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A kombinált műszeres módszerek jelentősége
a környezetanalitikában
Posta József"

Nyomelemanalitika -

Ez az igény az analitikai technológia új irányvonalainak kifejlődését ösztönzi,
és egy sor feladat megoldását teszi szükségessé. Ezeket a feladatokat a továbbiakban részletezzük,

Az analitikai atomspektroszkópiában hosszú időn keresztül a feladatot az
elemek fokozatosan egyre kisebb koncentrációinak minél pontosabb

A speciációs analitika alapkérdései

speciációs analitika

meghatározása jelentette a legkülönbözőbb mintatípusokban. Így az olyan

kérdések megoldása, mint a platina háttérkoncentrációja vérben, az óceán
vizének aranytartalma vagy a Római Birodalom idején a légtérbe kerülő ólom

femtogrammnyi mennyiségű nyomainak meghatározása az Antarktisz két-

ezeréves hó és jégrétegében az analitikusoknak mára már nemcsak vágyálma, hanem elérhető valóság. A szervetlen nyomelemanalitika úgy lép át a

21. századba, mint az analitikai kémia jól megalapozott területe.
A toxikus vagy jótékony hatást a biológiában, a humánbiológiában és az
orvoslásban gyakorlatilag sohasem magához az elemhez köthetjük, hanem

annak egyszerű agua komplexeitől bonyolultabb komplexeken keresztül a

változó összetételű elemorganikus vegyületekig, amelyeknek egymástól jól
elkülönülő fizikai, kémiai és biológiai sajátságaik vannak. Egyre több adat

Van Loon [5] 1979-ben megjelent alapvető cikke óta a speciációs analí-

Zissel foglalkozó közlemények száma jelentősen megnőtt, és ma is nagy
ütemben növekszik. Az eddig összegyűlt tapasztalatok rendszerező vizsgálata céljából az alábbi alapkérdéseket tehetjük fel:
— , Miért?" van szükség a speciációs elemzésre?
— ,Mit?", milyen specieszeket kell vizsgálnunk?

— , Hol?", azaz milyen típusú mintákon végezzük a vizsgálatokat?

- , Hogyan?" végezzük az elemzéseket, azaz milyen analitikai módszereket dolgozzunk ki a speciációs elemzésekhez.
Az itt felsorolt kérdés-láncra jelenleg adható válaszok rövid összefoglalását — a teljesség igénye nélkül — a 2. ábrán mutatjuk be.
Szal

igazolja [1-4], hogy a toxikus nyomelemeknek kémiai formájuktól függően
igen eltérő élettani hatásuk lehet. Esetenként az azonos elem két formája
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között a toxicitásbeli különbség több nagyságrendű is lehet. Például az alkilezett higanyszármazékok toxicítása több, mint 100-szorosa a szervetlen hi-
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Az arzén(V) toxikus, az arzenobetain ártalmatlan, a krómtill) esszenciális, a

krómíVI) viszont toxikus, rákkeltő hatású forma. Előbbiekből következően,

ha a mintában egy fémnek csak a teljes koncentrációját adjuk meg, ahogy
azt eddig a nyomelemanalitikában tettük, az nemcsak hogy hiányos, de
gyakran még félrevezető információval is szolgálhat a minta tulajdonságairól.
Hogy miként jutunk hozzá a fentebb említett molekuláris információkhoz, a

századvég egyik legnagyobb kihívásának számít az analitkai kémiában.

Az 1. ábrán szemléltetjük a klasszikus nyomelemanalitika és a speciációs analízis elvét. Míg a nyomelemek gyakran közvetlenül meghatározhatók

spektroszkópiai módszerekkel, addig a speciációs analízisnél a detektálást

mindig meg kell előznie egy elválasztási lépésnek. Adott esetekben a
klasszikus nyomelemanalitika is alkalmaz elválasztást, például a nyomelem
dúsítása vagy a zavaró matrixanyag (M) eltávolítása miatt, de itt minden
esetben a nyomelem összes formája együtt és egyidejűleg kerül detektálás-
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ra (A). A speciációs analízis során azonban az elemezni kívánt nyomelem

fa.

minden eltérő vegyérték- és kötésformáját (Aj, Az, Az) egymástól is elvá-

HOGYAN?

