérlését az ICP Expert II szoftver végezte.

Módszerek
Nincsen általános szabványos mintaelőkészítési módszer a nehézfémek műanyagban történő meghatározására. 
Az EN 1122     módszer   csupán a kadmium (Cd) műanyagban történő mérésre vonatkozik. Az alkalmazott kénsav 
viszont megakadályozza az ólom (Pb) meghatározását a PbSO4 lehetséges kiválása miatt. A minta HNO3-ban való 
feloldását és 95 oC-on történő melegítését ajánló EPA 3050B módszer sem alkalmas műanyagok méréséhez, mivel a 
tapasztalatok szerint a sav túl kevés, a hőmérséklet pedig nem elég magas a műanyag elbontásához. Ezért a 
HNO3/H2O2 keverékkel való feltárás az ajánlott. Az EPA 3052 módszer HNO3 és HF felhasználásával történő 
mikrohullámú feltárást javasol. Mivel HF csak a szilíciumot tartalmazó mátrixú mintákhoz szükséges, ezért megfelelő 
a (csak HNO3-t használó mikrohullámú feltárást alkalmazó) EPA 3051A     módszer  . Ez kiküszöböli a HF használatával 
járó veszélyeket is. 
E módszerek validálása az alábbi bizonylatolt referenciaanyagok: EC 681 Polietilén (Európai Referenciaanyag), 
NMIJ 8102A ABS Gyanta (Japán Referenciaanyag) mérésével történt.

Eredmények

Mért Bizonylatolt Mért Bizonylatolt
Módszerek/Minták EC 681 NMIJ 8102A

Cd meghatározás eredményei (mg/kg)
EN 1122 21.5 ± 0.5 21.7 ± 0.7 10.20 ± 0.20 10.77 ± 0.2
HNO3/H2O2 21.9 ± 0.4 21.7 ± 0.7 10.70 ± 0.05 10.77 ± 0.2
EPA 3051A 21.7 ± 0.5 21.7 ± 0.7 10.75 ± 0.16 10.77 ± 0.2

Pb meghatározás eredményei (mg/kg)
HNO3/H2O2 13.7 ± 0.3 13.8 ± 0.7 105.3 ± 0.3 108.9 ± 0.89
EPA 3051A 13.7 ± 0.4 13.8 ± 0.7 106.1 ± 0.8 108.9 ± 0.89

Cr meghatározás eredményei (mg/kg)
HNO3/H2O2 17.6 ± 0.27 17.7 ± 0.7 26.9 ± 0.1 27.87 ± 0.35
EPA 3051A 17.5 ± 0.21 17.7 ± 0.7 26.5 ± 0.4 27.87 ± 0.35

Hg meghatározás eredményei (mg/kg)
HNO3/H2O2 3.07 ± 0.49 4.5 ± 0.15 - -
EPA 3051A 4.60 ± 0.03 4.5 ± 0.15 - -

A bemutatott eredmények szerint a zárt mikrohullámú roncsolás módszerével (EPA 3051A) kombinált ICP-OES 
technika a legalkalmasabb a műanyagokban lévő nehézfémek RoHS és WEEE előírásai szerinti meghatározására.
Az EN 1122 (H2SO4/H2O2) módszer csak a Cd meghatározására alkalmas, a HNO3/H2O2-as előkészítéssel kapott Hg 
meghatározás a vártnál alacsonyabb mért értéket ad, mivel a Hg elillan a feltárás alatt.

Kérésre szívesen megküldjük a módszerek részletes leírásait !!!

Nehézfémek kimutatása Varian ICP-OES készülékkel 
a RoHS és a WEEE előiratok követelményei szerint 

http://www.labex.hu/
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Mivel egy elem különböző kémiai előfordulási formái (spécieszei) toxicitása, mobilitása, biológiai hozzáférhetősége 
nagyon különböző lehet, ezért a környezeti vagy a klinikai mintákban csupán az elem összkoncentrációjának 
megadása félrevezető. Higany, arzén, króm, ólom, szelén és ón elemek számos szerves és szervetlen vegyületben 
előfordulhatnak, környezetre gyakorolt hatásaik nagyban függnek előfordulási formáiktól. 

