
Applikációs jegyzet 
 
Anyagvizsgálat mikro elemanalízissel:  
Szén-, hidrogén és nitrogén-tartalom meghatározása „kihívó” 
mintákból (gázolaj, kerámiák, fluorvegyületek, gélek stb.) 

 
A mikro-elemanalízis használata a mintákban lévő szén-, hidrogén- és nitrogén (CHN) %-os összetételének 
meghatározására és az eredmények összevetése az elméleti értékekkel, jól megalapozott technika a minták 
tisztaságának meghatározására. Mindazonáltal a CHN elemzés nem minden mintatípus esetében végezhető el 
megbízható módon. Néhány mintatípus CHN mikro-elemzéséhez változatlanul szükség van a képzett analitikus 
applikációs tudására és a nagyteljesítményű CHN mikro-elemző rendszer használatára. 
 
Bevezetés 
 
Ezt az applikációt azért írtuk, hogy Önök akkor is következetes, csúcsminőségű adatokat kapjanak, amikor 
„kihívóbb” mintatípusokkal találkoznak. Azon mintatípusok közé - amelyek „kihívást” okozhatnak a pontos 
(torzítatlan) és precíz (kis véletlen hibával terhelt) CHN adatok előállításában az illékony anyagok, a levegőre 
érzékeny anyagok, a hőálló anyagok, az elemszintű zavaró hatásokat okozó anyagok és azok a minták 
tartoznak, amelyek bemérése fizikai tulajdonságaik nyomán nehézségekbe ütközik. 
 
A vízszintes kemence elrendezésű CHN mikroelemező rendszer előnyei: 
 
A Model 440 CHN mikroelemező rendszer sok laboratórium részére választási lehetőséget biztosít a 
legszélesebb körű mintatípusok pontos elemzésére vonatkozó, kipróbált alkalmassága miatt – mivel gyorsan, 
könnyen és megbízhatóan végezhetők vele a mérések. A Model 440 páratlan termelékenységet és 
csúcsminőségű eredményeket biztosít a vízszintes kemence elrendezésből adódó előnyei következtében, ami 
kiküszöböli a keresztszennyeződést, és nagyobb számú minta elemzését teszi lehetővé az égetőcső cseréje 
nélkül. Az egyedülálló kombinált statikus/dinamikus égetési technológia alapján a Model 440 precízen képes 
elemezni a legszélesebb körű mintatípusokat, az illékony folyadékoktól a nehezen égethető anyagokig, beleértve 
a nitrideket, a grafitrostokat, a kerámiákat, sőt még a 2000 oC fölötti olvadáspontú karbidokat is. Páratlan 
működési pontosságot és precizitást kínálva, a teljesen automatizált Model 440-nel kevesebb, mint 5 perc alatt 
szimultán CHN elemzés hajtható végre.. 
 
„Kihívó” CHN mikroelemezési mintatípusok: 
 
Illékony minták 
Fontos az illékony folyadékokkal kapcsolatban, hogy légmentes zárást érjünk el azoknál az ón-kapszuláknál, 
amelyekbe a mintát bemérjük, hogy elkerüljük a veszteségeket. Az elem-analizátor kapszula fedélzáróját 
speciálisan erre a célra fejlesztettük ki, és amely megbízhatónak bizonyult az ón-kapszulák veszteség nélküli 
lezárására. Egy másik opció, ami különösen hasznos a nagyon illékony anyagok esetében, a rövid égetőcsővel 
ellátott „egymintás mintabeviteli kapu” használata a Model 440 mikroelemező rendszeren, amely lehetővé teszi 
a mintáknak a bemérés után a lehető legkisebb késlekedéssel történő elemzését. Ahol a minták nem illékonyak 
vagy kevésbé illékonyak, nem származik semmi hátrány a standard automata mintaváltó használatából. 
 
Példa az illékony anyagok elemzésénél elérhető eredményekre 

Minta típusa % Szén % Hidrogén % Nitrogén 
kőolaj 83.47 83.60 13.87 13.65 0 0 

 
Levegőre érzékeny minták 
 
A levegőre érzékeny mintákat inert gáz atmoszférában kell bemérni, hogy kiküszöböljük a levegőből származó 
nedvesség abszorpcióját. Ha ezt az óvintézkedést nem hajtjuk végre, pontatlan eredményeket kaphatunk - 
különösen a hidrogén-tartalomra - a minta által felvett vízmolekulák miatt. A levegőre érzékeny minták pontos 
elemzése inert gázzal, pl. argonnal feltöltött kesztyűdoboz, vagy kesztyűtáska használatával érhető el. A 
mintákat ebben az atmoszférában óvatosan be kell helyezni az előre lemért ón-kapszulákba és le kell zárni a 
fedelüket. Amikor a minták tökéletesen le vannak zárva, akkor kivehetők a kesztyűdobozból és kapszulákat újra 
lemérhetők, hogy megkapjuk a mintasúlyokat. 
 
 



Példa a levegőre érzékeny minták elemzésénél elérhető eredményekre: 

Minta típusa % Szén % Hidrogén % Nitrogén 
 

 

 

Fémorganikus vegyület 9.94 9.78 8.96 8.94 0.53 0.58 
 

 
Hőálló anyagok 
 
A hőálló anyagok, mint pl. a njtridek, grafitrostok, kerámiák és karbidok, természetüknél fogva nehezen égethetők. A 
Model 440 mikroanalizis rendszer ezeknek a mintáknak az elemzését rutinszerűbbé teszi. A Model 440 alkalmazásával 
az égetési paraméterek teljes kontrolja lehetővé válik. 
 