Kapcsolt technikák

lasztjuk, és külön-külön detektáljuk.

Az elemspeciációs analízis iránt igen gyorsan növekszik az érdeklődés.

2. ábra. Az elemspeciációs analízis alapkérdései és területei

Az a tény, hogy az esszenciális elemek a ligandumok széles körével köl-

csönhatásban fejtik ki élettani hatásukat, a biokémiában már régóta ismert

jelenség. Mégis a nyomelemek bizonyos kémiai formáinak igen ártalmas
hatását már csak akkor vették észre, és kezelték fontosságának megfelelő

súllyal, ámikor például Japánban a Manamata halászfalu 50 lakosa meghalt.

Halálukat az egyszerű, mindennapi táplálékukban kimutatható biometilezett
higany okozta. Az M/S Cavteat gép légikatasztrófája során a Földközi-

kromatográfia
elektroforézis
elválasztás

atomabszorpciós spektrometria
atomemissziós spektrometria
plazma tömegspektrometria

1. ábra. A szervetlen nyomelemanalitika és a speciációs analitika
M: a minta

elvének összehasonlítása.
matrixanyaga, Ai, A2, As: a vizsgált nyomelem különböző

vegyérték- és kötésállapotú formái

" Kossuth Lajos Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék,
4010 Debrecen, Pf. 21
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tengerbe ömlő ólom-tetraeti! és annak következményei miatt fordult először
megkülönböztetett

figyelem

a

szerves

ólomvegyületek

analízisére.

Előbbiekhez hasonló módon attól kezdve kerültek az érdeklődés középpont-

jába az alkilezett ónszármazékok is, amikor a dél-franciaországi Arcachoniöbölben valószínűleg a szagtalanító festékekből felszabaduló butilón hatására már kihalt a teljes osztrigatelep.
Sok más példa mellett az említett néhány eset is érzékelteti, hogy
,MIÉRT?" ilyen fontos környezetünk, egészségünk védelme érdekében ki-

dolgozni és bevezetni a speciációs analitikai módszereket. A 2. ábra felső
szektorában jelzett területeken ilyen analitikai módszerekkel követhetjük az
esszenciális vagy toxikus elemformák keletkezésének, átalakulásainak és
lebomlásának mechanizmusát.

Az 1. táblázatban ugyancsak a teljesség igénye nélkül foglaltuk össze
azokat a különböző vagyértékállapotú és különböző kérniai kötésben levő
elemformákat (többnyire elemorganikus
speciációs analitika fókuszában állnak.

vegyületeket),

amelyek
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Kromatográfia 4. Atomspektrometria
A mintegy két évtizede megindult speciációs analízist az első időszakban
olyan munka- és időigényes módszerek jellemezték, mint a folyadék-folya-

dék extrakció, iöntösere, együttlecsapás, elektrokémiai eljárások stb., ame-

lyek nyomelemekre alkalmazva számos hibalehetőséget is magukban hordoztak. A 80-as évek végén jelentek meg azok a kombinált eljárások, ame-

ti

legtöbbjétől eltérően megvalósult az on-line elemzés lehetősége. Egy kom-

binált módszer on-line elrendezése azt jelenti, hogy a szeparáló egység
folyadékáramába juttatott minta a komponensek szétválása után e folyadékárammal (vivőfolyadékkal vagy eluenssel) együtt közvetlenül bejut a detektorba. Így néhány másodperccel a szeparálás után megtörténik e komponensek atomspektrometriás meghatározása is.
Az utóbbi években az on-line kapcsolt technikák igen változatos típusait
fejlesztették ki. Ezek között mindmáig központi helyet foglal el a kroma-

