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Rövidítések jegyzéke 

 

A i, Aj  i és j komponens csúcs alatti területe [pAs] 

BEB  Binary-Encounter Bethe modell 

BET  Binary Encounter Theory 

d   ionizációs úthossz [cm] 

DM  Deutsch-Mark közelítés 

ECN  Effective Carbon Number, effektív szénatomszám 

EI  Electron Impact, elektronütközés 

E°  első ionizációs energia [eV] 

GC  Gas Chromatography, gázkromatográfia 

GC-MS Gas Chromatography-Mass Spectrometry, 

gázkromatográfia-tömegspektrometria 

Ie  ionizáló elektronok árama [pA] 

I+
i  i komponens ionárama [pA] 

j  beeső áramsűrűség [s-1*cm-1]  

m  klóratomszám 

n  szénatomszám 

N  hatásosan szórt részecskék száma időegység alatt [s-1] 

[n]  molekulák száma az ionforrás 1 cm3-ében 

ni, nj  i és j komponens koncentrációja a mintaoldatban 

NIST  The National Institute of Standard and Technology 

PCB  polychlorinated biphenyl, poliklórozott bifenil 

Q  Elektronütközéses hatáskeresztmetszet [10-16 cm2] 

QET  Quasy-Equilibrium Theory 

Qrel  Relatív elektronütközéses hatáskeresztmetszet 
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RMR  Relative Molar Response, relatív moláris érzékenység 

SAM  Sample Analysis at Mars 

Si, Sj  i és j komponensek érzékenysége [pA*cm3*mmol-1 vagy 

µV*cm3*mmol-1] 

TIC Total Ion Chromatogram, totál ion kromatogram 

α  polarizálhatóság [C2m2J-1] 

σmax Elektronütközéses hatáskeresztmetszet maximuma  

[10-16 cm2] 
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1 Bevezetés 

 A tömegspektrométerrel kapcsolt gázkromatográfiás és 

folyadékkromatográfiás technikák alkalmazása széles körben elterjedt. 

Gyorsan és viszonylag egyszerűen nyújtanak szerkezeti információt 

ismeretlen összetételű minták esetében, s ezzel egy időben mennyiségi 

mérést is lehetővé tesznek. Használatuk során azonban meghatározott 

feltételeknek kell teljesülniük a várt eredménytől függően. A minőségi 

információt hordozó, elektronütközéses ionforrásban felvett 

tömegspektrumokat nemzetközi spektrumadatbázissal vethetjük össze, 

illetve spektrumfejtési ismeretekkel felvértezve önállóan is 

következtethetünk a komponens szerkezetére. A mennyiségi 

meghatározás - az adott komponens azonosítása után - minden esetben 

megfelelő tisztaságú standard anyag segítségével történik. Reális minták 

elemzésekor számolni kell azok komplexitásával, összetett mátrixok, 

illetve túl sok komponens bonyolíthatják a mérést. 

 A mennyiségi meghatározáshoz szükséges standard anyag nem 

minden esetben áll rendelkezésünkre. Gyógyszeripari gyártási folyamatok 

során a végtermékben előfordulhatnak kis mennyiségű szennyező 

melléktermékek, amelyek pontos megadása elengedhetetlen 

minőségbiztosítási szempontból. Megfelelően tiszta állapotban nehéz 

kipreparálni ezeket, másik reakcióúton nem lehet vagy gazdaságtalan az 

előállításuk, a kereskedelemben pedig valószínűleg ugyanezen okok miatt 

nem kaphatóak. Másrészről a már meglévő vizsgálati módszerek 

költségeit lényegesen csökkentené, ha a standard anyagok használatának 

egészét vagy legalább egy részét eliminálni lehetne a meghatározás során, 
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például a környezeti analízis területén, ahol sokszor többkomponensű 

szennyezést kell mennyiségileg meghatározni.  

 A bevitt anyagmennyiség és a kapott jel, azaz a csúcs alatti terület 

között az érzékenység teremt kapcsolatot, a cél ennek a meghatározása a 

kalibráció során. Különböző anyagi minőségű, szerkezetű anyagok más-

más érzékenységgel rendelkeznek az adott elválasztó rendszerben. Célom 

a munkám során megismerni a szerkezeti információ és az érzékenység 

közötti kapcsolatot gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) 

rendszerben, melynek segítségével különböző anyagi minőségű 

komponensekre nézve érzékenysége meghatározható lenne elméleti, 

esetleg félempirikus megfontolások alapján, standard anyag megléte 

nélkül. 
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2 Irodalmi áttekintés 

 A gázkromatográfiában a tömegspektrométer mellett elterjedten 

használják a lángionizációs detektort egyszerűsége, univerzalitása és 

széles linearitási tartománya miatt. Működése során a bekerülő szerves 

anyagot elégeti, s az égéskor fellépő gyökös-rekombinációs folyamatokon 

keresztül a szénatomszámmal arányos elektronáramot produkál. Ezt a 

jelnagyságot heteroatom(ok) jelenléte befolyásolja, ezért nem pusztán a 

szénatomszámot veszik alapul, hanem bevezetésre került az ún. effektív 

szénatomszám (Effective Carbon Number, ECN) fogalma, mely a 

heteroatomot tartalmazó molekula jelnagyságát adja meg az azonos 

szénatomszámú normál szénhidrogén jeléhez képest1. Az ECN definíció 

szerint arányos a molekula normál szénhidrogénhez viszonyított relatív 

érzékenységével, így felhasználható a mennyiségi meghatározásban. Az 

effektív szénatomszámot befolyásolja a heteroatomon kívül a molekula 

szerkezete, a kötési jellege, valamint a mérési körülmények is2.  

 A lángionizációs detektor vizsgálata nyomán adódik a kérdés, 

hogy a mindennapi analitikai gyakorlatban egyre népszerűbb 

tömegspektrometriás detektorban hogyan viselkednek a különböző 

szerkezetű anyagok. 

 
2.1 A tömegspektrométer felépítése 
 
 A tömegspektrométerek általánosan mintabeviteli egységből, 

ionforrásból, analizátorból és detektorból állnak. A működésükhöz 

elengedhetetlen az evakuált terek használata, ezért a vákuumrendszerrel 

együtt alkotnak szerves egységet. 
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 A mintabevitel történhet közvetlenül az ionforrásba, ekkor 

zsiliprendszeren keresztül oldható meg a vákuum ellenében történő 

adagolás. Tiszta anyagok vizsgálatára alkalmas ez a direkt mintabeviteli 

módszer, mert ha a vizsgálandó alkotó szennyezett, akkor lehet, hogy egy 

kevert tömegspektrumot kapunk. Mérhető spektrumot ad minden olyan 

komponens, amelynek az ionforrás hőmérsékletén gőztenziója van, vagy 

valamilyen technikával gőzfázisba hozható (pl. lézerimpulzussal, 

porlasztással). Keverékek vizsgálatához elválasztó rendszerrel kapcsolt 

technikákat alkalmazhatunk, a legkevesebb technikai nehézséggel egy 

gázkromatográfiás készülék (GC) illeszthető. A mintabevitelt a GC 

injektora biztosítja, a mérendő anyagok körébe csak a bomlás nélkül 

elpárologtatható komponensek tartoznak. Az injektorban pillanatszerűen 

gáz halmazállapotba kerülnek a molekulák, ez nagymértékű hősokkot 

jelent a mintán belül, amely csökkenthetné a vizsgálható molekulák 

számát a direkt mintabevitelhez képest. Azonban a nehezebb komonensek 

illékony oldószerekkel készült híg oldatának az elemzése lehetővé teszi az 

injektor hőmérséklete feletti forrásponttal rendelkező anyagok 

elpárologtatását, akár pillanatszerűen és reprodukálhatóan is. 

 Az ionforrás feladata, hogy az elpárologtatott és a 

gázkromatográfiás kolonna által elválasztott komponensekből ionokat 

hozzon létre. Az általunk használt tömegspektrométerben 

elektronütközéses (Electron Impact, EI) ionforrás található. A 

tömegspektrum jellege függ az alkalmazott ionforrástól, ezért a fellelhető 

irodalmi adatok vizsgálatánál figyelembe kell venni a mérési 

körülményeket. Megkönnyíti az irodalmazást az ún. spektrumkönyvtárak 

használata, a bennük lévő spektrumok elektronütközéses ionforrással 
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felvett adatokat tartalmaznak. Népszerű a NIST (The National Institute of 

Standards and Technology) által összegyűjtött adatokat tartalmazó 

adatbázis, valamint a Wiley spektrumkönyvtára. Mindkettő általános 

vegyületek EI tömegspektrumait tartalmazza, melyek száma meghaladja a 

százezret. 

 Az 1. ábra az elektronütközéses ionforrás felépítését mutatja3. A 

mintabevezetés - jelen esetben a gázkromatográfiás kolonna végéről 

kilépő eluens áram - a síkra merőlegesen történik. Egy izzószálon áramot 

vezetünk keresztül, aminek hatására felizzik, és elektronok lépnek ki 

belőle. Más néven izzó katód, nevében utalva a folyamatra, mely során az 

elektronok hasonlóan viselkednek, mint az elektrolízis során a katódból 

távozó elektronok elektromos áram hatására. A katóddal szemben 

helyezkedik el a hozzá képest pozitív potenciálon lévő ionizációs kamra, 

mely egy 1-2 köbcentiméter térfogatú térrész. A katódot elhagyó 

elektronok egy része felgyorsulva a kamra falába csapódik, a másik 

nagyobbik hányada viszont keskeny, jól definiált nyalábot alkotva behatol 

a kamra terébe az izzó katód előtt elhelyezett lemez nyílásán át. Az 

elektronok irányával párhuzamosan egy permanens mágneses tér is jelen 

van, az elektronok emiatt spirális pályán mozognak a kamrában, amellyel 

a tartózkodási idejük, így a mintával való ütközésük valószínűsége is 

megnövekszik. A bejuttatott minta molekulái az elektronokkal ütközve 

ionizálódhatnak, s a képződő ionok egy U taszító potenciál hatására 

elhagyják az ionforrást. A gyakorlatban 70 V-os gyorsító feszültséget 

alkalmaznak az elektronok mozgatására, ennek következményeként az 

elektronnyaláb energiája közelítőleg 70 eV. 
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1. ábra: Az elektronütközéses ionforrás felépítése3. 

 
Az analizátor feladata, hogy a jelenlévő ionokat tömeg/töltés szerint 

szétválassza, s ennek segítségével az egyes ionok relatív mennyiségét 

meg tudjuk határozni. A készülékünkben (GC-MS QP2010) kvadrupól 

analizátor található (2. ábra), mint a legtöbb analitikai célú, asztali GC-

MS berendezésben. A kvadrupól analizátortól általában egységnyi 

tömegkülönbség érzékelését várjuk el, így a felbontásra kapott 102-103 

körüli érték elegendő a mérésekhez, mert a legkisebb egységet, azaz egy 

hidrogén mozgását képes figyelemmel kísérni. Az ionok által megtett út 

viszonylag rövid és emiatt az iontranszmisszió hatásfoka magas, mely 

növeli az érzékenységet. 

  Az analizátort elhagyó, jól definiált m/z-vel rendelkező ionnyaláb 

egy diszkrét dinódás elektronsokszorozóra kerül, mely az egyébként  
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2. ábra: A kvadrupól analizátor felépítése4. 
 
gyenge ionáramból jól mérhető, nagy intenzitású elektronnyalábot 

szolgáltat. 

 A GC-MS QP2010-ben kétfokozatú vákuumrendszer működik. Az 

elővákuumot egy olajrotációs szivattyú biztosítja, a légköri nyomást 1-10 

Pa nagyságrendig csökkenti le. A nagyvákuumot egy turbomolekuláris 

szivattyú szolgáltatja, a vákuum értéke 10-3-10-4 Pa nagyságrend 

tartományba esik. Az izzó katódból kilépő elektronok és a keletkezett 

ionok könnyen elnyelődnének nagyobb nyomáson, a nagyvákuum viszont 

az ionok közepes szabad úthosszát megnöveli, s nem lesznek képesek 

még a detektor előtt rekombinálódni.  

 

2.2 A tömegspektrometriás detektor jelképzése 
   

 Az injektorban elpárologtatott minta a gázkromatográfiás 

elválasztás után a kolonna végéről közvetlenül az ionforrásba kerül. A 

kolonnáról érkező folytonos eluens áramban megjelenő mintamennyiség 

az ionforrásban folytonosan ionizálódik. Ezt az analóg jelet alakítja át az 
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ionsokszorozó az analizátor segítségével tömegspektrummá és 

kromatogrammá. Az ionizált minta ionjainak mennyiségét a beállított 

tömegtartománynak megfelelően egyesével mérjük. Egy spektrum 

felvételi ideje változhat a tömegtartomány nagyságától függően, 

jellemzően 0,1-0,5 sec körüli érték. A kapott spektrum legintenzívebb 

ionjára normált változata szolgáltatja az ujjlenyomat spektrumot, mely az 

irodalmi könyvtáradatokkal összevethető. Ha a GC-MS szoftvere összegzi 

az egy-egy spektrumban fellelhető ionok abszolút intenzitását, akkor a 

spektrum teljes ionáramát (Total Ion Current) kapjuk. Ezek a pontok az 

idő függvényében ábrázolva szolgáltatják a GC-MS kromatogramját, az 

ún. teljes ionáram kromatogramot (Total Ion Chromatogram, TIC). A 

folytonos gázáramból digitális jelet kapunk, melyből a szoftver a pontokra 

görbét illeszt, s így reprodukálja az eredeti analóg jelet. Minél több idő jut 

egy spektrum felvételére, annál érzékenyebben detektálhatjuk az egyes 

ionokat. Azonban ez az idő nem növelhető tetszőleges mértékben, mert az 

eluálódó csúcsot jelentő komponens véges idő alatt ürül ki az ionforrásból 

és a csúcsalak megfelelő reprodukálásának érdekében a felvett pontok 

számát nem lehet büntetlenül csökkenteni.  

 

2.3 Az ionforrásban lejátszódó ionkémiai folyamatok 
 

 A tömegspektrumban megjelenő és az adott molekulára jellemző 

ionok döntő többsége az ionforrásban keletkezik3. Ezeket a folyamatokat 

az ún. kváziegyensúlyi elmélettel (Quasy-equilibrium theory, QET) 

magyarázhatjuk5. Első lépésben a molekula (M) ütközik az elektronnal 

(e), s létrejön a gyökös molekulaion (M+.) (1.) 

 
M e M 2 e.+ → ++

(1.) 
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A kölcsönhatás során az elektronnyaláb nem adja át teljes energiáját a 

molekuláknak, hanem rugalmatlan szóródási folyamatban ionizálja és 

gerjeszti is azokat. Az ütköző elektron kiüt egy másikat a 

molekulapályáról, és ha eredetileg páros elektronú molekula volt, páratlan 

elektronú, pozitív töltésű molekulaion keletkezik. Ez a gerjesztett állapotú 

karbénium, vagy ónium kation az eredeti molekula szerkezetéből 

kiindulóan különböző stabilitású lehet, s már az ionforrásban 

stabilizálódni igyekszik, azaz egy része elbomlik.  

 A molekulaion bomlása, fragmentációja nagyon gyors, 

monomolekuláris, szimultán lejátszódó reakciók sorozatában következik 

be. Ez az út járhat a molekulaion hasadásával vagy átrendeződésével. A 

hasadási reakciók (2.). 