Egyik jó példa erre a jelenségre a króm (Cr) esete. A megkülönböztetés alapja a króm-ion ionizáltsági foka (az elem 
oxidációs állapota). A króm (Cr III) szervetlen háromvegyértékű állapota viszonylag kevéssé toxikus. A hatvegyértékű 
króm (Cr VI) viszont rákkeltő hatású. Számos ország környezet és egészségvédelmi hatósága bocsátott már ki 
rendelkezéseket és adott meg megengedett határértékeket a hatvegyértékű krómot tartalmazó anyagok használatára, 
tárolására és hulladékkezelésére vonatkozóan. ( Lásd RoHS és WEEE előiratokat).

Másik példát az arzén (As) különböző spécieszei szolgáltatják; a szervetlen háromvegyértékű (As III) forma a 
legtoxikusabb, ezt követi a szervetlen ötvegyértékű (As V) forma toxicitása. Az arzén további gyakori előfordulási 
formái: a monometil-arzén (MMA), a dimetil-arzén (DMA) és az arzenobetain (AsB) toxicitása viszont lényegesen 
alacsonyabb.

Az induktív csatolású plazma tömegspektrométer (ICP-MS) nagyon érzékeny eszköz a nyomelemszintű koncentrációk 
mérésére. Lényegesen javulhat tehát az egyes elemek toxicitása mértékének megállapítása, ha az ICP-MS mérés 
előtt az elem különböző spécieszeinek szétválasztása egy csatlakoztatott folyadékkromatográfon (LC) már 
megtörténik. Egy Varian LC készülék csatlakoztatása a Varian ICP-MS készülékhez egyszerű;  csak az LC 
oszlopot kell az ICP-MS porlasztójával összekötni egy PEEK vezetékkel, sem az LC, sem pedig az ICP-MS hardverét 
nem kell egyéb módon megváltoztatni. Az ütközési/reakció egységgel (CRI: Collision/Reaction Interface) felszerelt 
Varian 820 ICP-MS készülékhez a plazmában keletkező poliatomos főbb zavarások megszűntetésével a kérdéses 
analitok még alacsonyabb kimutatási határait teszi mérhetővé. Így az elemek kis koncentrációinak detektálása és 
vegyületspecifikus azonosításuk egyidejűleg megtörténhet. Az LC-ICP-MS készülékkonfiguráció vezérlését és 
adatfeldolgozását a Varian Galaxie szoftver végzi.

Elemspeciációs mérések Varian LC-ICP-MS készülékkel 

Varian ProStar 230
LC-pumpa

Anioncserélő oszlop

PEEK vezeték
az LC-oszlop és 

a porlasztó 
összekötésére

Varian 820 ICP-MS

Varian ICP-MS Expert/Galaxie

Cr(VI) és Cr(III) kromatogramja (ásványvízben)
ICP-MS detektálással

Az öt arzén (As) spéciesz elválasztása 
gradiens LC módszerrel.
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Hatvegyértékű króm (Cr(VI)) 
gyors, költséghatékony, WEEE/RoHS szerinti mérése 