tográfia és a spektrometria kombinációja. Az e kombinációban eddig kipróbált főbb módszereket a 3. ábrán foglaltuk össze.
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1. táblázat Az eddig leggyakrabban vizsgált elemformák a speciációs
analitikában
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4. ábra. A nem-specifikus és az elemszelektív detektor összehasonlítása.
Egy tengeri kikötői üledék-extraktum derivatizáció utáni GC/MIP-AES
kromatogramja
(A) Nem-specifikus detektálás (193 nm-es szén vonalon;
(B) elemspecifikus detektálás (3034 nm-es ón vonalon) [6]

választ arra, hogy az adott szerves molekula milyen toxikus vagy esszenciális elemet tart éppen kötésben. Ez az, amiért a kromatográfiás technikák
összekapcsolása az atomspektrometriával (FES, AAS, ICP-AES, ICP-MS
módszerekkel) az analitikai lehetőségek új dimenzióját nyitotta meg. A nem-

specifikus és az elemszelektív detektálás közötti különbséget érzékelteti 4.
ábrán bemutatott két kromatogram.
Ha egy üledékextraktum kromatográfiás elválasztását nem-specifikus

detektorral követjük, a detektor nagyszámú széntartalmú szerves moleku-

lafrakció szétválását jelzi (4. ábra A). Ha azonban ugyanennek a mintának
az elválasztása során olyan detektort alkalmazunk, amely időben követni
képes az ón atomemissziós intenzítását, a kapott kromatogramon
azonosíthatókká válnak a mintában előforduló alkilezett ónvegyületek. (4.

ábra B).
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Kifagyasztás és hődeszorpció
Az on-line speciáció egy másik elterjedt vonalát jelentik azok a mód-

szerek, amelyek elválasztási lépései a mintakomponens eltérő illékonyságán alapulnak. Az eljárás különösen alkalmas illékony (200 "C alatti forrpontú) elemorganikus specieszek vizsgálatára. Itt olyan elemek (arzén, antimon, bizmut, szelén, tellur, germánium, ón, ólom, gallium, indium, tallium, higany) speciációs analízise végezhető el, amelyeknek a különböző vegyérElektrokromatográfia
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egymástól eltérő illékonyságú molekulákká alakíthatóak. E derivatizációs reakciók termékei gáz halmazállapotúak, amelyek az oldatfázisú reakcióelegyből inert gázzal kiöblithetők, elvezetMintabevitel
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3. ábra.

A speciációs analitikában használt főbb kapcsolt technikák

Egy folyadékkromatográf hagymányosan (nem-specifikus), például UV

detektorral müködik. A szeparáló oszlopot követően a spektrofotométer

fényútjában elhaladó mintafrakciók (főleg szerves molekulák) fényelnyelése
jól érzékelhető, de az ilyenkor regisztrált kromatogramból nem kaphatunk
36
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5.
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történhet. A vizsgálandó illékony vegyületeket szárítás
után hűtött U alaku
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Kemence
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5. ábra. Kifagyasztáson és hődeszorpción alapuló
speciációs módszer kísérleti elrendezése
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csőbe vezetjük, amelyet előzetesen a gázkromatográfiában használatos

szorbenssel töltenek meg. Az illékony vegyületek az U-csőben kvantitatív
módon megkötődnek (cryotraping), majd a csapda lassú és igen jól szabály-

Ez
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CH kapiltátis

zott melegítésével az elem különböző illékonyságú formái időben elkülö-

nülve jutnak be az ICP-AES vagy ICP-MS spektrométerbe és megtörténik a

detektálásuk.

cm hosszú fémkapil-

Az interface —

ekdaáléáai

Minden kapcsolt technika, kombinált módszer kialakításának egyik fontos kérdése a két módszer kapcsolatát biztositó összekötőelem (interface)

A

helyes kiválasztása vagy kifejlesztése. Az on-line kapcsolódást biztosító

Kapilláris mosása

(NAOH, víz, puffer)

interface szerkezete és működése attó! függ, hogy milyen két műszeres
analitikai módszer között teremt kapcsolatot.
.