 

 

 

 
 
 
E szimultán reakciók mindegyike lejátszódik, de nem azonos 

valószínűséggel. A legnagyobb energiacsökkenés irányába lejátszódó  
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reakció termeli a legintenzívebb fragmens iont. A molekulaion 

stabilizálódásának másik, legtöbbször nem a legintenzívebb, de jellemző 

ionokat szolgáltató útja az átrendeződés (3.), mely szintén disszociációval 

jár.Az átrendeződés hajtóereje delokalizált elektronrendszerű ion, ciklikus 

ion létrejötte, illetve stabil, semleges, kovalens molekulák keletkezése. 

 
2.4 Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet 
 

 Az izzó katódból kilépő elektronok ütköznek a vivőgázban 

megjelenő mérendő molekulákkal (pontosabban azok elektronjaival), s 

ionizálják azokat. A molekulából kirepül egy elektron, s ezzel egy időben 

a beeső ionizáló elektron rugalmatlan szóródása is bekövetkezik. A 

mikrorészecskék szórási kísérleteinek eredménye minden esetben 

statisztikus, vagyis az egyes kísérlet kimenetelét nem, csak a lehetséges 

eredmények valószínűségét tudjuk jellemezni4. Egy ún. szórócentrumon 

(jelen esetben a molekulán) szórt részecskék száma arányos a beeső 

nyaláb áramsűrűségével, azaz a nyalábra merőleges egységnyi felületen 

időegység alatt áthaladó részecskék számával (j). Ezért a szórási 

folyamatok valószínűségi jellemzésére az időegység alatt „hatásosan” 

szórt részecskék száma (N) és a beeső áramsűrűség hányadosát, az ún. 

hatáskeresztmetszetet (Q) használják. Mivel az N és a j dimenziója idő-1 

illetve idő-1*felület-1, ezért a Q mértékegysége felület dimenziónak 

adódik. A Q megmutatja, hogy a beeső nyalábból mekkora 

keresztmetszetű eredményezne a mérttel megegyező számú szórási 

eseményt abban az esetben, ha mindegyik részecske szóródna. Egy 

szórási kísérlethez többféle hatásos N, így többféle Q definiálható, pl. egy 

adott állapotban képződő ionhoz, ill. adott szög alatt szóródó elektronhoz. 
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A teljes elektronütközési hatáskeresztmetszet meghatározásakor N 

értékébe minden szórási esemény bele tartozik. A hatáskeresztmetszet 

jelentősen függ az elektronnyaláb energiájától. Az ionizációs energiánál 

kisebb energiájú elektron nem tud ionizációt okozni, ekkor a 

hatáskeresztmetszet zérus lesz. Az ionizációs energia elérése után a 

hatáskeresztmetszet meredeken elkezd emelkedni, majd egy maximum 

elérése után lassan lecsökken. A 3. ábra a hélium elektronütközéses 

hatáskeresztmetszetének változását mutatja változó elektronenergia 

mellett, melyen megfigyelhető a görbe jellegzetes lefutása6. 

 
3. ábra: A He elektronütközéses hatáskeresztmetszetének a függése a becsapódó 

elektronok energiájának a függvényében6. 
 

 A GC-MS rendszerekben alkalmazott 70 eV-os elektron energiára 

ezekben a görbékben találunk magyarázatot. A szerves vegyületek első 

ionizációs potenciálja ennél az értéknél általában kisebb (~10-12 eV), 
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mégis e felett dolgoznak a készülékek. Példaként tekintsük a 2 és 6 

szénatomszám közötti oxigéntartalmú, nyílt láncú szerves vegyületek 

hatáskeresztmetszet-görbéit7 (4. ábra). A hatáskeresztmetszetek a 

maximumot minden esetben a 70 eV-os ionizáló energia környékén érik 

el, tehát ezen az értéken „látja” a készülék a legnagyobbnak a 

molekulákat, itt lehet a legérzékenyebben mérni. Ez a megfigyelés a 

szerves vegyületekre általában érvényes. A hatáskeresztmetszet és az  

 
Elektron energia (eV) 

 

4. ábra: Néhány C2-C6 közötti szénatomszámú, nyílt láncú, oxigéntartalmú szerves 
vegyület elektronütközéses hatáskeresztmetszet görbéje7. 

 

érzékenység között tehát kapcsolat van, pontosabban egyenes arányban 

állnak egymással8,9. A kapott ionáram és a hatáskeresztmetszet közötti 

kapcsolatot a (4.) egyenlet mutatja. 

[ ]dnIQI ieii =∑ +    (4.) 

Q (10-16 cm2) 
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ahol ∑ +
iI  az i komponens teljes ionáramainak összege (pA), iQ  az i 

komponens ionizációs hatáskeresztmetszete (10-16 cm2), [ ]in  az i 

komponens molekuláinak száma az ionforrás 1 cm3-ében (cm-3), eI  az 

ionizáló elektronok árama (pA) és d az ionizációs úthossz az ionforrásban 

(cm). A relatív moláris érzékenység (RMR, Relative Molar Response) 

meghatározására az (5.) egyenletet alkalmazzuk10. 

i

j

j

i
i n

n

A

A
RMR =  (5.) 

A képletben szereplő RMRi az i komponens relatív moláris érzékenysége, 

Ai ill. Aj az i komponens és az alkalmazott j belső standard csúcs alatti 

területe (pAs), ni és nj az i komponens és j belső standard koncentrációja a 

mintaoldatban (mmol*cm-3 v. mmol). A továbbiakban a mennyiségi 

mérés alapegyenletét használjuk fel, mely szerint a detektorba jutó 

anyagmennyiség és a kapott csúcs alatti terület nagysága arányos lesz 

egymással, az arányossági tényező S, azaz az érzékenység.  

iii nSA =  (6.) 

jjj nSA =  (7.) 

A két egyenletben - (6.) és (7.) - újonnan megjelenő Si és Sj az i 

komponens és a j belső standard érzékenységét jelöli a detektorban 

(pA*cm3*mmol-1 vagy µV*cm3*mmol-1). Az i komponens totál 

ionáramainak összege a csúcs alatti területének nagyságát adja (8.). 

ii AI =∑ +  (8.) 

Egy adott készülék esetében az ionizációs úthossz (d) és az 

ionizáló elektronok árama (eI ) állandó értékek, emiatt a relatív 

érzékenység ill. a relatív hatáskeresztmetszet adatok számításakor kiesnek 
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az egyenletből. A komponensek oldatbeli és ionforrásbeli 

koncentrációjának hányadosát szintén állandó értéknek tekintjük, 

felhasználva a mintavétel reprezentatív voltát. 

A következő egyenlet azt mutatja, hogy két különböző molekula 

elektron ionizációs hatáskeresztmetszetének és a moláris érzékenységének 

a hányadosa megegyezik egymással (9.). 

j

i

j

i

i

j

j

i
i Q

Q

S

S

n

n

A

A
RMR ===  (9.) 

Az irodalomban idáig viszonylag kevés esetben publikáltak RMR-eket, 

szemben az ionizációs hatáskeresztmetszetekkel, melyek alkalmazható- 

sága kiterjed egyéb más fontos szakterületre is11. A plazma állapot 

modellezésére alkalmas paraméter a plazmasűrűség, plazmahőmérséklet 

és a részecskék gerjesztésének a leírása. E paraméterek meghatározását 

segíti elő a plazmában előforduló részecskék ionizációs 

hatáskeresztmetszetének ismerete12. Az atomabszorpciós spektrofotomet- 

riában alkalmazott vájtkatód lámpák működésében is szerepet játszik. A 

kis nyomású térben az Ar vagy Ne töltőgáz nagy energiájú elektronokkal 

való ütközés során ionizálódik, s a katódban jelen lévő fématomok az 

ionizált gázokkal ütköznek, porlasztódnak és gerjesztődnek, s a gerjesztett 

atomok alapállapotba való kerülésekor adott hullámhosszú, a fémre 

jellemző fénysugár távozik a lámpából. A hatáskeresztmetszet az 

asztrofizikában, égitestek vizsgálatában szintén fontos szerepet tölt be. A 

fent említett területeken főként szervetlen komponensek fordulnak elő, az 

irodalomban nagyrészt ezekre fókuszálnak. 

 Mivel a rendelkezésre álló irodalmi hatáskeresztmetszetek kis 

hányada vonatkozik szerves vegyületekre, nem használhatóak a 
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mindennapi analitikában RMR-ek meghatározására. Emiatt a kutatásaim 

során az eddig nem publikált vegyületekre fókuszáltam, illetve a már 

meglévő hatáskeresztmetszet adatok alkalmazhatóságát is vizsgáltam GC-

MS rendszerre. 

 A Q értéke meghatározható elméleti ill. tapasztalati úton is. 

Elemek esetén viszonylag könnyű dolgunk van, az atomok 

keresztmetszete egyszerűen meghatározható. A számítások kevés 

paramétertől függenek, csak egy atommag környezetében tartózkodnak 

elektronok. Ha egy önálló atom kerül be az ionforrásba, mindegy, hogy 

melyik oldalát mutatja az elektronáram irányára merőlegesen, mert az 

mindig ugyanazzal az átmérővel rendelkező kör alapú felület lesz, tehát a 

keresztmetszet mérése is viszonylag pontos és ismételhető eredményeket 

szolgáltat. Többatomos molekulák esetén már bonyolódik a számítási 

probléma, az atommagok és az elektronok száma, eloszlása változik. A 

mérések során pedig a molekulák mindig más-más “arcukat”, 

keresztmetszetüket mutatják a merőlegesen becsapódó elektronnyalábra, 

emiatt a hatáskeresztmetszet nem lesz jól definiált érték. Az idáig 

megjelent publikációk nagy része arra törekszik, hogy a méréssel kapott 

adatokat minél pontosabb számítási modellekkel lehessen megközelíteni. 

A mért és a számított adatokból kirajzolt hatáskeresztmetszet-görbék 

tanulsága szerint a számítási modellek egyike sem alkalmazható 

általánosan kiterjesztve minden vizsgált részecskére. A továbbiakban 

irodalmi példákon keresztül részletesebben ismertetem a 

hatáskeresztmetszet meghatározásához alkalmazott módszereket és azok 

előnyeit-hátrányait, analitikai szempontból való alkalmazhatóságait. 
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2.4.1 A keresztmetszet meghatározása számítással 
 

 Az ionizációs keresztmetszeteket többféleképpen lehet számításos 

úton közelíteni, más-más kezdeti feltételek és kiindulási paraméterek 

tartoznak az egyes módszerekhez. A számítások során ütközési 

elméleteket és kvantummechanikai eszközöket használnak fel. 

 A molekulát felépítő atomok ionizációs keresztmetszetének az 

összege elvileg megadja a molekula teljes ionizációs hatáskereszt- 

metszetét. Ez az elv képezi az alapját az ún. additivitási szabálynak13 

(Simple Additivity Rule). A szabályszerűség egyszerű molekulák esetén 

állhat fenn, összetettebb részecskékre nem tudunk ilyen könnyen 

hatáskeresztmetszet értékekhez jutni. Ezt felismerve, és az additivitási 

szabályt különböző molekuláris tényezők figyelembevételével újra 

gondolva, különböző ún. módosított additivitási szabályokhoz (Modified 

Additivity Rule) jutottak az irodalomban, s ezeket használják a 

számításokhoz.  

 Az egyik legelterjedtebb számítás a Deutsch-Mark (DM) közelítés. 

A kezdeti módszerrel egy 1985-ben megjelent könyv foglalkozik 

részletesen12. A korai számítógépes megoldásokhoz képest a 

számítókapacitás, a hardvertámogatás jelentős fejlődésen ment keresztül, 

új lehetőségeket teremtve ezáltal az egyre bonyolultabb 

kvantummechanikai modellek használatára, melyek egyre megbízhatóbb 

eredményeket szolgáltatnak. Ennek megfelelően Deutsch és munkatársai 

a hosszú évek alatt egyre precízebb meghatározási módszereket dolgoztak 

ki14, 15, 16. 

 Molekulák hatáskeresztmetszetét egyszerűen kiszámíthatjuk a 

felépítő atomok keresztmetszetének összegéből az ún. Mulliken-féle 
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populációs analízis segítségével17, mellyel a molekulán belül az atomok 

töltése és kötésrendje meghatározható, így a keresztmetszet számításakor 

figyelembe vehető. 

 A Deutsch-Mark módszer mellett elterjedten használják az ún. 

binary-encounter Bethe (BEB) modellt11. A számítás ötvözi a klasz- 

szikus kettős ütközési leírást (binary encounter theory, BET) és a Bethe-

elméletet.  

 A BET modell a részecskék klasszikus szóródási elméletét veszi 

alapul. Az ionizáció elméleti leírására az ún. direkt Coulomb – folyamatot 

alkalmazza, mely szerint a bombázó elektron az atomnak ill. a 

molekulának egy elektronjával pillanatszerűen lép kölcsönhatásba, a 

bombázó elektron elhanyagolható perturbációt okoz a belső héjon. Az 

atomi elektronok közötti kölcsönhatást elhanyagolja18.  

 

 
Elektron energia (eV) 

 
5. ábra: A NO2 mért és számított elektron ionizációs hatáskeresztmetszetei az 

ionizáló elektron energia függvényében. A háromszög jelzés mért adatokat jelöl, a 
folyamatos vonal DM számítás eredménye, a szaggatott vonalak különböző BEB 

számítások eredményei20. 

Q (10-16 cm2) 
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A Bethe-elmélet leírja a töltéssel rendelkező részecskék viselkedését, ha 

azok egy anyag atomi elektronjaival ütköznek. A kölcsönhatás során 

fellépő gerjesztés ill. ionizálás ezen atomi részecskék számára 

energiavesztéssel jár, az ütközés rugalmatlan. Bethe elméletével a gyors 

töltött részecskék egységnyi repülési távolságra eső energiaveszteség 

profilját lehet meghatározni19.A kísérleti adatok és a számított értékek 

összevetéséből született a NO2 hatáskeresztmetszet diagram20 (5. ábra). A 

háromszög mért adatokat jelöl, míg a folyamatos vonal DM számítás 

eredménye, a szaggatott vonalak pedig különböző BEB számításokat 

mutatnak. A mért és a számított görbék pontjai nem esnek egybe, 

különösen a számunkra fontos 70 eV környékén kezd szembetűnővé válni 

a különbség. 

Különböző kisebb molekulák számított hatáskeresztmetszet görbéi 

is megtalálhatók az irodalomban, kisebb-nagyobb eltérésekkel a mért 

értékektől, amelyekben szintén találhatóak nem korreláló adatok. 

 

2.4.2 A keresztmetszet mérése 
 
 Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet meghatározására mérési 

módszerek szintén rendelkezésre állnak. A már említett (4.) egyenletet 

használják fel a mérések során. Ha a készülék paraméterei adottak (Ie, d) 

és ismert a komponens ionforrásbeli koncentrációja ([ni]), akkor a mért 

ionok áramából (∑ +
iI ) a keresztmetszet kiszámítható. Problémát jelent, 

hogy az ionizáló elektron energia és az ionizációs úthossz (Ie és d) nem 

egy jól meghatározható, időben állandó érték. Másfelől a komponensek 

eredeti mintaösszetétele ismert, azonban az ionforrásbeli 

koncentrációjukat nem tudjuk. A felsorolt problémák miatt a mért 
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keresztmetszeteket mindig egy vonatkoztatási anyag mellett határozzák 

meg. Ilyen módon közvetlenül az ún. relatív hatáskeresztmetszet 

értékéhez jutunk, melyből Ie és d értéke kiesik, mert a hányados 

számlálója és nevezője is tartalmazza mindkét tényezőt (10.).  