Az egyedülálló vízszintes kemence kiképzés megkönnyíti a segéd-égető egység használatát, amivel elérhető az a 
nagy hőmérséklet, ami ezeknek a bonyolult mintáknak a teljes égetéséhez szükséges, az égetőcsőben való maradék 
lerakódásának veszélye nélkül. 
 
Példa a hőálló minták elemzésénél elérhető eredményekre: 

Minta típusa % Szén 
Elméleti érték:  29.43 

Normál hőmérsékletű égetés - 20.11 21.05 
Sziliciumkarbid 

Referencia standard  
112b  Magas hőmérsékletű égetés 29.37 29.60 

 
Elemszintű zavaró hatások 
 
Egyes anyagok, mint pl. a perfluorozott vegyületek és minták, amelyek karbidokat képezhetnek, potenciális 
elemszintű zavaró hatásokat okozhatnak a CHN elemzési folyamatban. A Model 440 mikroelemző rendszer egy sor 
specializált reagenst használ az elemszintű zavaró hatások kiküszöbölésére, beleértve a magnéziumoxidot, az 
ezüstwolframátot, az ezüstvanadátot és ezüstoxidot. A rendszer egyedülálló kiviteli jellemzőinek köszönhetően az 
elemszintű zavaró hatást kiküszöbölő reagensek, mint a por alakú magnéziumoxid, és a „vörös ólom” (ólomoxid), a más 
kiképzésű elemanalizátoroknál tapasztalt maradék-képződési problémák nélkül használhatók. 
 
A fluortartalmú vegyületek esetében, az égetőcső reagens töltetben lévő magnéziumoxid HF-ként abszorbeálja a 
fluort, és felszabadítja a hidrogént, ami lehetővé teszi a %-os CHN tartalom pontos mérését. 
 
Példa a perfluor vegyületek elemzése során elérhető eredményekre: 

Minta típusa % Szén % Hidrogén % Nitrogén 
Perfluoro-N Oktánsav 22.15  22.07 0.22  0.25 0.0  0.0 

 95%-os tisztaságú (Elm.érték:- 22.05) (Elm.érték:- 0.23) (Elm.érték: - 0.0) 
 
Nehezen bemérhető minták 
 
A gumik, viszkózus gélek, kis-sűrűségű anyagok és inhomogén minták fizikai sajátságai problémát 
okozhatnak a CHN mikroelemzés során. 
 
A gumi és viszkózus gél minták – természetüknél fogva – nehezen vehetők ki abból a mintatartóból, amiben tároljuk 
őket. Továbbá csak valamennyi anyagveszteség-, és szennyeződés mellett lehet bemérni őket az ón kapszulákba, ami 
pontatlan eredményekre vezet. Ennek a nehézségnek a kiküszöbölésére a WAS analitikusai egy szabadalmaztatott 
technikát fejlesztettek ki, amelynek során kapilláris csöveket használnak a fenti az anyagok pontos mennyiségének 
elemzésére és az ón kapszulákba való szennyeződésmentes, minimális veszteséggel járó bemérésére. 
 
A jellemzően kis sűrűségű minták, mint pl. az aerogélek és fagyasztva szárított minták, természetüknél fogva 
meglehetősen masszívak lehetnek, ennek következtében nehézkes a bemérésük. Ennek a problémának a 
kiküszöbölésére ajánlott ezeknek a mintáknak nagyobb méretű ón-kapszulákba való bemérése, a kb. 2 mg 
bemérési súly elérésére. Alternatívaként lehetőség van egy speciálisan kis bemérési súlyú kalibráció futtatására 
az ilyen típusú minták esetében, lehetővé téve az analitikus számára a normálisnál kisebb beméréseket és a 
standard ón-kapszulák további használatát.  
 
Néhány minta, mint pl. a környezeti hulladék anyagok, jellemzően inhomogének. Az ilyen inhomogén minták 
esetében lényegbevágóan fontos, hogy olyan minta-előkészítő módszereket, mint pl. az őrlés, használjunk a 
minták elemzés előtti homogenizálására. Ezen túlmenően ajánlott, hogy nagyobb mintamennyiségeket mérjünk 
be a minta inhomogén természetének minimalizálására. 
 



Példa a kis sűrűségű anyagok elemzése során elérhető eredményekre: 

Minta típusa % Szén % Hidrogén % Nitrogén 
42.27 5.93 13.34 

   Kis sűrűségű 
gyógyszeripari minta 

42.32 5.92 13.47 
 
Összefoglalás 
 
A WAS gyakorló analitikusainak szakértő alkalmazási ismeretei és a Model 440 egyedülálló felépítése széles 
skálájú mintatípusok esetében nagyon pontos CHN elemzési eredményeket szolgáltat. Más felépítésű CHN 
analizátorokkal ellentétben, a Model 440 mikroelemző rendszer el fog távolítani minden lerakódást az egyes 
elemzések között, és nem történik meg az, hogy az előző elemzés maradékára égetjük rá a mintánkat. A 
rendszernek ez a sajátossága kombinálva az égetési paraméterek teljes körű ellenőrzésével és a Model 440 
statikus kiképzésével páratlan pontosságot és precizitást biztosít. 
 
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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