ArÁen

spektrométerekkel történő összekapcsolása jelenti. Az atomspektrometriá-

6. ábra. A kapilláris elektroforézist
ICP spektrométerrel összekapcsoló
interface szerkezete és működése

A legkevesebb gondot a gázkromatográfiás módszerek láng- vagy ICP-

ban az elemek atomizálására, gerjesztésére szolgáló lángok, plazmák fenntartása folyamatos gázárammal biztosítható. Ebbe a gázáramba a gázkromatográffal elválasztott mintafrakciók, melyek ugyancsak gáz halmazállapotúak, a vivőgázzal egyszerűen beöblíthetők.
A folyadékkromatográfia (LC) kombinálása atomabszorpciós (AAS) vagy
induktív csatolású plazma emissziós spektrométerrel (ICP-AES) ugyancsak
nem jelent különösebb nehézséget. A szeparáló oszlop utáni kromatográfiás
vezeték, egy kapilláris közbeiktatásával egyszerűen összekapcsolható a

spektrométer porlasztójával [7-9]. A kromatográf folyadékárama (0,1-1
ml/min) nem tér el lényegesen a spektrométerek porlasztási sebességétől
(1-5 ml/min-től). Az esetenként fennálló nagyobb különbség az ICP spektrometriában az utóbbi időben forgalomba hozott speciális méretezésű koncentrikus Meinhard? porlasztókkal biztonságosan áthidalható.

A nagynyomású folyadékkromatográfia (HPLC) és az atomspektrometria
összekapcsolásának egy újszerű és igen hatékony módszerét jelenti a nagynyomású hidraulikus porlasztás (HHPN- hidraulic high pressure nebulizátor)
[10-12]. Ebben az esetben a HPLC elválasztás után a nagy nyomású (150200 bar) eluátumot egy 15 m átmérőjű lyukon préseljük keresztül. Az így

kialakuló nagy nyomású folyadékszálat üveggyöngynek ütköztetve igen kis
cseppméretű aeroszol keletkezik, amelynek a mintabeviteli hatásfoka a lángba, ICP plazmába - a pneumatikus porlasztó 1-5 96-ával szemben - az 5060 9-ot is eléri. A két rendszer ilyen módon történő összekapcsolása nemcsak megteremti a speciációs analitika lehetőségeit, de a vizsgált elemfor-

mák kimutatási határában is egy 1-1,5 nagyságrend javulást érhetünk el.
Az elválasztástechnikában az utóbbi 5-6 évben a kapilláris elektroforézis
(CE) robbanásszerű fejlődése figyelhető meg [13-17]. E nagy felbontóképességű, gyors, egyszerű, kis mintaigényű, olcsó üzemeltetésű elválasztási módszer bevonása a speciációs analitikába kézenfekvő törekvés. A
CE-ICP-MS kombinált technika kialakításának alább ismertetett módja az
alkalmas interface kidolgozása e közlemény szerzőjének közreműködésével
történt.
A nagy hatékonyságú CE szeparáló módszer és a nagy kimutatás
képességű ICP-MS detektor sikeres összekapcsolása szempontjából kulcs-

kérdés a megfelelő és hatékony kapcsoló egység, interface kimunkálása. A
kapilláris elektroforézis és az atomspektrometria összekapcsolásánál a nehézséget az jelenti, hogy az elválasztás során a kapillárisban a folyadékáram, amit az elektroozmotikus áramlás (EOF) szabályoz, csupán
nl/min-l/min nagyságrendű. A kialakítandó interface egyik fő feladata e több
nagyságrend folyadékáram-különbség összehangolása.