[ ]
[ ] dI

dI

nQ

nQ

I

I

e

e

jj

ii

j

i =
∑
∑

+

+

 (10.) 

A (10.) egyenletben szereplő koncentráció hányadost állandó értéknek 

tekinthetjük, a komponensek oldatbeli és ionforrásbeli koncentrációjának 

arányának állandóságát felhasználva.  

 Ha a vonatkozási anyag abszolút elektronütközéses 

hatáskeresztmetszetét megbízható forrásból ismerjük, a mért komponens 

abszolút keresztmetszete is meghatározható. Az irodalomban többnyire 

nemesgázok szolgálnak vonatkozási anyagként, melyek abszolút 

hatáskeresztmetszete atomi voltuk miatt viszonylag könnyen és pontosan 

meghatározható. Az ilyen módon kapott hatáskeresztmetszetek jól 

közelítik a valóságot, mert tényleges mért értékeken alapulnak. Azonban 

az abszolút keresztmetszetek meghatározásához felhasznált nemesgáz 

keresztmetszetek minden esetben korábban publikált, hivatkozott 

adatok21,8. Ráadásul egy-egy nemesgázra többféle, egymástól eltérő 

irodalmi keresztmetszet is tartozik9. Ez alapján a publikált abszolút 

keresztmetszetek nem pusztán mérési eredmények felhasználásával 

adódnak, hanem tartalmaznak egy olyan paramétert is, melynek a hibája 

nem csak a tényleges mérésből fakad. Emiatt az eredmények rendszeres 

hibával terheltek lehetnek.  
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 A későbbiekben bemutatott munkám során az alkalmazott RMR 

meghatározási módszer ezen ok miatt nem használ irodalmi, elméleti 

értékeket, minden adatot saját mérések útján kaptam. 

 

2.4.3 Szénhidrogének keresztmetszete 
 

2.4.3.1 Nyílt láncú alkánok, alkének és alkinek 
 
Harrison és szerzőtársai8 mindhárom homológ sort vizsgálták (1. táblázat 

és 6. ábra). A vegyületcsaládok között két-két hidrogénben van 

különbség, a csökkenő hidrogénszámmal a keresztmetszet is csökken. A 

kialakuló kettes illetve hármas kötés miatt közelebb kerülnek egymáshoz 

a megfelelő szénatomok is, ez szintén szerepet játszhat a kisebb 

keresztmetszetek létrejöttében. Az egyes homológ sorokon belül lineáris 

összefüggés áll fenn a keresztmetszet és a szénatomszám közt, s a kapott  

 

  Elektronütközéses hatáskeresztmetszet, Q [10-16 cm2] 

Szénatomszám 
(n) 

alkánok alkének alkinek 

1 4,67  - -  
2 8,39 6,12 4,61 
3 11,6 8,97 7,65 
4 14,4 11,5 9,43 
5 17,7 14,1 12,4 
6 20,0 16,4 15,0 
7 22,5 19,6 17,9 
8 25,0 21,5 19,1 
9 27,0  - 22,3 
10 30,0  - 24,8 

 
1. táblázat: Elektronütközéses hatáskeresztmetszet értékek nyílt láncú 

szénhidrogének homológ sorainak esetében8. A vonatkoztatási anyag kripton, az 
elektronok ütközési energiája 75 eV. 
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egyenesek egymással párhuzamosak (1. táblázat). A vonatkoztatási anyag 

kripton (korábban mért irodalmi keresztmetszettel), a bombázó elektronok 

energiája 75 eV. Allgood és szerzőtársai22 készítettek egy érdekes 

öszehasonlító táblázatot a saját méréseikből, illetve az irodalomban addig 

fellelhető n-alkán keresztmetszetekből. Azért, hogy összehasonlíthatóak 

legyenek a különböző vonatkoztatási anyag mellett és különböző években  

 
 

6. ábra: Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet (Q) ábrázolása a szénatomszám 
(n) függvényében a vizsgált homológ sorokon belül8. Azonos szénatomszám mellett 

a legnagyobb értéket az alkán adja, követi az alkén, majd a legkisebb 
keresztmetszetű alkin. 

 
 

Homológ sor Illesztett egyenes egyenlete Regressziós koefficiens 
alkánok Q = 2,738n + 3,065 0,9944 
alkének Q = 2,582n + 1,116 0,9982 
alkinek Q = 2,493n - 0,156 0,9968 

 
2. táblázat: Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet (Q) lineárisan változik a 

szénatomszámmal (n) a vizsgált homológ sorokon belül8. 
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mért keresztmetszetek, választottak egy közös anyagot, mely mindegyik 

cikkben megtalálható (etilbenzol), s ehhez viszonyítva egy relatív  

 

  
Relatív elektronütközéses 

hatáskeresztmetszet 

Homológ sor 
Allgood 
et al.22  

Harrison 
et al.8 

Mohler 
et al.23 

Alberti 
et al.21 

n-oktán 1,27 1,31 1,59 1,31 
n-nonán 1,49 1,42 1,72 1,47 
n-dekán 1,63 1,58 1,56 1,62 

n-undekán 1,86 - 1,72 1,77 
n-dodekán 2,16 - 1,69 1,93 

 
3. táblázat: A n-alkánokra mért relatív elektronütközéses hatáskeresztmetszet 

értékek összehasonlítása22. A vonatkoztatási anyag etilbenzol. 
 

 
 

7. ábra: Relatív elektronütközéses hatáskeresztmetszet értékek összehasonlítása n-
alkánok esetében22. Mohler és szerzőtársai23 adatai nem követnek lineáris trendet. 

A vonatkoztatási anyag etilbenzol. 
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keresztmetszet adatot határoztak meg a különböző vegyületekre (3. 

táblázat). A szénatomszám növekedésével nő a keresztmetszet, kivéve 

Mohler és szerzőtársai23 adatait, melyeket 1950-ben publikáltak. A 

méréstechnika fejlődésének köszönhetően váltak a későbbiekben az 

eredmények lineárissá, sőt a későbbi három sorozaton belül az évek 

előrehaladtával nőtt az egyenesek meredeksége (7. ábra): 0,135 (19668); 

0,154 (197421); 0,215 (199022). A n-alkánok homológ sora egy-egy 

metilén csoportban különbözik egymástól, így az egyenes meredeksége 

megfelel egy ilyen csoport formális addíciójakor fellépő keresztmetszet 

növekedésnek. A metilén csoportra eső részleges keresztmetszet 

növekedett az évek során, feltehetően azért, mert a mérések egyre 

érzékenyebbé váltak. 

2.4.3.2 n-Alkilbenzolok 
 

Az irodalomban található n-alkil-benzol keresztmetszeteket 

foglalja össze a 4. táblázat. A cikkek keletkezési időpontja ismét a 

készülékek fejlődésére hívja fel a figyelmet, az 1957-es21 adatok rendre 

kisebbek, mint az 1966-os8 mérési eredmények. Szerepelnek a 

viszonyítási alap n-alkánok adatai is a táblázatban, mindkét esetben 

nagyobb keresztmetszetük van, mint a megfelelő szénatomszámú n-

alkilbenzoloknak. Az 5. táblázatban az egyedi keresztmetszetekre 

illesztett egyenesek meredeksége a korábban született cikkben 2,440 (n-

alkánok) és 2,458 (n-alkilbenzolok), a frissebb adatok alapján pedig 2,738 

(n-alkánok) és 2,750 (n-alkilbenzolok), tehát ez utóbbiban a 

meredekségek nőttek, egy metilén egység részleges keresztmetszete 

nagyobbnak adódik. Eltérések adódhatnak az előzőleg említett eltérő 
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  Elektronütközéses hatáskeresztmetszet, Q [10-16 cm2] 

Szénatomszám 
(n) 

n-alkánok21 n-alkilbenzolok21 n-alkánok8 n-alkilbenzolok8 

1 4,5 - 4,67 - 
2 6,9 - 8,39 - 
3 9,3 - 11,6 - 
4 11,8 - 14,4 - 
5 14,4 - 17,7 - 
6 16,7 11,6 20 13,4 
7 19 14 22,5 16,1 
8 21,4 16,3 25 19 
9 24 18,8 27 22,2 
10 26,4 21,2 30 24,1 
11 28,8 23,5 - - 
12 31,4 26,1 - - 
13 33,8 28,7 - - 
14 - 31,2 - - 
15 - 33,7 - - 

 
4. táblázat: Elektronütközéses hatáskeresztmetszet értékek n-alkilbenzolok 

homológ sorainak esetében n-alkánok mellett. A vonatkoztatási anyag kripton8 és 
argon21. 

 

Homológ sor 
Illesztett egyenes 

egyenlete 
Regressziós koefficiens 

n-alkánok8 Q = 2,738n -3,065 0,9949 

n-alkilbenzolok8 Q = 2,750n- 3,040 0,9949 
n-alkánok21 Q = 2,440n -2,031 0,9999 

n-alkilbenzolok21 Q = 2,458n-3,295 0,9949 

 
5. táblázat: Az n-alkilbenzolok és n-alkánok elektronütközéses 

hatáskeresztmetszete (Q) Harrison et al.8 és Alberti et al.21 szerint. 
 

vonatkoztatási anyag használatából, a korábbi munkában argont, míg az 

újabb mérések során kriptont használtak, melyek keresztmetszetét 

irodalmi adatokból vették át. 
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2.4.4 Halogéntartalmú vegyületek keresztmetszete 

2.4.4.1 Monohalogénezett n-alkánok  
 
 Alberti és munkatársai mérték – az előző fejezetben ismertetett - 

n-alkánok mellett ezek egyszeresen halogénezett származékainak relatív 

elektronütközéses hatáskeresztmetszetét is, melyekből meghatározták a 

komponensek abszolút hatáskeresztmetszeteit21 (6. táblázat). A 

vonatkoztatási anyag argon volt, az irodalomban megtalálható 

hatáskeresztmetszetek közül a 2,81*10-16 cm2 értéket választották a 

számításokhoz. A cikkben felsorolt irodalmi értékek nagy szórást 

mutatnak argonra, 2,54-3,76*10-16 cm2 között változnak. A méréseket 

tömegspektrométerrel végezték, melyhez elválasztó rendszer nem 

kapcsolódott, direkt mintabevitelt alkalmaztak. Analitikai szempontból  

 

 Elektronütközéses hatáskeresztmetszet, Q [10-16 cm2] 

Szénatomszám 
(n) 

n-alkánok 1-jódalkánok 1-brómalkánok 1-klóralkánok 

1 4,5 8,1 7,1 6,1 
2 6,9 10,5 9,6 8,1 
3 9,3 13 12,1 11,2 
4 11,8 15,2 14,5 13,2 
5 14,4 17,7 17,1 15,8 
6 16,7 20,1 19,4 18,2 
7 19 22,7 22 20,4 
8 21,4 25,2 24,3 23,3 
9 24 27,9 26,8 25,4 
10 26,4 30,3 29,1 28 
11 28,8  - 31,5  - 
12 31,4  - 34  - 
13 33,8  - 36,5  - 
14 -   - 39,1  - 

 
6. táblázat: Keresztmetszet értékek haloalkánok homológ soraira21. Vonatkoztatási 

anyag Ar, az elektronok ütközési energiája 75 eV. 
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Homológ sor Illesztett egyenes egyenlete Regressziós koefficiens 
   

1-jódalkánok Q = 2,470n + 5,487 0,9996 
1-brómalkánok Q = 2,445n + 4,747 0,9999 
1-klóralkánok Q = 2,441n + 3,547 0,9993 

n-alkánok Q = 2,440n + 2,031 0,9999 

 
7. táblázat: Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet (Q) lineárisan változik a 

szénatomszámmal (n) a vizsgált homológ sorokon belül21. 
 

 
 

8. ábra: Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet (Q) ábrázolása a szénatomszám 
(n) függvényében a vizsgált homológ sorokon belül21. Azonos szénatomszám mellett 
a legnagyobb értéket az 1-jódalkán adja, követi ezt az 1-brómalkán, 1-klóralkán és 

a legkisebb keresztmetszet a n-alkánhoz tartozik. 
 

azonban a tömegspektrométer általában a detektor szerepét tölti be, mert a 

vizsgálandó minták több komponensből állnak, amelyeket szükséges az 

Halogénezett alkánok abszolút ionizációs keresztmet szete 
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MS előtt szeparálni. Emiatt az elválasztó rendszer mérési hibája növelheti 

az eredmények bizonytalanságát.  

A direkt mintabevitel során oldószer nélkül jutott a minta az 

ionforrásba. A komponensek koncentrációja arányos az ionforrásban mért 

parciális nyomásukkal, ezért az egyenletben nyomást használtak a 

tényleges koncentráció helyett. A bombázó elektronok energiáját 75 eV-

ra állították be.  

  Az ionizációs keresztmetszetek egy adott homológ soron belül 

lineárisan változnak a szénatomszámmal (7. táblázat és 8. ábra). Az egyes 

homológ sorokhoz tartozó lineáris összefüggések egymással párhuzamos 

egyeneseket adnak. Egy homológ soron belül egy CH2 egységgel 

növekszik a molekula mérete, tehát az egyenes meredeksége pontosan a 

CH2 egység ionizációs hatáskeresztmetszetét adja meg. Ezek alapján egy 

speciális additivitási szabály áll fenn a metilén csoportra, mely egy 

nagyon fontos megfigyelés analitikai szempontból, hiszen a Q értéke 

arányos a relatív moláris érzékenységgel. Ez az érték nem csak egy 

homológ soron belül állandó, az egyenesek egyenletének meredekségéből 

a részleges ionizációs hatáskeresztmetszet (7. táblázat) a metilén 

csoportra minden esetben 2,4*10-16 cm2, ha az irodalomban fellelhető 

pontossággal, azaz egy tizedes jegyre adjuk meg az értéket. 

 A meredekség mellett fontos információt hordoz az egyenesek 

közti távolság az ordinátán. Azonos szénatomszám mellett az adott 1-

jódalkánnak van a legnagyobb hatáskeresztmetszete, utána következik az 

1-brómalkán, 1-klóralkán és az n-alkán. Ha az n-alkánokat vesszük 

alapul, egy láncvégi hidrogén szuszbtitúciójával jutunk a többi 

származékhoz. A legkisebb méretű a lecserélendő hidrogén, ezért az n-
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alkánok várható keresztmetszete lesz a legkisebb. A periódusos rendszer 

hetedik főcsoportjában az elemek mérete a jód, bróm és klór irányába 

csökken. Emiatt a szubsztituált homológ sorok között is hasonló méretbeli 

különbségeket várunk, tehát azonos szénatomszám mellett a legnagyobb 

méretű molekula az 1-jódalkánhoz tartozik, majd következik az 1-

brómalkán és végül az 1-klóralkán. A méretbeli tendencia korrelál a mért 

elektronütközéses hatáskeresztmetszet adatokkal.  