mikroplét olvasóval (MPR) felszerelt 
Varian Cary 50 UV-Vis spektrofotométerrel

Helyes és pontos meghatározás: Varian Cary 50 UV-Vis fotométerrel

A Cr(VI)-hoz hasonlóan toxikus elemek koncentrációszintjeinek RoHS és WEEE előiratok szerinti mérése egyre 
fontosabb és szükségesebb lesz. Az ICP-OES vagy az ICP-MS technikák mellett az alacsony (0.01 mg/l Cr(VI) 
koncentrációnak megfelelő) 0.01 Abs szintig lineáris jelet adó, rendkívül jó zajteljesítményt biztosító UV-Vis 
fotométer is alkalmazható. Az oldatba vitt hatvegyértékű króm mennyisége ugyanis színreakcióval 
(kolorimetrikusan) meghatározható, mivel savas közegben difenil-karbohidraziddal reagálva 540 nm-en mérhető 
vöröses-lila króm 1,5-difenil-karbohidrazin komplexet képez. A színreakció specifikus ugyan, de mégis több 
zavarást megfigyeltek már. A vas(III), a vanádium, a molibdén, a higany és bizonyos analitikai körülmények 
között a nikkel is gátolja a színfejlődést. Fontos az is, hogy a mérés előtt az összes króm hatvegyértékű Cr(VI) 
oxidációs állapotúvá oxidálódjék, ha az összes krómtartalom meghatározása a cél. Bizonyos krómmenyiség 
elveszhet, ha a minta sok kloridot tartalmaz, mivel ekkor kromil-klorid képződhet. A minták megfelelő 
előkezelésével illetve a standardok mátrixának a mintákéhoz való gondos illesztésével helyes és pontos 
mennyiségi meghatározás hajtható végre.

Gyors és költséghatékony meghatározás: mikroplét olvasóval (MPR) felszerelt fotométerrel

A fő előnyök: 

• a mérés gyorsasága (96 minta 1 perc alatt); 
• egyszerű a készülék és a mintaelőkészítés igénye; 
• olcsó készülékkel megvalósítható, összehasonlítva a szokásos LC-MS és ICP módszerekkel; 
• a mérés alacsony fajlagos költsége – a csak μl analitikai térfogat/minta kevés reagenst igényel.

A króm-standardoldatok abszorbancia spektrumai

Kalibrációs görbe 0 - 0.05 mg/l közötti Cr(VI) standardokkal; 
R2 = 0.99951

Varian Cary 50 UV-Vis MPR spektrofotométer
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Bőrfelületek spektroszkópiai vizsgálata (FLR, FTR)

A bőr a legnagyobb emberi szerv. Szerkezete, összetétele, elváltozása vagy felületi szennyeződése számos 
tudományterület érdeklődésére számot tarthat, az orvoslástól kezde a nyomrögzítő kriminalisztikáig. 

A roncsolásmentes anyagvizsgálatot lehetővé tévő spektrofotométerek ma már elegendően érzékeny detektorokkal 
rendelkeznek ahhoz, hogy nagyon „fényszegény”, de a bőrfelületek „in-situ” vagy nagyon kicsiny mintáiról 
szolgáltassanak értékelhető eredményeket. 

Bőrfelület „in-situ” vizsgálata fényszálas mérőfejjel felszerelt   Varian Cary Eclipse floureszcens   fotométerrel.  

A bőr bizonyos fehérjéi miatt eredendően fluoreszcens természetű. Ezek közül az indolgyűrűt tartalmazó triptofán súlya 
a legnagyobb. A különböző testfelületekről felvett spektrumok tükrözik a bőrfehérjék eltérő arányait.

Bőrfelület „in-situ” vizsgálata fényszálas mérőfejjel felszerelt   Varian FT-IR   fotométerrel.  

A Harrick FiberMate optikai egységhez csatlakoztatott MultiLoop fényszálas mérőfejjel felvett IR-spektrumok: 
napkrém spektruma (fekete), napkrém spektruma bőrön (vörös), tiszta bőr spektruma (kék). Világosan azonosíthatók 
a napkrémben megtalálható, de a bőrből hiányzó 1513, 1255, 1166 és 1031 cm-1-es sávok.

Mikroméretű bőrfelület vizsgálata ATR-egységgel és IR-mikroszkóppal felszerelt   Varian FT-IR   fotométerrel.  

A nyomrögzítő fóliáról a PIKE Vee-Max II ATR-egységgel 1228 cm-1 spektrumtartományban felvett 
IR-mikroszkópképen jól azonosíható az ujjlenyomat barázdájában maradt „leleplező” szennyeződés.

tenyér

alkar

ujjbegy

lábszár
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