A CE -ICP/MS interface kidolgozása [18,19]
Az interface megépítéséhez - ellentétben más szerzők [20-22] saját fej-

lesztésű porlasztóival — az ICP spektrometriában már eddig ís használt
kereskedelmi koncentrikus Meinhard8 porlasztót választottuk alapul. A

Meinhard8 cég az utóbbi időben éppen a kis folyadékáramok biztonságos,
folyamatos és nagy hatásfokú mintabevitelére fejlesztette ki a HEN (High
Efficiency Nebulizer) típusú porlasztót. Ennek jellegzetessége egyrészt a

(HEN) porlasztó központi kapillárisába illesztettük. Ahhoz, hogy ez a kapil-

lárisvég a szeparálás alatt a pufferrel állandóan érintkezhessék, egy T-csat-

lakozó segítségével egy segéd-folyadékáramot (make-up flow) tartottunk

fenn, amelyet fecskendő-pumpával (syringe pump) szabályoztunk. Az elvá-
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E fémkapilláris kívé-

telével a teljes interface üvegből és mű-

anyagból készült. A
rendszerben a fémszennyezés elkerü-

lése érdekében a
kapilláris témanyaga
célszerűen cserélhető.

Az általunk kifejlesztett interface amellett, hogy szakadásmentes, összefüggő folyadékáramot biztosít a CE és az ICP/MS berendezés között, konstrukciójából adódóan további olyan lehetőségekkel szolgál, ami a hagyo-

mányos kapilláris elektroforézishez képest új vívmány.

Az egyik ilyen lehetőség, hogy a CE szeparálás ideje alatt a kvarckapil-

lárisban a folyadék adott sebességgel egyenletesen mozgatható akár a detektor felé, akár azzal ellentétes irányba. Ezt a folyamatot a kapilláris elektroforézis irodalma, hogy az elektroozmotikus áramlástól (EOF) megkülön-

böztesse, lamináris áramlásnak (LF) nevezi. Ennek a folyamatnak az a jelen-

tősége, hogy segítségével az elektroferogramon a csúcsok időbeli megje-

lenését lényegesen befolyásolni lehet. Például egymástól tömegítöltés tekin-

tetében nagy eltérést mutató két ion csúcsa időben közel hozható, lerövidít-

ve ezzel az elemzés időtartamát.

A szabályzott lamináris áramlást azáltal érjük el, hogy a 6. ábrán bemutatott interface T-egységéhez változtatható sebességű precíziós fecskendőpumpával csatlakozunk. Ekkor, ha viszonylag nagyra (5150 ul/min) választjuk a segédípufferjoldat áramlási sebességét, a HEN porlasztó kis belső
átmérőjű (50-60 um) kapillárisának nagy ellenállása miatt a segédfolyadék

(make-up solution) behatol a CE kapillárisba, és a porlasztóval ellentétes
irányba indít el lamináris áramlást. Ezt a lamináris áramlást lehet felhasznál-

történő regenerálására, vizes mosására és pufferrel történő feltöltésére is. E
mosási, előkészítési periódus alatt a porlasztó argonáramát, ezzel a

mintabevitelt a spektrométerbe célszerű szüneteltetni.
Ha a segédfolyadék árama kicsi (c50 ul/min) vagy zérus, a porlasztó a

segédágból nem kapván kellő ütemben folyadékot, a CE kapillárisban levő
oldatot szívja meg. Így lamináris áramlás indul meg a porlasztó irányában.

Az ilyen irányú lamináris áramlást használhatjuk fel arra is, hogy segít-

ségével egy új mintavételi eljárást: a pneumatikus mintavételt vezessük be a

kapilláris elektroforézisben a kis (10-50 ni) térfogatú mintáknak reprodukálható módon a kapillárisba juttatására.
Természetesen, az interface-nek van egy olyan segéd folyadékárama,

amelyet biztosítva a kapillárisban nincs lamináris áramlás, azaz a CE szeparáció a hagyományos módon folyhat.