 Ha adott szénatomszám mellett a haloalkán kereszt- metszetéből 

levonjuk a megfelelő n-alkán keresztmetszetét, akkor az eredmény az 

adott halogén atom individuális keresztmetszete lesz, melyet indirekt úton 

határoztunk meg. A 8. táblázat első két sora alapján, n=5 mellett a pentán 

(Q=14,4*10-16 cm2) keresztmetszetét vonjuk le a megfelelő öt szénatomos 

haloalkánból (Q 1-jódpentán =17,7*10-16 cm2, Q 1-brómpentán=17,1*10-16 cm2, Q 

1-klórpentán=15,8*10-16 cm2). Az eredmények a jód keresztmetszetére 

3,3*10-16 cm2, a brómra 2,7*10-16 cm2 és a klórra 1,4*10-16 cm2. 

Ugyanilyen gondolatmenettel például a 10 szénatomos vegyületekre is 

kiszámíthatunk atomi keresztmetszeteket. Irodalmi hatáskeresztmetszet 

adatokat találunk halogén atomokra24,25, s ezeket összehasonlíthatjuk az 

   Halogénatomok keresztmetszete, Q  [10-16 cm2] 

 Forrás  jód bróm klór 

1. Q21, n=5  3,3 2,7 1,4 
2. Q21, n=10  3,9 2,7 1,6 
3. Q24  5,9 4,4 3,4 
4. Q25  5,8 4,9 3,6 

 
8. táblázat: Halogénatomok keresztmetszete (Q), elektron energia 75 eV. Indirekt 
meghatározással Alberti et al. adataiból 5 és 10 szénatomszám mellett (1-2. sor)21, 

direkt módon a halogén atomok keresztmetszete (3-4. sor)24,25. 
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Alberti21 méréseiből számolt halogén keresztmetszetekkel (8. táblázat 3-4. 

sora). A direkt módon kapott hatáskeresztmetszetek nagyban eltérnek az 

indirekt úton kapott értékektől. A halogén atomok esetében egyszerű 

additivitási szabály nem létezik, a megfelelő n-alkán keresztmetszetéhez a 

direkt úton meghatározott halogén keresztmetszeteket hozzáadva nem 

kapjuk meg a haloalkán keresztmetszetét. 

2.4.4.2 Polihalogénezett n-alkánok  
 
 Az egy-egy halogén atomot tartalmazó n-alkánok után érdemes 

megvizsgálni a többszörösen halogénezett származékok keresztmetszetét 

is. Ebben az esetben nem homológ sorok tagjaival, hanem általában a kis 

szénatomszámú, változatos mennyiségű és minőségű haloatommal 

szubsztituált vegyületekkel foglalkoznak, mert gyakorlati szempontból 

ezeknek van nagyobb jelentőségük. 

 Ilyen típusú vegyületek elektronütközéses hatáskeresztmetszetét 

vizsgálták Beran és szerzőtársai9. Több ütközési elektron energia mellett 

is mértek, a munkám irodalmi részében csak a releváns 70 eV-os 

mérésekkel foglalkozom. Relatív hatáskeresztmetszetet mértek, 

vonatkozási anyagként szintén argont használtak, mint a mono-

haloalkánok21 esetében. Az abszolút keresztmetszetek meghatározásához 

felhasznált irodalmi argon keresztmetszet 3,62*10-16 cm2 volt, szemben az 

Alberti és szerzőtársai21 által választott 2,81*10-16 cm2 értékkel. Mindkét 

publikációban található négy azonos komponens, melyek ke- 

resztmetszeteit összehasonlíthatjuk  (9. táblázat). Az abszolút kereszt- 

metszetek esetén nagy eltérések tapasztalhatóak a két mérés között 

(például metil-klorid esetén a különbség 8,68-6,1 = 2,58*10-16 cm2 ). 
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Azonban ha figyelembe vesszük a számításokhoz felhasznált eltérő Ar 

keresztmetszeteket, s például csak a 3,62*10-16 cm2 értéket használjuk fel 

mindkét esetben (9. táblázat, 2. oszlop), akkor az abszolút 

keresztmetszetek közötti eltérés lényegesen kisebb lesz (a metil-klorid 

példájánál maradva 8,68-7,86 = 0,82*10-16 cm2 ). A 9. táblázat bizonyítja, 

hogy az irodalomból vett argon keresztmetszetek különbözősége miatt az 

abszolút keresztmetszetek az irodalmi érték hibáját is hordozzák a mérési 

hibán kívül. A megfigyelést a munkám során szem előtt tartva a közölt 

eredményeim minden esetben csak mérési adatokból származnak, kizárva 

ezzel a rendszeres hiba egyik forrását. 

 

Vegyület 
Q  

(különböző Q Ar ) 
Q  

(azonos Q Ar ) 
   

  aBeran bAlberti ∆∆∆∆Q    aBeran aAlberti ∆∆∆∆Q    
metil-klorid 8,68 6,1 2,58 8,68 7,86 0,82 

etil-klorid 12,0 8,1 3,9 12,0 10,43 1,57 

1-klór-propán 15,6 11,2 4,4 15,6 14,43 1,17 

1-klór-bután 19,9 13,2 6,7 19,9 17,00 2,90 

 

9. táblázat: Abszolút hatáskeresztmetszetek [Q, 10-16 cm2] Beran et al.9 és Alberti et 
al.21 méréseiből, az Ar keresztmetszete a3,62 és b2,81*10-16 cm2. 

 
A vizsgált vegyületek között9 nagyrészt fluorszármazékok 

találhatóak, ezekből a kutatásunk szempontjából érdekes vegyületek 

eredményei láthatóak kiemelve a 10. táblázatban. A legegyszerűbb, egy 

haloatomot tartalmazó vegyületek keresztmetszet szerinti csökkenő 

sorrendben a metil-bromid, metil-klorid és a metil-fluorid. A csökkenő 

sorrend korrelál Alberti és szerzőtársai21 eredményeivel, mely a tényleges 

molekulaméretet, azaz a haloatom méretét tükrözi vissza. A diklór-metán 

ill. a bróm-klór-metán egymáshoz viszonyított mérete alapján az utóbbi 
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Vegyület Abszolút hatáskeresztmetszet, Q [10-16 cm2]  

  

diklór-metán 12,4 

bróm-klór-metán 14,7 

bróm-diklór-metán 21,8 

metil-bromid 10,1 

metil-fluorid 4,46 

bróm-trifluor-metán 9,07 

etán 8,51 

hexafluor-etán 7,79 

metil-klorid 8,68 

 

10. táblázat: Néhány halogénezett alkán és az etán abszolút hatáskeresztmetszete9. 
A bombázó elektronok energiája 70 eV. 

 

keresztmetszetére várható a nagyobb érték, mivel a különbséget jelentő 

klór és bróm atom közül a brómnak nagyobb a mérete. A bróm-trifluor-

metán keresztmetszetére szintén nagyobb érték várható a metil-

bromidéhoz képest, mivel 3 db fluor található benne a 3 db hidrogén atom 

helyett. A várakozásainkat az eredmények alátámasztják ( Q diklór-metán = 

12,4*10-16 cm2,  Q bróm-klór-metán =14,7*10-16 cm2, Q bróm-trifluor-metán = 

9,07*10-16 cm2, Q metil-bromid =10,1*10-16 cm2).  

 Azonban nem minden vegyület esetén ilyen egyszerű a helyzet. 

Az etán 6 db hidrogén atomját fluorra cserélve jutunk a hexafluor-etán 

molekulához. A fluor nagyobb mérete miatt az utóbbi keresztmetszetét 

jósolnánk nagyobb keresztmetszetűnek. A 10. táblázat a várt és a mért 

adatok között eltérést mutat, az etán (8,51*10-16 cm2) keresztmetszete 

nagyobb, mint a hexafluor-etáné (7,79*10-16 cm2).  
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 Az additivitási szabály érvényesülését egyszerűen vizsgálhatjuk 

azon komponensek keresztmetszetéből, amelyeknek várt keresztmetszete 

összhangban van a mért eredményekkel. Számítsuk ki egy klór atom 

keresztmetszet hozzájárulását egy-egy molekulához! A bróm-diklór-

metán (21,8*10-16 cm2) és a bróm-klór-metán (14,7*10-16 cm2) 

keresztmetszet különbségeként 7,1*10-16 cm2-t kapunk, amely megfelel 

egy klóratom szuszbtitúciójának. A diklór-metán (12,4*10-16 cm2) és a 

metil-klorid (8,68*10-16 cm2) keresztmetszet különbségére joggal 

várhatjuk ugyanezt az értéket, lévén egy klórnyi a különbség a két 

molekula között. A két molekula közt azonban a különbség 3,72*10-16 

cm2, mely jelentősen eltér az előbbi eredménytől.  

 Tehát az egyszerű additivitási szabály a fenti vegyületekben nem 

érvényes sem a klóratomra, sem a fluoratomra. A méréseim során több 

szénatomot tartalmazó, polihalogénezett molekulákat is vizsgáltam, 

melyekre irodalmi keresztmetszet adat nem található, s a fentiek alapján 

nem is számítható. 

2.4.4.3 Poliklórozott bifenilek  
 
 A poliklórozott bifenilek kémiailag inertek, jó elektromos 

szigetelő képességűek, emiatt ipari szempontból korábban jelentősen 

elterjed a használatuk. Később azonban potenciális rákkeltő anyagoknak 

minősültek, s hiába függesztették fel a gyártásukat már hosszú évek óta, 

az eddig felhalmozódott óriási mennyiség jelen van a környezetünkben, 

többek között az emberi zsírszövetben is felhalmozódhatnak. 

 Kémiai szerkezetük alapja a bifenil váz (9. ábra), melyre 1-10 

darab klóratom kapcsolódhat. Előállításuk jellemzően nem kémiailag  
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9. ábra: A bifenil szerkezete. A számok a potenciális szubsztituens klóratomok 
helyzetét jelölik. 

 

tiszta vegyületeket eredményez, hanem különböző számú és pozíciójú 

klórt tartalmazó klórbifenilek keletkeznek, melyek ráadásul nem is 

egyforma egészségügyi kockázatot hordoznak, s emiatt mennyiségi 

mérésüket specifikusan kell elvégezni. 

 Sauter és szerzőtársai poliklórozott bifenilek relatív moláris 

érzékenységét mérték és eletronütközéses hatáskeresztmetszetét 

számították26. A dolgozathoz szorosabban kapcsolódnak a RMR-ek, 

emiatt ezek eredményeit közvetlenül a saját méréseink összevetésével a 

későbbiekben fogom tárgyalni. Jelentős különbség az eddigiekhez képest, 

hogy Sauter és szerzőtársai26 nem pusztán MS-t alkalmaztak, hanem a 

méréseket egy gázkromatográffal kapcsolt berendezésen végezték. A 

mérési hibák ez esetben más forrásból (a gázkromatográfból, amelyben a 

mintaelpárologtatás zajlik) is eredhetnek és több lesz a hibalehetőségek 

száma is az összetettebb készülék miatt. GC-MS használatával a mért 

eredmények az analitikai gyakorlatba egyszerűbben átültethetőek, a hibák 

figyelembe vehetőek, míg az egyszerű MS-ből eredő adatok csak elméleti 

megfontolásokra adnak lehetőséget. Az elektronok ütközési energiája 70 

eV. A vonatkozási anyag nem állandó, az 1-5 klóratomszámú bifenilek 



Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet 

 
42 
 

 

esetén fenantrén-d10-et alkalmaztak, míg a 7-10 közötti klóratomszámú 

komponensek mellett krizén-d12-t használtak. Valószínűleg a nagy 

forráspont tartomány átfogása miatt választottak két vonatkozási anyagot, 

a kisebb forráspontú komponensekre a viszonylag alacsony fp-ú 

fenantrént, míg a kevésbé illékony vegyületekre a nagyobb fp-ú krizént. 

Ebben az esetben a különböző párolgás miatt fellépő 

mintadiszkriminációs hatás csökkenthető az injektorban. Azonban a 

relatív moláris érzékenységek uniformizálására való törekvést nem 

támogatja a módszer, mert a különböző vonatkozási anyag mellett 

számított abszolút keresztmetszetek és mért relatív moláris érzékenységek 

nem hasonlíthatóak össze. A vizsgált vegyületek és azok keresztmetszetei 

a 11. táblázatban találhatók. A klóratomszám növekedésével monoton nő 

a keresztmetszetek értéke is. Ez bizakodásra ad okot, mert egy additivitási 

szabály felállítására nyújthat lehetőséget. Ha a keresztmetszeteket a 

klóratomszám függvényében ábrázoljuk, a 10. ábra diagramjához jutunk. 

Az ábrán abszolút keresztmetszetek szerepelnek, a különböző vonatkozási 

anyagok keresztmetszetei befolyásolják az eredményt és két csoportra 

osztják a komponenseket. Egy-egy csoporton belül azonban egy klóratom 

hozzáadásával mindig ugyanakkora növekedést érünk el a 

hatáskeresztmetszetben  (0,12*10-16 cm2 ill. 0,14*10-16 cm2). Az 

egyenesek viszonylagos párhuzamossága adta az ötletet a dolgozatom 

egyes méréseihez, melyekben a poliklórozott bifenilek azonos 

vonatkozási anyag mellett meghatározott RMR értékeit mértük, annak 

vizsgálatára, hogy áll-e fenn additivitási szabály a klóratomokra. Ezzel 

összefüggésben vizsgálható, hogy indokolt-e különböző vonatkozási 

anyagok használata a széles forráspont tartomány miatt. Ha a kapott 
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Vegyület  Klóratomszám Q [10-16 cm2] 

    
2-klór-bifenil  1 1,01 
3, 3'-diklór-bifenil  2 1,13 
2, 4, 5-triklór-bifenil  3 1,25 
2, 2', 4, 4'-tetraklór-bifenil  4 1,37 
2, 3', 4, 5', 6-pentaklór-bifenil  5 1,49 
2, 2', 3, 4, 5, 5', 6-heptaklór-bifenil  7 1,63 
2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5'-oktaklór-bifenil  8 1,73 
2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6-nonaklór-bifenil  9 1,92 
2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'-dekaklór-bifenil  10 2,04 

 
11. táblázat: Poliklórozott bifenilek keresztmetszete26. A vonatkozási anyag 1-5 
klóratomszámú vegyületeknél fenantrén-d10, 7-10 klóratomszám között pedig 

krizén-d12. 
 

 
10. ábra: Poliklórozott bifenilek elektronütközéses hatáskeresztmetszete a 

klóratomszám függvényében26. 1-5 klóratomszám között a vonatkozási anyag 
fenatrén-d10, 7-10 között pedig krizén-d12. Az elektron energiája 70 eV. 

összefüggés egy egyenes a klóratomszám függvényében azonos 

vonatkozási anyag mellett, akkor nincs szükség többféle vonatkozási 
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anyagra, mert az elméleti összefüggést kapjuk vissza és nincs 

anyagveszteség a mérőrendszerben. Ez az ideális állapot azonban csak 

akkor következhet be, ha azonosítjuk a mérés kritikus paramétereit, 

megismerjük azok hatását az érzékenységre, s megtaláljuk minden 

paraméter optimális értékét.  

 Az aromás rendszerek elemzésekor a legegyszerűbb esetet 

célszerű kiindulási pontnak választani, mely a benzol. A publikációban26 

szerepelnek poliklórozott benzolszármazékok, azonban keresztmetszetük 

nem, csak RMR értékük. A poliklórozott benzolok irodalmi RMR-e - 

összehasonlításképpen az általam kapott értékekkel - a később bemutatott 

kísérleti részben található. 

