
Applikációs jegyzet 

 

Gyógyszeripari alapanyag vizsgálat mikro elemanalízissel:  

Szén-, hidrogén és nitrogén-tartalom meghatározás pontossága és precizitása  

 
     
Az analitikai laboratóriumok többségében az elemzések legfontosabb kritériuma az 

egységes pontosság és precizitás a mintatípusok széles skálájában. A 

laboratórium hatékonyságának növelésére irányuló egyre nagyobb nyomás miatt az 

analitikus nem akar az elemző készülékén minden olyan különböző típusú minta 

esetében más és más működési paramétert beállítani, amelyek átmennek a kezén.  

A Brit Királyi Kémiai Társaság (RSC) által lefolytatott jártasság-ellenőrzési program 

keretében – amely arra volt hivatott, hogy tanulmányozza a kereskedelemben 

kapható mikro elemanalitikai készülékekkel elérhető pontossági és precizitási 

adatokat – az Exeter Analytical céget bízták meg egy analitikai adatsor 

összeállításával, amely referenciaként szolgált az egész jártassági program részére.  

Az Exeter Analytical Model CE440 mikro-elemanalizátor egyedülálló standard 

hibával rendelkező adatsort tudott szolgáltatni egy tízszer lefuttatott szerves minta 

esetében. 

 

Analitikai körülmények 
 

Égetési hőmérséklet            975°C 

Redukciós hőmérséklet          600°C 

Detektor hőmérséklet            81°C 

Égetési idő            60 s 

Kihajtási idő            60 s  

Bemérő kapszula:    Nagytisztaságú ón 

Kalibrációs Standard   O.A.S. Acetanilid 



Eredmények és értékelés 
  

Pontosság (torzítatlanság) és precizitás (RSD%) 10 párhuzamos 
mérésnél, vízszintes égetőkemence elrendezés alkalmazásával 

 

Gyógyszeripari alapanyag minta CHN elemzése 

Exeter CE 440 mikro elemanalizátor 

Minta sorszám C (%) H (%) N (%) 

1 65,43 6,72 8,45 

2 65,47 6,73 8,45 

3 65,47 6,72 8,48 

4 65,45 6,7 8,44 

5 65,44 6,72 8,47 

6 65,5 6,72 8,52 

7 65,52 6,7 8,52 

8 65,48 6,7 8,49 

9 65,45 6,7 8,48 

10 65,49 6,71 8,48 

SD 0,026833 0,01077 0,026 

mért átlag 65,47 6,71 8,48 

elméleti (számított) érték 65,44 6,71 8,45 

pontosság (eltérés) 0,05 0,00 0,36 

  RSD % 

precizitás  0,04 0,16 0,31 

 
 

Összefoglalás 
 
A mérés adatai teljesítik az egységes precizitás elméleti követelményét, a 

valódi értéknek a vizsgált vegyület összetevőinek elméleti értékeit vettük 

alapul. A 0,5%-nál kisebb RSD-vel rendelkező eredmények kiváló precizitást 

mutatnak, és az átlagértéknek az elméleti értéktől való eltérése is kisebb, mint 

0,5%. 

Ez az adatsor rávilágít a vízszintes kemence elrendezés által nyújtott kiváló 

pontosságra és precizitásra. 

A vízszintes kemence elrendezésű elemanalizátor a legjobbnak bizonyult az 

utolsó három független mikrokémiai vizsgálatban, amelyet a Brit Királyi Kémiai 

Társaság (RSC) szervezett. Az Exeter Analytical az egyetlen gyártó, amelyik 

vízszintes elrendezésű mikro elemanalizátort gyárt. 

További felvilágosítás kérhető dr. Bozsai Gábor analitikai kémiai tanácsadótól a 06/30/884-3129 

telefonszámon, vagy az e-mail linkre kattintva. 
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