A CE-IEP/MS módszer kísérleti elrendezése
A 7. ábrán mutatjuk be az előző alfejezetekben részletezett interface fel-

használásával a kapilláris elektroforézis és az ICP-MS kombinációját. Ahhoz,

hogy a mintából ICP-MS módszerre! nem detektálható, például fémionokat
nem tartalmazó mo-

aját;
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A krómformák kapilláris elektroforézissel történő elválasz37

MŰSZERES ANALITIKA
tásánál a nehézséget a két forma ellentétes elektroforetikus viselkedése
okozza. A Cr3r, Cr(OH)2r, Cr(OH)Z alakban előforduló Cr(III) a negatív, míg
a, CTOT , CO szerkezetű Cr(VI) a pozitív pólus irányába vándorol, An-

nak érdekében, hogy mindezek ellenére a két krómforma jelét viszonylag

rövid időn belül egy elektroferogramon megkapjuk, lamináris áramlást idéztünk elő a negatív pólus irányába. A segédfolyadék áramlását teljesen leállítva, az interface-szel elérhető maximális lamináris áram (0,9 ul/min) mellett
végeztük a Cr(IIIY/Cr(VI) elválasztást. A krómformák elektroferogramját a 8.
ábrán mutatjuk be. Az előzetes vizsgálatok alapján a módszer kimutatási

határa (30) Cr(III)
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Az elemzés teljes

A természetes mintákban jónéhány nyomelemnek a teljes koncentrációját sem egyszerű meghatározni annak kis (pg/ml — ng/mI) értéke miatt. Ha ez
az érték ráadásul több kémiai forma között oszlik meg, akkor az egyes formák koncentrációja még ennél is jóval kisebb lehet. Mindez szükségessé
teszi a ma legnagyobb teljesítőíképességű nyomelemanalitikai módszerek
(atomabszorpciós spektrometria (AAS), induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES), induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS) teljesítnényének további javítását. A nagy analitikai érzékenységű detektálást kémiai formák hatékony elválasztásának kell megelőznie. Erre a célra több más eljárás mellett a kromatográfiás módszerektől
várhatjuk a legszélesebb lehetőségeket. A szerves molekulák elválasztása
terén nagy múlttal rendelkező kromatográfiás módszereket azonban ki kell
terjeszteni az eddig kevéssé vizsgált elem-organikus, fém-organikus és

ideje kb. 3.5 perc.

200 — 300 — 400 — 500
ős
,

Az alkalmazott igen
kis (10-50 nl) mintatérfogatok miatt a

8. ábra, 40-40 g/ml C(II) és Cr(VI) elektrofero- . CE-ICPIMS
gramja. Feszültség: 15 kV,

szer

Puffer: 0,05 mol/l CaCI2,
pH-6,5, lamináris áramlás 09 U/mina katód felé.

mód-

koncentráció

szerinti kimutatási
Natára elmarad az
ICP/MS-nél . meg-

szokottól. Jelenleg kidolgozás alatt vannak azok a dúsító eljárások (electro-

stacking, izotachophoresis, C18 töltet), amellyel várhatóan nagyságrendekkel javítható lesz a kimutatási határ.

szervetlen vegyületek, ionok elválasztására, ami az elemspeciációs analitika

A kapcsolt technikák kimutatási határa
A 9. ábrán a speciációs elemzéshez leggyakrabban használt kapcsolt

technikák abszolút kimutatási határát hasonlítottuk össze az alkilezett ónve-

gyületek példáján. Az adatok alapján a gázkromatográfia (GC) kedvezőbb,
mint a folyadékkromatográfia (LC), mert nincs kondenzált mozgófázisa. A
GC-nél az argon vagy hélium vivőgáz nemcsak a minta kvantiatív anyagtranszportját biztosítja a detektorhoz (nem lévén szükség porlasztásra, por-

lasztási hatásfok figyelembevételére), hanem a folyadékokkal ellentétben a
detektorban is kis háttérjelet eredményez. A korábban használt GC-kapcsolt
rendszerek csak az illékony vegyületekre biztosítottak jó kimutatási határt.