 

2.4.5 Oxigéntartalmú vegyületek keresztmetszete 
 
 Az irodalmi keresztmetszetek nagy része apoláris, viszonylag 

könnyen illó komponensekre vonatkozik. A tömegspektrométerbe történő 

direkt mintabevitel korlátozza a mérhető vegyületek körét. Ezért a főként 

poláris, kevésbé illékony oxigéntartalmú vegyületeknek legfeljebb csak a 

kis szénatomszámú tagjait vizsgálták27. A gázkromatográffal kapcsolt 

készülékek elterjedésével azonban a közvetett mintabevitelen keresztül 

lehetőség nyílik az eddig nem vizsgált komponensek meghatározására is.  

A minta oldószerrel hígítva, nagyon kis mennyiségben kerül az 

injektorba, s az injektor hőmérsékleténél magasabb forráspontú 

vegyületek is képesek pillanatszerűen elpárologni. 

 

 



Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet 

 
45 
 

 

2.4.5.1 Nyílt láncú alkoholok 
 
 Turecek és szerzőtársai27 4 szénatomot tartalmazó, oxigéntartalmú 

vegyületeket vizsgáltak, melyek között alkoholok is találhatók. A 

vonatkozási anyag benzol volt (irodalmi, 14,2*10-16 cm2-es 

hatáskeresztmetszettel), a méréseket 75 eV-os elektron energia mellett, 

kettős fókuszállású készüléken végezték. A nyílt láncú, 4 szénatomos 

 

 Vegyület Q [10-16 cm2] 

n-butanol 13,2 
sec-butanol 14,3 
i-butanol 14,2 

terc-butanol 13,9 

 

12. táblázat: Nyílt láncú, 4 szénatomos alkoholok mért hatáskeresztmetszete27. A 
vonatkozási anyag benzol, elektron energia 75 eV. 

 
alkoholok eredményei a 12. táblázatban találhatók. A butanol konstitúciós 

izomer vegyületei összegképletben azonosak (C4H10O), tehát a felépítő 

atomok minőségében és mennyiségében nem különböznek egymástól. Az 

egyszerű additivitási szabály alapján ezekre a vegyületekre elméletileg 

ugyanakkora hatáskeresztmetszet adatok vonatkoznak. A táblázat 

azonban a mért adatokban mutat eltérést, ha nem is jelentőset. 

 Kis szénatomszámú alkoholokat vizsgáltak Hudson és 

szerzőtársai28 (13. táblázat első oszlopa). A táblázat második oszlopában 

Turecek és szerzőtársai27 eredményei is szerepelnek a könnyebb 

összehasonlíthatóság kedvéért. Az alkoholok közvetlen mintabevitellel 

kerültek az ionforrásba, a bombázó elektronok energiája 75 eV. Egy 

viszonylag friss, 2003-as közleményről van szó, amelyben nagy áttörést 

jelentett a korábbiakhoz képest új mérési kivitelezés. A 2.4-es fejezetben 
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kifejtett abszolút keresztmetszet meghatározási módszer alapegyenletét 

[ ]dnIQI ieii =∑ +  közvetlenül alkalmazták, anélkül, hogy vonatkozási 

anyagot használtak volna hozzá. Az elektronika fejlődésének 

köszönhetően folyamatosan kontrollálható a bombázó elektronok 

energiája (Ie), az ionizációs úthossz (d) és pontos nyomás- és 

hőmérsékletmérésen keresztül a részecskék egységnyi térfogatra eső 

száma ([ni]). Ilyen módon az egyik lehetséges rendszeres hibaforrás, azaz 

a vonatkozási anyag irodalomból vett keresztmetszet értéke eliminálódik 

a tényleges mérési adatok közül. 

 Mivel Hudson és szerzőtársai28 nem alkalmaztak vonatkozási 

anyagot, a két eltérő méréssorozat adatai közvetlenül összehasonlíthatóak 

egymással (13. táblázat). Adott vegyület esetén Q2 rendre nagyobb, mint 

Q1. Ez a rendszeres hiba adódhat az irodalmi benzol vonatkozási anyag 

keresztmetszetének a felhasználásából. A különbségek számértéke a 3. 

oszlopban látható, nem állandó érték, az alkoholok mérése még kis 

szénatomszám mellett sem egyszerű. 

 Vegyület Q1 [10-16 cm2]28 Q2 [10-16 cm2]27 Q2 - Q1 

    
metanol 4,51 -  - 
etanol 7,43 -  - 

n-propanol 9,83 -  - 
propán-2-ol 10,11 -  - 
n-butanol 12,64 13,2 0,57 

sec-butanol 12,80 14,3 1,51 
i-butanol 13,06 14,2 1,14 

terc-butanol 13,12 13,9 0,78 

13. táblázat: Nyílt láncú, kis szénatomos alkoholok mért hatáskeresztmetszeteinek 
összehasonlítása. Elektron energia mindkét esetben 75 eV, vonatkozási anyag 

nincs28,  benzol27. 
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Nagyobb szénatomszámú alkoholokra nincsenek irodalmi adatok, 

mely alapján arra következtethetünk, hogy nehézkes és még kevésbé 

megbízható a mérésük. Kevésbé illékonyak és a hidroxil csoport jelenléte 

miatt egy viszonylag erős H-hidas másodrendű kötéssel adszorbeálódhat a 

tömegspektrométerben. 

2.4.5.2 Nyílt láncú aldehidek, ketonok és éterek 
 
 Viszonylagos illékonyságuk, azaz könnyű elemezhetőségük miatt 

a nyílt láncú aldehidek, ketonok és éterek hatáskeresztmetszetére két 

értekezés is található az irodalomban. Harrison és szerzőtársai8 Kr 

vonatkozási anyag mellett a mért relatív hatáskeresztmetszeteket egy 

irodalmi Kr hatáskeresztmetszet segítségével (5,81*10-16 cm2) abszolút 

keresztmetszet értékekre számították át (14. táblázat). A mágneses szektor 

tömegspektro- méterbe a mintabevitel közvetlenül történt. A táblázat  

 

szénatomszám 
 
 
 

alkánok          
Q [10-16 cm2] 

ketonok        
Q [10-16 cm2] 

aldehidek         
Q [10-16 cm2] 

éterek            
Q [10-16 cm2] 

      
1  4,67  - -   - 
2  8,39  - 6,93 9,33 
3  11,6 10,2 9,38 12,8 
4  14,4 12,9  - - 
5  17,7 15,2  - - 
6  20,0  -  - 19,8 
7  22,5 19,4 -  - 
8  25,0 23,9  -   - 
9  27,0  -  -  - 
10  30,0  -  -  - 

 
14. táblázat: Nyílt láncú alkánok, ketonok, aldehidek és éterek homológ sorainak 
abszolút keresztmetszetei Kr vonatkozási anyag mellett8 (elektron energia 75 eV). 
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11. ábra: Nyílt láncú alkánok, ketonok és éterek abszolút keresztmetszetei a 

szénatomszám függvényében. Adott szénatomszám mellett a keresztmetszet az éter, 
alkán, keton és aldehid sorrendben csökken8. 

 
 

Homológ sor Illesztett egyenes egyenlete Regressziós koefficiens 

   
éterek Q = 2,849n + 3,881 0,9943 

ketonok Q = 2,591n + 2,330 0,9838 
n-alkánok Q = 2,738n + 3,065 0,9944 
aldehidek Q = 2,450n + 2,030 1 

 
15. táblázat: Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet (Q) lineárisan változik a 

szénatomszámmal (n) a vizsgált homológ sorokon belül8. 
 
függőleges oszlopaiban nyílt láncú alkán, keton, aldehid és éter homológ 

sorok eredményei találhatóak. A n-alkánok párhuzamos elemzésével a 

különböző fukciós csoportok alapvázhoz való hozzájárulása vizsgálható. 

Az abszolút keresztmetszeteket a szénatomszám függvényében ábrázolva 

a 11. ábra diagramja adódik.  Az aldehidek és az éterek homológ sora elég 

hiányos, s mivel az aldehidek keresztmetszete nagyon hasonló a 

ketonokéhoz, ezért ezeket az adatokat fenntartásokkal kell kezelni. A 

Oxigéntartalmú vegyületek abszolút ionizációs keres ztmetszete
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könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért illesszünk görbét a homológ 

sorok adataira. A kapott összefüggések egyeneseket adnak, melyek 

paraméterei a 15. táblázatban találhatóak. A homológ sorok egyeneseinek 

meredeksége 2,450 és 2,849*10-16 cm2 között változik, mely megfelel egy 

metilén csoport keresztmetszetének. A 2.4.4.1-es fejezetben található 

monohalogénezett alkánok homológ sorainak meredeksége 2,441 és 

2,470*10-16 cm2 közé esik. Tehát egy metilén csoport hozzáadása 

hozzávetőlegesen ugyanakkora növekményt okoz, mint az oxigéntartalmú 

sorok esetén. A monohalogénezett alkánok könnyebb kezelhetőségük, 

azaz alacsonyabb polaritásuk, kisebb adszorpciós képességük és 

alacsonyabb forráspontjuk miatt kevésbé szóródó eredményeket 

szolgáltatnak, az egyes sorok meredekségei kevésbé térnek el egymástól, 

mint az oxigéntartalmúak esetén. A két vegyületcsoport adatai között a 

metilén csoportra kapott keresztmetszetek eltérését okozhatja a különböző 

vonatkozási anyagok használata. Az adott egyenesek (15. táblázat és 11. 

ábra) tengelymetszete alapján adott szénatomszám mellett az éterek 

rendelkeznek a legnagyobb keresztmetszettel, majd a n-alkánok, ketonok 

és aldehidek következnek. E két utóbbi csoport adott szénatomszám 

mellett vett keresztmetszete nagyon közel esik egymáshoz. Az 

összegképletük (CnH2nO) alapján azonosak, konstítúciós izomereknek 

tekinthetjük őket, amely magyarázatul szolgálhat a hasonló abszolút 

keresztmetszetükre. Az éterek összegképlete (CnH2n+2O) két hidrogén 

atommal bővül, ennek megfelelően a kapott keresztmetszetek is 

nagyobbak, mint a ketonoknál illetve az aldehideknél. 

 Mindegyik vegyülettípusban egy oxigén atom található. Adódik a 

kérdés, hogy ha egy-egy vegyülettípusból kiszámoljuk a megfelelő 
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szénhidrogén segítségével az oxigén atom keresztmetszetét, vajon hasonló 

értékekhez fogunk-e jutni. A 2.4.3.1 fejezetben szereplő n-alkének 

keresztmetszetét is figyelembe véve a 16. táblázatban feltüntetett 

eredményeket kapjuk. Az aldehidek és ketonok esetében célszerű az 

alkének keresztmetszetét figyelembe venni, mert jelképesen egy oxigén 

atom hozzáadásával kapjuk közvetlenül a célvegyületet. A három 

vegyületből számított oxigén atom keresztmetszet 0,816, 1,214 és 

0,914*10-16 cm2, melyek nem egyeznek meg egymással.  

Bull és szerzőtársai29 szintén vizsgáltak nyílt láncú étereket, 

ketonokat és aldehideket, alacsonyabb szénatomszámú tartományban (17. 

táblázat). Direkt mintabevitelt alkalmaztak, az értekezésből általam 

 

  Tengelymetszetek különbsége  Qoxigén [10-16 cm2] 

éter – alkán =                       
CnH2n+2O - CnH2n+2 

3,881-3,065  0,816 

keton – alkén =                       
CnH2nO - CnH2n 

2,33-1,116  1,214 

aldehid – alkén =                       
CnH2nO - CnH2n 

2,03-1,116  0,914 

16. táblázat: Éterek, ketonok és aldehidek keresztmetszetéből számított független 
oxigén atom keresztmetszetek (Qoxigén). Éterek esetében n-alkánok, ketonoknál és 

aldehideknél n-alkének adják az alapvázat8. 
 
exportált adatok 75 eV-os elektron energia mellett keletkeztek. 2008-ban 

jelent meg a közlemény, s mint az alkoholokra vonatkozó 2003-as 

cikkben28, szintén nem alkalmaz vonatkozási anyagot, pusztán a 

készülékparamétereket figyelembe véve, közvetlenül méri az abszolút 

keresztmetszeteket. A vizsgált éterek szimmetrikusak voltak, tehát nem 

egy homológ sorhoz tartoztak, ezért nem szerepelnek az ábrázolásban (12. 

ábra). A dietil-éterre, dipropil- éterre ill. izopropil-propil-éterre rendre  
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szénatomszám 
(n) 

ketonok        
Q [10-16 cm2] 

aldehidek         
Q [10-16 cm2] 

   
1 -  -  
2            -  6,5 
3 8,6 9,2 
4 11,7 12,1 
5 13,4  - 
6 16,5  - 

 
17. táblázat: Nyílt láncú ketonok és aldehidek homológ sorainak abszolút 

keresztmetszetei 75 eV-os elektron energia és vonatkozási anyag nélküli módszer 
mellett29. 

 

 
12. ábra: Nyílt láncú ketonok és aldehidek abszolút keresztmetszetei a 

szénatomszám függvényében. Adott szénatomszám mellett az aldehidek 
keresztmetszete nagyobb, mint a ketonoké29. 

 

Vegyület Illesztett egyenes egyenlete Regressziós koefficiens 

aldehidek Q = 2,800n + 0,867 0,9996 
ketonok Q = 2,540n + 1,120 0,9880 

 
18. táblázat: Az elektronütközéses hatáskeresztmetszet (Q) lineárisan változik a 

szénatomszámmal (n) a vizsgált homológ sorokon belül29. 
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13,4; 16,9 és 18,5*10-16 cm2 értékeket mértek. Aldehidek és ketonok 

esetén a szénatomszám függvényében kapott keresztmetszet összefüggés 

lineáris, amely megfelel az eddigi elméleti várakozásoknak (18. táblázat). 

Harrison és Bull méréseit összehasonlítva azonban az adott szénatomszám 

mellett vett megfelelő aldehid és keton keresztmetszet fordított nagyságú. 

Bull mérései alapján az aldehidek keresztmetszete nagyobb, mint a 

ketonoké. 

 Turecek és szerzőtársai27 az alkoholok mellett a butanal és a 2-

butanon keresztmetszetét is mérték az alkoholokkal megegyező 

körülmények között (2.4.5.1. fejezet). A méréseik alapján a butanal 

(Q=12.1 * 10-16 cm2) és a 2-butanon (Q=12.1 * 10-16 cm2) keresztmetszete 

azonos értéket mutat. 

 Összefoglalva a bemutatott irodalmi aldehid és keton 

keresztmetszet eredményeket, azok más-más tendenciát mutatnak. Az 

aldehidek rendelkezhetnek nagyobb29, kisebb8 illetve azonos27 

keresztmetszettel, mint a megfelelő szénatomszámú ketonok.  

 A mért keresztmetszet adatok bizonyos mértékben függenek az 

alkalmazott tömegspektrométertől. A korábban alkalmazott Nier-típusú 

ionforrások nem megfelelő hatékonysággal juttatták a kvadrupól terébe az 

ionokat, a mérési hibákon kívül ez a készülékszerkezeti különbség is 

okozhat kisebb eltéréseket a különböző publikációkból származó adatok 

között30,31. Emellett a detektorként funkcionáló elektronsokszorozó 

karakterisztikája nemlineáris jelleget mutat, más-más erősítési tényezővel 

rendelkezik a különböző ionokra, mely függ azok tömegétől, becsapódási 

energiájuktól, a polarizáltságuktól és a gerjesztettségi állapotuktól is. 

Ezek a tömegdiszkriminációs effektusok kis molekulák esetén nem igazán 
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jelentősek (gondoljunk az egységes spektrumkönyvtárakra), azonban a 

nagy moltömeg tartományban már torzulhat a kapott jel és a tényleges 

ionmennyiség közti kapcsolat. A MALDI lágy ionizációs technika 

alkalmas óriás molekulák ionizálására, azonban a fragmensek tömege 

olyan tág határok között változhat, ahol már jelentős mértékben 

befolyásolja a kapott jelet az ion tömege. Emiatt a kapott jel mennyiségi 

elemzésre nem alkalmas MALDI esetén32.  

3 Kísérleti rész 

 Mennyiségi meghatározáshoz szükséges relatív moláris 

érzékenységek meghatározása a dolgozatom célja, melyek különböző 

analitikai területeken hasznosíthatók. Gyógyszeripari gyártási folyamatok 

során keletkező melléktermékek mennyiségi meghatározása problémát 

jelenthet, ha nem áll rendelkezésünkre megfelelően tiszta állapotban a 

szennyező. Másrészről a már meglévő környezeti vizsgálati módszerek 

költségeit lényegesen csökkentené, ha a standard anyagok használatának 

egészét vagy legalább egy részét eliminálni lehetne a meghatározás során. 

Egyes vegyületek anyagi minőségük alapján különböző csoportokra 

oszthatók, ezek lehetnek homológ sorok vagy adott alapvázzal rendelkező 

anyagok, például klórozott benzolszármazékok. Egy környezeti minta 

tartalmazhat egész homológ sorokat vagy azonos alapvázú vegyületeket is 

(pl. szénhidrogén szennyezések, poliklórozott bifenilek). Ha ismert a 

kapcsolat a szénatomszám és az érzékenység közt egy adott homológ sor 

esetén, akkor pusztán elég pár tag érzékenységét meghatározni, mert 

ezekből a többi tag érzékenysége meghatározható lenne az adott mérési 
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körülmények között, az adott időben. Azonos alapvázzal rendelkező 

vegyületeknél pedig más jellegű kapcsolatot lehet keresni. 

Az irodalmi áttekintésben feltüntetett elektronütközéses 

hatáskeresztmetszet adatok alkalmazása csak korlátozottan alkalmas 

érzékenységek meghatározására. A meghatározás általában direkt 

mintabevitelű MS készülékben valósult meg, gázkromatográfiás 

elválasztó rendszer nélkül. A vonatkozási anyag hatáskeresztmetszete 

nagy részben más irodalmi adatokból származott, az aktuális 

mérőrendszer állapotát figyelmen kívül hagyva. 

 A kísérleti részben kétféle típusú vegyületek találhatóak. Egyrészt 

irodalmi keresztmetszetekkel már rendelkező anyagok naftalinra 

vonatkoztatott RMR-eit határoztam meg (ezt nem tüntetem fel külön 

minden vegyületcsaládnál) és hasonlítottam össze az irodalmi adatokkal. 

Másfelől irodalmi háttérrel nem rendelkező anyagok RMR értékeit is 

mértem. Egy-egy vegyületcsalád elválasztásánál elengedhetetlen volt a 

mérési körülmények optimalizálása, ilyen esetekben erre külön felhívom 

a figyelmet.  

A méréseket egy Shimadzu GC-MS-QP2010-es készüléken 

végeztem, elektronütközéses ionforrással és kvadrupól analizátorral 

felszerelve. Az egyes mérések kísérleti körülményei a mellékletekben 

találhatóak, nem változtak a mérések során a következő paraméterek: 

detektor feszültség 1 kV,  1:100 splitarány, ionforrás 200 °C és interface 

200 °C. A n-alkilbenzolokat, az 1-haloalkánokat és a PCB mixeket ZB-5 

30m x 0,25mm x 0,25µm kolonnán mértem, a poliklór-benzolokat Rtx-

624 30m x 0,32mm x 1,8µm kolonnán, az oxigéntartalmú vegyületeket 

Stabilwax-DA 30m x 0,32mm x 0,25µm-es kolonnán, a n-alkilaminokat 
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Rtx-1701 30m x 0,32mm x 1,00µm-es kolonnán, az aromás amin 

származékokat Stabilwax-DB 30m x 0,32mm x 0,25µm-es kolonnán,a 

polihalogénezett n-alkánokat és n-alkéneket, valamint a nitro-benzol 

származékokat Elite-5MS 60m x 0,32mm x 0,25µm-es kolonnán. A 

komponensekből oldatokat készítettem, tömegbemérés segítségével 

határoztam meg a pontos koncentrációjukat Egy Shimadzu Libror AEL-

40SM analitikai mérleget használtam, mely öt tizedes pontossággal mér. 

Ennek megfelelően 0,01000 g-nál kisebb tömeget nem mértem rajta, a 

tömegmérés hibája így 0,1% alatti, ha az utolsó tizedest tekintjük mozgó 

értéknek. Az oldatok térfogatát „A” jelű mérőlombikok segítségével 

mértem. Vonatkozási anyagként naftalint tartalmazott minden oldat. A 

felhasznált komponensek származása és tisztasága az 1. mellékletben 

található.  

 
3.1 Szénhidrogének érzékenysége 
 
3.1.1 Nyílt láncú alkánok 
 

A nyílt láncú vegyületek mérése során minden alkalommal 

egyidejűleg n-alkán homológ sort is vizsgáltunk viszonyítási alapként. 

Ezért a konkrét mérési eredményeket – a megfelelő mérési körülmények 

között - az adott vegyületcsoport értékelésénél tüntettem fel a 

továbbiakban. Annyit jegyeznék meg itt, hogy a n-alkánok homológ 

sorára kapott legújabb irodalmi (2.4.3.1 fejezet) szénatomszám - 

keresztmetszet egyenes meredeksége (0,21522) hasonló, mint a jelen 

dolgozatban szereplő n-alkán szénatomszám-RMR egyenesek 

meredekségei 0,220; 0,171; 0,181 és 0,232 (rendre a következő 

táblázatokból: 20. táblázat, 22. táblázat, 32. táblázat és 34. táblázat). A 
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különböző meredekségek oka az eltérő típusú kolonnák használata, 

melyeket minden esetben az adott vegyülettípus tulajdonságai alapján 

választottuk ki. Az eltérő kolonnák miatt az injektor hőmérsékletek is 

változtak, s ez a n-alkánok eredményeire is hatással volt.  

 

3.1.2 n-Alkilbenzolok 
 

Az n-alkilbenzolokra dolgozatomban mért RMR adatok 

találhatóak a 19. táblázat utolsó oszlopában. A mért adataink 

összehasonlíthatóak az irodalomban található keresztmetszetekkel, ha egy 

közös vonatkozási anyagot választunk, jelen esetben ez az etilbenzol  

szénatomszám 
(n) 

n-alkilbenzolok 

RMRa RMRb RMRc RMRd 

6 0,71 0,70 - - 
7 0,86 0,84 - - 
8 1,00 1,00 1,00 1,00 
9 1,15 1,17 1,28 1,03 
10 1,30 1,27 1,42 1,12 
11 1,44 - - 1,52 
12 1,60 - 2,00 1,66 
13 1,76 - - - 
14 1,91 - - - 
15 2,07 - - 2,24 
16 - - 2,78 - 
17 - - - 2,88 
18 - - - 3,12 
19 - - - - 
20 - - - 3,77 
21 - - - 4,12 

19. táblázat: Korábbi és a jelenlegi dolgozatban szereplő RMR-ek összehasonlítása. 
a Alberti et al.21 (elektron energia: 75 eV), b Harrison et al.8 (75eV), c Allgood et al.22 

(70eV), d saját mérések (70 eV). 
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13. ábra: n-Alkilbenzolok RMR-e a szénatomszám függvényében a jelen mérési 
adatokból ill. Allgood et al. méréseiből22, a vonatkozási anyag mindkét esetben 

etilbenzol. 
 

Homológ sor Egyenes egyenlete Regressziós koefficiens 
n-alkánok RMR = 0,220n -0,1485 0,9978 

n-alkilbenzolok RMR = 0,221n-1,0966 0,9847 
 

20. táblázat: Összefüggés a n-alkánok és a n-alkilbenzolok RMR-e és a 
szénatomszámuk (n) között. 

 
(n=8). Az 2.4.3.2 fejezetben szereplő irodalmi feldolgozás segítségével 

készült összehasonlító 19. táblázat első két oszlopa tartalmazza a korábbi 

keresztmetszeteket etilbenzol vonatkoztatási anyagra átszámítva. Az 

átszámítás után a relatív keresztmetszetek számértéke megegyezik az 

RMR-rel, ugyanazon vonatkozási anyag mellett. A 19. táblázat harmadik 

oszlopa Allgood és szerzőtársai22 RMR méréseiknek eredményeit 

tartalmazza, melyet már nem direkt mintabeviteli megoldással kaptak, 

hanem egy GC-MS rendszer segítségével. A módszerben polidimetil-

sziloxán állófázisú rövidebb kolonnát alkalmaznak (12m x 0,2mm x 0,33 
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µm), míg a jelen mérések során hosszabb kapilláris kolonnán és más 

állófázison választottuk el a vegyületeket (95% polidimetil-5% difenil-

sziloxán, ZB-5 30m x 0,25mm x 0,25 µm). Az injektor hőmérséklete 280 

°C, a jelen mérések esetén pedig 360 °C (mérési körülmények az 2. 

mellékletben). A ZB-5 kolonna maximális üzemi hőmérséklete 

megengedi ezt a magas értéket, s ennek segítségével az elemzett n-

alkilbenzolok száma is növekedett a nagyobb szénatomszámú 

 

 
14. ábra: Összefüggés a n-alkánok és a n-alkilbenzolok RMR-e és a 

szénatomszámuk (n) között. 
 

tartományba, így sikerült Allgood és szerzőtársai22 méréseit kiegészíteni 

további, nagyobb forráspontú komponensekkel. A két méréssorozat 

eredményei láthatóak a 13. ábra diagramján, etilbenzol vonatkoztatási 
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szerzőtársai22 méréseiből 0,223, amely kisebb, mint a jelen adatokból 

számolt 0,244. 

Visszatérve a naftalin vonatkozási anyaghoz a n-alkilbenzol 

szénatomszám és az RMR közti az összefüggés a 20. táblázatban látható, 

mely az egyidejűleg mért n-alkán homológ sor egyenesének paramétereit 

is tartalmazza. A 14. ábra szemlélteti az egyenesek egymáshoz képesti 

 
 

15. ábra: A n-dekán tömegspektruma. 

 
 

16. ábra: A n-butilbenzol tömegspektruma. 
 
viszonyát. A nyílt láncú vegyületek rendre érzéke-nyebben mérhetők, 

mint a gyűrűs alkilszármazékok. Annak ellenére van ez így, hogy a n-

alkánok jellegzetes tömegspektrumaiban (pl. n-dekán, 15. ábra) nagyfokú 

fragmentáció figyelhető meg, míg a n-alkilbenzolok (pl. n-butilbenzol, 16. 
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ábra), kevesebb, de intenzív iont dekán, 15. ábra) nagyfokú fragmentáció 

figyelhető meg, míg a n-alkilbenzolok (pl. n-butilbenzol, 16. ábra), 

kevesebb, de intenzív iont produkálnak. A n-dekán molekulaionja alig 

jelenik meg (142 m/z) a spektrumban, helyette sok kis intenzitású 

fragmens keletkezik belőle (29, 43, 57, 71, 85 m/z). A n-butilbenzol 

molekulaionja intenzívebb valamivel (134 m/z), s a keletkező ionok közül 

dominál a tropílium kation (91 m/z), emellett a viszonylag stabilis 

fragmens mellett a többi ionkémiai folyamat aránya elenyésző. A sok, kis 

intenzitásúfragmens az állandó zajszint miatt elvileg kevésbé jól mérhető 

jelet kellene, hogy adjon, mint a kevesebb, de intenzívebb ionokkal 

rendelkező n-butilbenzol. Mégis elsődlegesen az ionizációs 

keresztmetszet határozza meg az érzékenységet, ettől függ a keletkezett 

molekulaionok mennyisége, amelyek stabilizálódása több ion 

keletkezésével jár, s összességében nagyobb ionáramot produkálnak. 

 

3.2 Halogéntartalmú vegyületek érzékenysége 

 
3.2.1 Monohalogénezett n-alkánok 
 
 A n-alkánok és ezek egyszeresen, a láncvégen halogénezett  

származékainak az érzékenységét vizsgáltam (21. táblázat, mérési 

körülményeik a 3. mellékletben, kromatogramjuk a 10. mellékletben). A 

fluorszármazékok nem szerepelnek a vizsgálatban, mert megfelelő 

minőségű standard anyag nem kapható a kereskedelemben. Néhány 

monohalogénezett alkán keresztmetszetét meghatározták korábban 

(2.4.4.1 fejezet), így volt összehasonlítási lehetőség. A mért adatok 

alapján a homológ sorokon belül lineáris összefüggés érvényes a relatív 

moláris érzékenység és a szénatomszám között (22. táblázat). A 
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legnagyobb érzékenységgel az 1-jódalkánok mérhetők, majd az 1-

brómalkánok, 1-klóralkánok és a n-alkánok következnek (17. ábra) adott 

szénatomszám mellett. 

Mindegyik homológ sor a megfelelő n-alkán származékaként 

vezethető le, ahol egy láncvégi hidrogént haloatomra cserélünk. Ennek 

megfelelően vizsgálhatjuk az adott haloatom RMR járulékát az  

 

n-alkánok 1-brómalkánok 1-jódalkánok 1-klóralkánok 
    

n-oktán 1-brómbután 1-jódpropán 1-klórpentán 

n-nonán 1-brómhexán 1-jódbután 1-klórhexán 

n-dekán 1-brómheptán 1-jódpentán 1-klórheptán 

n-undekán 1-brómoktán 1-jódhexán 1-klóroktán 

n-dodekán 1-brómnonán 1-jódheptán 1-klórnonán 

n-tridekán 1-brómdekán 1-jódoktán 1-klórdekán 

n-tetradekán 1-brómundekán 1-jóddekán 1-klórdodekán 

n-hexadekán 1-brómdodekán 1-jóddodekán 1-klóroktadekán 

n-heptadekán 1-brómhexadekán 1-jódhexadekán - 

- 1-brómnonadekán - - 

 
21. táblázat: A vizsgált négy homológ sor és azok tagjai. 

 

Homológ sor  Egyenesek egyenlete 
Regressziós 
koefficiens 

Halogén atom 
RMR járuléka 

     
n-alkánok  RMR = 0,171n - 0,405 0,992 - 

1-jódalkánok  RMR = 0,178n + 0,087 0,9897 0,492 
1-brómalkánok  RMR = 0,171n - 0,264 0,995 0,141 
1-klóralkánok  RMR = 0,171n - 0,324 0,999 0,081 

 
22. táblázat: Összefüggés a mért relatív moláris érzékenység (RMR) és a 

szénatomszám (n) között. 
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érzékenységhez. Az 1-jódalkánok egyenesének a tengelymetszete 0,087, 

míg a n-alkánoké -0,405. Egy jódatom szubsztitúciója ezek szerint 0,087-

(0,405)=0,492 RMR értékkel járul hozzá a megfelelő n-alkán 

érzékenységéhez. Ugyanilyen módon számítható bróm- (-0,264-              

(-0,405)=0,141) és klóratomra (-0,324-(-0,405)=0,081) is a hozzájárulás 

(22. táblázat).  Az egyenesek párhuzamosságából arra következtethetünk, 

hogy a vizsgált szénatomszám tartományban fennáll az adott haloatom 

konstans RMR növelő hatása, tehát egyfajta additivitási szabály érvényes 

a láncvégen monoszubsztituált halogéntartalmú n-alkánok haloatomjának 

RMR értékére. 