A később kifejlesztett interface-k kiküszöbölték a kevésbé illékony kom-

ponensek kondenzációját és az ezzel járó csúcskiszélesedést. Így az abszo-

lút kimutatási határ függetlenné vált a kémiai forma illékonyságától.

Az összehasonlításhoz kiválasztott ónvegyületekhez hasonló illékony
specieszek száma azonban korlátozott. Ezért a gázkromatográf előbb felsorolt előnyös tulajdonságai csak ilyen illékony vegyületek elválasztásánál
használható ki. A fémeket kötő biomolekulákra irányuló kutatások miatt a
speciációs analitikában a folyadékkromatográfia és a kapilláris zóna elektroforézis fokozatosan átveszi a vezető szerepet.

CGC OFAAS

delkezésünkre. Ebben az esetben azonban olyan referenciaanyagokra van
szükség, amelyekben az adott elem egyes kémiai formái hosszú időn
keresztül külön-külön is garantált koncentrációban vannak jelen. Előbbiekhez hasonlóan az eredeti összetétel megőrzése érdekében a körülmények
igen gondos megválasztását igényli a mintavétel, a mintatárolás, a mintaelőkészítés olyan mintáknál, amelyeket speciációs analízisre szánunk. Az
előbbi problémák megoldásához valamint magának a speciáció kémiai hátterének a tisztázásához a kromatográfiás és atomspektrometriás ismeretek mellett a szerves, a preparatív szerves, a szervetlen, a koordinációs,

az egyensúlyi és a fizikai kémia ide vonatkozó tapasztalatainak együttes,
komplex alkalmazására van és lesz szükség a jövőben

A vizsgálatok az OTKA T020235/1996 és az MKM FKFP 1045/1997 sz. pályázatok, valamint a Soros Alapítvány 1997 támogatásával készültek.
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9. ábra.

A leggyakrabban használt kapcsolt technikák abszolút kimutatási határa szerves ónspecieszekre.
(CGC: kapilláris gázkromatográfia, PGC: töltetes oszlop gázkromatográfia, OF: kvarckemence, FAAS: lángatomabszorpció spektrometria,
ICP: induktív csatolású plazma, AES:

atomemissziós
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tele, hogy hiteles anyagminták, standard referenciaanyagok álljanak ren-

Hall, London, 1995.

FGCICP AES
CGCDCP AES
CGC CMP AES
CGC CCP AES
PGCMIP AES
CGC MIP AES

CCLITOFMS
GC MIP MS
PGCICPMS
CGCICPMS
HPLC HG FAAS

fő területe. Ha a szeparáló és az elemszelektív detektáló rendszerek on-line
kombinációját kívánjuk kialakítani, akkor ki kell dolgozni és optimálni kell a
kapcsolódás módszerét, az interfacet. A hagyományos nyomelem-analitikához hasonlóan a speciációs analitikában is a megbízható elemzés felté-

1. S.Caroli (ed): Element Speciacion in Bioinorganic Chemistry, Wiley, New York, 1996.
2. A.M.Ure, C.M.Davidson (eds): Chemical Speciacion in lhe Environment, Chapman end

GCFDP

GCHOMS

Az abszolút kimutatási határ esetén számításba kell venni azt az oldat-

térfogatot, amit a kombinált módszer az elemzés során felhasznál. Tipikus
példa erre az 10-50 ni oldattérfogattal működő kapilláris elektroforézis-ICPMS (CE/ICP-MS) kombinált rendszer, amelynek az abszolút kimutatási határa néhány femtogramm (10-15 gramm). Ennek ellenére a koncentrációban
kifejezett kimutatási határa néhány ng/mI, amely gyakran túl nagy érték a természetes minták kis nyomelem-koncentrációjához képest.

pedig 5 ng/ml-nek

adódott 50 ni] minta
felhasználásával.
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