Az egyenesek meredeksége is hasznos információt hordoz a 

számunkra. Egy metilén csoport hozzáadása n-alkánok, 1-brómalkánok és 

1-klóralkánok esetén 0,171-el növeli az érzékenységet a megfelelő 

homológ soron belül és az 1-jódalkánok 0,178-as meredeksége sem tér el 

jelentősen 0,171-től.  

Alberti és szerzőtársai21 argont alkalmaztak viszonyítási anyagként, ezért 

a mérési eredményei közvetlenül nem hasonlíthatók össze a naftalinra 

vonatkoztatott adatokkal. Azonban található a csoportokon belül mindkét 

esetben olyan vizsgált vegyület, mely lehetővé teszi a relatív 

keresztmetszetek és a relatív érzékenységek összehasonlítását. Ilyen 

vegyület egyrészt a n-dekán és másrészt a halogénezett származékai, így 

ezekre esett a választás, mint ideiglenes vonatkozási anyagokra. A 23. 

táblázatban található, Alberti által közölt egyenesek meredeksége kisebb 

(0,082-0,092), mint a saját méréseink során kapott meredekségek (0,099-

0,128). 
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17. ábra: n-Alkánok és halogénezett származékaik RMR-e a szénatomszám (n) 

függvényében. 
 

Homológ sor Egyenesek egyenlete a Egyenesek egyenlete b 
Meredekségek 

eltérése 
n-alkánok c RMR = 0,092n + 0,077 RMR = 0,128n - 0,303 0,036 

1-jódalkánok d RMR = 0,082n + 0,181 RMR = 0,099n + 0,003 0,017 

1-brómalkánok e RMR = 0,084n + 0,163 RMR = 0,100n - 0,033 0,016 

1-klóralkánok f RMR = 0,087n + 0,127 RMR = 0,120n - 0,227 0,033 

 
23. táblázat: Összefüggés a a korábbi adatokból  számított21 és az baktuálisan mért 

RMR és a szénatomszám (n) között. Az ideiglenes belső standard minden 
csoportban más és más, c n-dekán, d 1-jóddekán,  e 1-brómdekán, f 1-klórdekán. 

 
Tehát az aktuális mérési módszer érzékenyebb az adott 

vegyületekre, mert egy metilén csoport hozzáadásával jelen esetben 

nagyobb relatív érzékenység növekedés következik be. Az alkalmazott 

ionforrás típusa azonos volt (elektron ionizációs), azonban az analizátorok 
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különböztek. A Shimadzu QP-2010-es készülékben kvadrupól analizátor 

működik, Alberti pedig kettős fókuszálású készüléket használt, amelynek 

az ionátviteli hatásfoka kisebb a nagyobb ion úthossz miatt, mint a 

kvadrupól analizátoré. Ez a megfigyelés felhívja a figyelmet a mérési 

körülmények befolyásoló hatására, miközben relatív keresztmetszeteket, 

ill. relatív moláris érzékenységeket határozunk meg. Külön figyelmet kell 

erre fordítani, ha különböző forrásból származó mérésekből szeretnénk 

egy adott anyag relatív moláris érzékenységét ill. relatív keresztmetszetét 

meghatározni. 

 A 23. táblázatban csak a vízszintes sorok hasonlíthatók össze, a 

függőleges összehasonlítás hibával terhelt a különböző vonatkozási 

anyagok miatt. A sorok közötti meredekségek különbsége n-alkánok 

esetén 0,036, továbbá 0,033 (1-klóralkán), 0,017 (1-jódalkán) és 0,016 (1-

brómalkán). Így a CH2 egység relatív érzékenységeinek különbségére 

körülbelül kétszer nagyobb értéket kapunk n-alkánokra és 1-

klóralkánokra, mint az 1-jódalkánok és 1-brómalkánok esetében. 

 A fenti eredményeket összefoglalva a vizsgált n-alkán 

molekulákon a haloatomos monoszubsztitúció és metilén csoportok 

további bevitelének a hatására az érzékenység előre számítható módon 

növekszik, amely illeszkedik a korábbi általános additivitási szabályhoz13. 

A vizsgált halogénezett vegyületekből keletkező ionok 

mennyisége és minősége is hasonló a megfelelő n-alkán 

tömegspektrumában fellelhető ionokhoz. A következő három ábrán (18. 

ábra 19. ábra és 20. ábra) a monohalogénezett dekánok tömegspektruma 

látható, a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért a n-dekán 

tömegspektrumával. Az elpárologtatott minta bekerül az ionforrásba, 
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majd találkozik és ütközik az ionizáló elektronnyalábbal. A rugalmatlan 

ütközés során számos termék keletkezik, elsőként a molekulaion, mely 

erősen instabil a szóban forgó vegyületeknél. Ezt a tényt a 

tömegspektrumaikban csak kis intenzitással megjelenő molekulaion jelzi 

és ennek megfelelően ezek a jelképzésben sem játszanak jelentős 

szerepet. Az 1-jódalkánok molekulaionja detektálható a legkevésbé, 

köszönhetően a szén-jód kötés alacsony disszociációs energiájának. A 

jódatom gyors disszociációját követően a szénhidrogén lánc a megfelelő 

n-alkán fragmentációs sémáját követi (18. ábra), azaz főként hasadással 

keletkező termékek keletkeznek (a n-dekán tömegspektrumában ilyen 

termék a 85, 71, 57, 43 és 29 m/z)33. Ez a gyors fragmentálódás 

eredményezi a n-alkánok MS szerinti nehézkes beazonosítását, a homológ 

 

 

 
18. ábra:  A n-dekán (1) és az 1-jóddekán (2) tömegspektruma. 
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19. ábra: A n-dekán (1) és az 1-brómdekán (2) tömegspektruma. 

 

 

 

20. ábra: A n-dekán (1) és az 1-klórdekán (2) tömegspektruma. 
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soron belül nagyon hasonlóak a fragmensek és azok aránya, emiatt a kis 

intenzitású specifikus molekulacsúcsra kell hagyatkoznunk, melyet a 

háttérzaj elnyelhet. A n-alkánhoz hasonló tömegspektrum nem 

magyarázza az eltérő érzékenységet, azaz az ütközési keresztmetszet 

nagysága a meghatározó.  

3.2.1.1 CnH2nCl+  fragmensek keletkezése és azok mechanizmusa 
 
 Az 1-brómalkánok tömegspektrumában a n-alkánokra jellemző 

fragmensek mellett megjelenik két nagy intenzitású, brómtartalmú 135, 

137 m/z ion, a természetben előforduló brómizotópoknak megfelelő 

intenzitás arányban, C4H8Br+ összegképlettel. Hasonló fragmentációs út 

figyelhető meg az 1-klóralkánok esetében is. A kiugró intenzitású 91, 93 

m/z ionok, összegképlete C4H8Cl+. A bróm-, ill. klórszármazékok kevésbé 

hajlamosak a halogén tartalmuk elvesztésére, emiatt nyílik lehetőség a n-

alkánokhoz képest új fragmentációs lépésekre33. Ezek az ionok egy 

átrendeződéses folyamat az eredményei34, melyet az 1-klóralkán példáján 

keresztül szemléltet a 21. ábra. 

Cl

+ R
Cl

R

 

 

21. ábra: Az 1-klóralkánból keletkező C4H8Cl+ összegképletű ion átrendeződéses 
reakciója34. 

 

 A keletkezett ionok összintenzitása adja meg a mennyiségi 

analízishez alkalmazott csúcs alatti területek nagyságát a kromatogramon. 

Az összintenzitást befolyásolja a keletkezett ionok minősége és 
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mennyisége, ezért hasznos a fragmentációs utak feltérképezése, jelen 

esetben a n-alkánok tömegspektrumában nem szereplő halogéntartalmú 

ionok vizsgálata. Az 1-klóralkánok homológ sorát példaként választva azt 

tapasztaljuk, hogy a keletkezett 91, 93 m/z ion változó intenzitással van 

jelen az egyes tagok tömegspektrumában (24. táblázat 3. oszlopa). A 

jelenléte befolyásolja az összionáramot, olyannyira, hogy a C6-C12-es 

szénláncú tagoknál ez a bázision35. További CnH2nCl+ általános  

összegképletű  ionokra is bukkanhatunk, melyeknek azonban minden 

esetben kisebb az intenzitása, mint a 91, 93 m/z-nek33. A háttérzajból 

kiemelkedő, a fenti összegképletnek megfelelő ionok összintenzitásra 

vonatkoztatott relatív intenzitása az 24. táblázatban található. A méréseink 

alapján a C4H8Cl+ és C2H4Cl+ ion intenzitása a szénatomszám 

növekedésével csökken, míg a C3H6Cl+, C5H10Cl+ és C6H12Cl+  

Vegyület 

C2H4Cl+  

% 
(57, 59 

m/z) 

C3H6Cl+     
% 

(71,79 m/z) 

C4H8Cl+     
% 

(91, 93 
m/z) 

C5H10Cl+     
% 

(105,107 m/z) 

C6H12Cl+     
% 

(119,121 m/z) 

1-klórhexán 1,2 0,2 26,6 0,0 0,0 

1-klórheptán 1,1 0,2 25,9 1,8 0,0 

1-klóroktán 0,8 0,4 25,9 2,6 0,1 

1-klórnonán 0,6 0,4 25,0 3,5 0,2 

1-klórdekán 0,5 0,4 22,4 4,1 0,3 

1-klórdodekán 0,4 0,3 18,1 4,4 0,7 

1-klóroktadekán 0,2 0,2 7,3 2,4 1,0 

 

24. táblázat: A CnH2nCl+ összegképletű ionok relatív intenzitása a dolgozatban 
vizsgált 1-klóralkánokban. A relatív intenzitás minden esetben az adott 

tömegspektrum összionáram intenzitására vonatkozik. 
 

mennyisége nő, majd a nagyobb szénatomszámú tagoknál csökken. A 

klórtartalmú ionok minden esetben CnH2nCl+ összegképletűek. Az ionok 
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intenzitás csökkenése nem jár együtt a molekulaionok intenzitásának 

hasonló fokú növekedésével. Emiatt valószínűleg az egyre hosszabb 

láncok klórtartalma semleges HCl eliminációval távozik. 

 Van de Sande és Mclafferty különböző helyzetekben deuterált 1-

klórhexánokat vizsgált tömegspektrométerrel34. A deuterálás segítségével 

indirekt úton bizonyítható, hogy a keletkezett C4H8Cl+ összegképletű ion 

szerkezete valóban gyűrűs és nem nyílt láncú formában fordul elő. Tehát 

a 21. ábra reakciójának felírása megalapozott. Felmerül azonban a kérdés, 

hogy ha már gyűrűs alakban jön létre ez az ion, vajon miért pont az öttagú 

gyűrű a különösen kedvezményezett forma. Az ötös gyűrű mellett nem 

keletkezik jelentős intenzitású, feltételezetten minimális 

gyűrűfeszültséggel rendelkező, stabil hattagú gyűrű.  

 Ezen ionok keletkezése számításos kémiai módszerekkel jól 

modellezhető, mivel vákuumban nincsenek olyan molekulák, melyek 

reagálhatnának az ionokkal vagy befolyásolhatnák a viselkedését, 

élettartamát. Ez kedvező lehetőség az egyedi molekulák viselkedését 

vizsgáló számításos kémia számára. Ha a termékek relatív energiáit 

megvizsgáljuk, magyarázatul szolgálhat a különböző klórtartalmú 

fragmensek eltérő keletkezési arányára. 

 A stabilizációs energia becslésére ún. izodezmikus reakciókat 

vizsgáltunk (22. ábra), amelyekben az egyenlet két oldalán az egyes 

elemek közt lévő kötések száma megegyezik. Csak a kötések száma 

alapján egy izodezmikus egyenlet reakcióhőjére nullát kellene kapnunk. 

Azonban a gyűrűs és a nyílt vegyület között nemcsak pusztán kötésbeli 

különbségek lehetnek, hanem a gyűrűt pl. egy esetleges konjugáció 
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stabilizálhatja, a nyílt láncú verziót pedig a lánchossz növekedése 

destabilizálhatja.  

 A számításokat Gaussian 09 programcsomag36 és TURBOMOLE 

5.9 program37 segítségével végeztük. Az eredmények megbízhatóságát 

szem előtt tartva a számításokat több módszerrel és bázissal is 

megvizsgáltuk (25. táblázat). A különböző módszerekkel kapott 

eredmények jól korrelálnak egymással. A négytagú gyűrű (gyűrű4) 

esetén az izodezmikus reakció energiája kb. -20 kcal/mol, mely a gyűrű 

relatív instabilitását jelzi a többi gyűrűhöz (gyűrű5, gyűrű6 és gyűrű7) 

képest, melyeknél közel energetikailag semleges az egyenlet két oldala, 

így a kapott reakció energiák is nullához közeli értékek. Ezek szerint a  

 
22. ábra: A klórozott termékek vizsgálatára alkalmazott izodezmikus egyenlet. 
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n=3 
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25. táblázat: Az izodezmikus reakciók energiája különböző számítási módszerekkel. 
(az energiák mértékegysége kcal/mol). 
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négytagú gyűrű energiája nagyobb a többinél, ami magyarázatul szolgál a 

csekély intenzitására a tömegspektrumokban. A 25. táblázat azonban nem 

ad magyarázatot a többi három gyűrű, főként a nagy ionintenzitású 

gyűrű5 stabilitására, mert az energiatartalma nem különbözik a kisebb 

mértékben keletkező gyűrű6-tól ill. a gyűrű7-től. Emiatt feltehetően 

nemcsak termodinamikai oka van a kialakuló gyűrűs termékek 

ionintenzitásának, hanem a bomlás kinetikáját is vizsgálni kell. 

 Az ionforrásban a molekulából első lépésben kialakul a 

molekulaion egy elektron elvesztésével. A modellezés során ebből az 

állapotból indulunk ki, mert a további ionkémiai folyamatok során ez a 

kiinduló vegyület. Így modell vegyületként az 1-klórhexán gyökkationját 

választottuk, melyből átrendeződéses reakcióval keletkezik a gyűrű4, 

gyűrű5, gyűrű6 és a gyűrű7. Az utóbbiakból kationok lesznek, 

miközben semleges alkil gyökök (a gyűrű7 esetén egy hidrogén gyök) 

maradnak vissza. A 23. ábra mutatja az 1-klórhexán gyökkationjának 

különböző térbeli elhelyezkedését és azok relatív minimum energiáit, ahol 

a 4-es szénatom egyik hidrogénjéhez közeledő klórtartalmú rendszer  

 

 
 

23. ábra: Az 1-klórhexán gyökkationjának különböző konformerei és azok relatív 
energiái (kcal/mol egységben).  
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24. ábra: A különböző gyűrűk keletkezésének reakciósémái.  
 

energiaminimumát vesszük 0,0 kcal/mol-nak (a számítások szintje: 

wB97Xd/aug-cc-pvtz). A 4-es szénatom egyik hidrogénje és a pozitív 

töltésű klór közötti viszonylag erős H-Cl(+) kötés stabilizálja a rendszert, 

amely egy alkil gyök távozásával alakul gyűrű5 formává. Ez az 

eredmény az izodezmikus egyenletek eredményeit tükrözi, azaz a 4 

szénatomot tartalmazó gyűrű5 keletkezik nagyobb valószínűséggel, de 

emellett a gyűrű6 is lehetségesnek tűnik a kis energiakülönbség (0,8 

kcal/mol) miatt. A különböző gyűrűs fragmentációs termékek 

keletkezésének számolt kinetikáját tanulmányozhatjuk a 24. ábra 

segítségével (a számítások szintje: wB97Xd/aug-cc-pvtz), melyen az 

egyes termékek és átmeneti állapotok szerkezete és relatív energiája van 

feltüntetve. A kiindulási, vonatkozási állapot minden esetben az 1-

klórhexán gyökkationjánaklegstabilabb állapota, melyben a 4-es 

szénatomhoz közel helyezkedik el a klóratom. A gyűrű6 és a gyűrű7 
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keletkezésének energiagátja nagyobb, mint a gyűrű5 fragmensé, ezért 

valószínűbb a gyűrű5 keletkezése, míg a másik két gyűrűé nem 

valószínű. 

 Összefoglalva a gyűrű4 keletkezése termodinamikai okok miatt 

kis valószínűségű, a gyűrű6 ill. gyűrű7 létrejöttét pedig kinetikai okok 

gátolják.  

 

3.2.2 Polihalogénezett n-alkánok, n-alkének 
 
 A monohalogénezett alkánok vizsgálata után felvetődik a kérdés, 

hogy a polihalogénezett alkánokra és alkénekre nézve milyen a relatív 

érzékenység értéke és vajon van-e korreláció közöttük. A 26. táblázatban 

találhatóak a mért vegyületek és azok relatív érzékenysége, növekvő 

sorrendben. Az izomer vegyületek ugyanolyan számú és minőségű 

atomból állnak, ezért az additivitási szabály13 alapján a relatív 

érzékenységeiknek is egyezniük kellene. Az 1,2-diklórpropán 

(RMR=1,058) és az 1,3-diklórpropán (RMR=0,848) érzékenysége azonban 

nagyban eltér egymástól. A jelentős különbséget okozhatja az ionizációs 

tulajdonságok változása, illetve az azt követő fragmentációs lépések 

különbözősége. A két vegyület tömegspektrumát a 25. ábra mutatja. A két 

spektrum eltérő fragmentációs viselkedést mutat, fő különbség a 63 és a 

76 m/z ionok keletkezési arányában található. Az 1,2-diklórpropánból 

nagyobb eséllyel keletkezik 63 m/z hasadási termék a magasabb rendű 

szénatom miatt, míg az 1,3-diklórpropán 76 m/z ion keletkezése közben 

stabilizálódik sósav eliminációval. A 2,3-diklórpropén (RMR=0,781) és a 

cisz-1,3-diklórpropén (RMR=0,689) izomer vegyületek, amelyek 

érzékenysége hasonlóan eltér egymástól, bár kisebb különbséggel. 
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Vegyület RMR 
Haloatomok 

száma 
Szénatomszám 

    
dibróm-klórmetán 0,416 3 1 

tetraklóretilén 0,528 4 2 

triklór-fluormetán 0,578 4 1 

perklór-1,3-butadién 0,617 6 4 

1,1,1,2-tetraklóretán 0,638 4 2 

cis-1,3-diklórpropén 0,689 2 3 

1,2- dibrómetán 0,751 2 2 

1-bróm-3-klórpropán 0,775 2 3 

2,3-diklór-1-propén 0,781 2 3 

1,3-diklórpropán 0,848 2 3 

1,1,2,2-tetraklóretán 0,947 4 2 

1,2-diklórpropán 1,058 2 3 

26. táblázat: A vizsgált polihalogénezett vegyületek RMR-je, halogéntartalma és 
szénatomszáma, növekvő RMR sorrendben. 

 

 
 

25. ábra: Az 1,2-diklórpropán (1) és az 1,3-diklórpropán (2) tömegspektruma. 
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Az elektronütközéses ionforrásban a n-alkánok keresztmetszete nagyobb, 

mint a n-alkéneké9. A klórozott származékok visszatükrözik ezt az 

eredményt, az 1,1,1,2-tetraklóretán (RMR=0,638), 1,1,2,2-tetraklóretán 

(RMR=0,947) érzékenysége nagyobb, mint a tetraklóretiléné  

(RMR=0,528). Az 1,2-diklórpropán (RMR=1,058) és az 1,3-diklórpropán 

(RMR=0,848) érzékenysége is nagyobb, mint a cisz-1,3-diklórpropéné 

(RMR=0,689), de a 2,3-diklórpropén (RMR=0,781) már nem felel meg 

ennek a várakozásnak. 

 A fenti többszörösen halogénezett szénhidrogének 

érzékenységének birtokában azonban egy-egy meglévő standard 

segítségével a többi érzékenysége számítható. Ha egyáltalán nem áll 

rendelkezésünkre standard anyag, akkor is alkalmazhatóak a fenti 

érzékenységek, csak szükségszerűen nagyobb hibával terhelt lesz a 

mennyiségi meghatározás.  

 A standard anyag hiányára speciális példa a Marson állomásozó 

Curiosity űrszondában elhelyezkedő legnagyobb műszer, a SAM (Sample 

Analysis at Mars) méréseinek kiértékelése38,39. A SAM egy 

gázkromatográfból, egy kvadrupól MS-ből és egy lézerspektrométerből 

áll, és élet, azaz szerves anyag nyomát kutatja a Marson. Az eddigi 

mérések alapján szerves anyag nem található a légkörben, azonban a 

kőzetanyag pirolízisével sikerült klórozott szénhidrogéneket detektálnia a 

GC-MS részegységnek, melynek a klórtartalma biztosan marsi eredetű, de 

a széntartalma eredhet a Marsjáró közvetítésével a Földről is. Többek 

közt metil-kloridot, diklórmetánt és triklórmetánt is sikerült azonosítani, 

azonban ezek mennyiségi méréséhez standard anyaggal nem rendelkezett 

a Marsjáró, viszont vonatkozási anyagként n-hexán volt a fedélzetén. 
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(Érdekesség, hogy hat darab, különböző típusú kolonnát tartalmaz a GC 

rész.) A fenti vegyületek n-hexánra vonatkoztatott relatív érzékenyégeit ki 

lehetett számítani irodalmi forrásokból (köztük saját mérésekből is), 

amely előzetes becslést adott a klórszármazékok mennyiségére.  

 

3.2.3 Poliklórozott bifenilek és benzolok 
 
 Sauter és szerzőtársai26 vizsgáltak poliklórozott bifenileket (PCB), 

ezek számított abszolút elektronütközéses keresztmetszete megtalálható 

az irodalmi részben (2.4.4.3 fejezet). A vegyületek fenantrén-d10-re és 

krizén-d12-re vonatkoztatott RMR értékeit is mérték. Az eredmények 

 Vegyület  RMR 

CB-2a  0,526 

PCB-3,3'a  0,383 

PCB-2,4,5a  0,200 

PCB-2,2',4,4'a  0,153 

PCB-2,3',4,5',6a  0,129 

PCB-2,2',3,4,5,5',6b  0,0996 

PCB-2,2',3,3',4,4',5,5'b  0,0722 

PCB-2,2',3,3',4,4',5,5',6b  0,059 

Dekaklór-bifenilb  0,059 

 
27. táblázat: Poliklórozott bifenilek irodalmi RMR értéke. A vonatkozási anyagok a 

fenantrén-d10 és bkrizén-d12 voltak26. 
 

alapján  (27. táblázat) a klóratomszám növekedésével egyre kisebb RMR 

értékeket mértek, amely nem felel meg az abszolút keresztmetszetek 

alapján várt egyre növekvő tendenciának. 

Vizsgáltam két, kereskedelmi forgalomban kapható PCB mix 

vegyületeinek RMR értékeit (28. táblázat és 29. táblázat). A PCB No 28, 

52, 101, 138, 153, 180, 209 mix-ben található egyes vegyületek 
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koncentrációja 10 µg/mL, az EPA 525, 525.1 standard-ben pedig 500 

µg/mL (kromatogramja a 11. mellékletben, mérési körülmények a 4. 

mellékletben). A 28. táblázat eredményei szerint a klóratomszám 

növekedésével nő az érzékenység, azonban függvénykapcsolat nincs az 

értékek közt. Két hexaklór izomer vegyület található az oldatban, ezek 

érzékenysége között a különbség 1,699(PCB-2,2′,3,4,4′,5)-1,599(PCB-

2,2′,4,4′,5,5′)=0,1. A komponensek kis koncentrációja és a párhuzamos 

mérések során fellépő nagy szórás miatt nem tekinthető megbízhatónak az  

 

PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 mix RMR RSD% 

PCB-2,4,4′  1,070 1,47 

PCB-2,2′,5,5′  1,365 3,60 

PCB-2,2′,4,5,5′  1,588 3,82 

PCB-2,2′,3,4,4′,5  1,699 3,61 

PCB-2,2′,4,4′,5,5′  1,599 2,93 

PCB-2,2′,3,4,4′,5,5′  1,863 2,55 

Dekaklór-bifenil 1,461 4,75 
 

28. táblázat: A vizsgált PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 mix-ben található 
komponensek és azok RMR értékei 200 °C -os interface és ionforrás hőmérséklet 

mellett. 
 

EPA 525, 525.1 mix 
200 °C 250 °C Különbség 

RMR RSD% RMR RSD% ∆∆∆∆RMR    
CB-2 1,088 1,30 1,131 1,08 0,043 

PCB-2,3 1,077 1,63 1,140 1,37 0,063 
PCB-2,4′,5 1,157 2,34 1,214 2,28 0,057 

PCB-2,2′,4,4′ 1,345 2,49 1,396 1,80 0,050 
PCB-2,2′,3′,4,6 1,525 1,60 1,603 1,72 0,077 

PCB-2,2′,4,4′,5,6′ 1,774 2,17 1,852 1,98 0,078 
PCB-2,2′,3,3′,4,4′,6 1,919 2,01 1,987 1,44 0,068 

PCB-2,2′,3,3′,4,5′,6,6′ 2,150 2,08 2,250 1,57 0,100 

 
29. táblázat: A vizsgált EPA 525, 525.1 mix-ben található komponensek és  

azok RMR értékei 200 °C és 250 °C-os interface és ionforrás hőmérsékleten. 
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eredmény. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a többi alkotó RMR 

értékére is. Az egy nagyságrenddel nagyobb koncentrációjú EPA standard 

elemzésekor a hexaklór izomerre 1,744(PCB-2,2′,4,4′,5,6′)-es RMR-t kaptunk, 

amely nagyobb, mint a két fenti, kis koncentrációjú izomer esetében. A 

29. táblázatban található, nagyobb koncentrációjú mix oldat mérésekor 

kapott eredmények összhangban vannak a számított keresztmetszetek 

klóratomszámmal növekvő értékeivel. Egy klóratom hozzáadásával az 

RMR 0,198-al növekszik a kapott egyenes (0,198x+0,555) meredeksége 

alapján (26. ábra). Az első két tag érzékenysége nem felel meg a növekvő 

tendenciának. A kromatogram alapján nem tűnik indokoltnak az 

anomália, hatékony az elválasztás. 

 Az érzékenységek és a keresztmetszetek ellentmondását 

magyarázhatjuk a mérési körülményekkel26. A tömegskála beállítása 

alapján az MS 41-450 m/z között mérték az ionok intenzitását, azonban a 

mért nonaklór-bifenil (PCB-2,2',3,3',4,4',5,5',6) és a dekaklór-bifenil moláris 

tömege (464,5 ill. 499 g/mol), így a molekulaionja is nagyobb a 

maximális 450 m/z-nél. Kis hibát okozna csak a mérés során, ha a 

molekulaionok intenzitása nem volna jelentős, azonban nem így van, mert 

ezek az ionok egyben bázisionok is. Kritikus érték az injektor 

hőmérséklete is a nagy forráspontú vegyületeknél, azonban erre utaló 

adatot sajnos nem találunk a mérési körülmények közt. Valószínűleg túl 

alacsony volt, mert a tömegskálába beférő, de még mindig nagy 

forráspontú anyagok érzékenysége is csökken. A méréseink során minden 

esetben mértük a molekulaionokat és az alkalmazott kolonna által 

maximálisan megengedhető 360°C–on dolgoztunk (a dekaklór-bifenil fp- 
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26. ábra: Az EPA 525, 525.1 mix RMR értékei a klóratomszám függvényében. 

(Interface és ionforrás hőmérséklet 200 °C) 
 
ja 466 °C). Mivel a nagy forráspontú komponensek érzékenysége 

alátámasztja a számított kereszt metszet adatokat, az injektor 

hőmérséklete megfelelő volt. A PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 

mix esetén a dekaklór-bifenil (1,461) érzékenysége kisebb, mint a 

heptaklór-bifenilé (1,863). Ennek az alacsony koncentráció az oka, a 

későn eluálódó csúcsok háttérzaja megnő a kolonna bleeding miatt, s 

rontja az amúgy is kicsi jel/zaj arányt. 

 Szintén kritikus az interface és az ionforrás hőmérséklete a nagy 

forráspontú vegyületek esetén40, mely befolyásolhatja az érzékenységet.  

A nagyobb hőmérséklet a későn eluálódó vegyületek érzékenységében 

növekedést okoz, a kisebb molekulákra nincsen jelentős hatással. A 

molekulák nagyobb termikus energiával fognak rendelkezni, emiatt a 

nagyobb tömegű fragmensek kevésbé lesznek stabilak, nagyobb 
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valószínűséggel fragmentálódnak kisebb ionokká, s ez a megnövekedett 

ionáram intenzitás az érzékenység növekedésében jelenik meg. Hat PCB 

(Cl3-bifeniltől Cl7-bifenilig) vegyületet mértek 230 és 300 °C-os interface 

és ionforrás hőmérsékleten41, a növekvő tendenciát itt is megfigyelhetjük. 

Azonban a számunkra fontos, konkrét mért RMR adatok nem szerepelnek 

a publikációban. Az általunk mért EPA 525, 525.1 mix RMR-ek 

szerepelnek a 29. táblázatban, 200 és 250 °C-on. Minél nagyobb a 

forráspont, illetve minél később eluálódik a komponens, annál nagyobb 

lesz a két különböző hőmérsékleten mért RMR értékek közti különbség.   

Méréskor, illetve más forrásból származó RMR értékek 

összehasonlításakor tehát az interface és ionforrás hőmérsékleteket 

figyelembe kell venni, ha későn eluálódó csúcsokról van szó. Felmerül a 

kérdés, miszerint miért nem alkalmazunk mégis minél nagyobb üzemi 

hőmérsékletet, ha ezáltal nagyobb érzékenységet tudunk elérni. Az 

ionforrás élettartama lerövidül, s ez gazdaságossági problémát jelent. 

 A vizsgált poliklórbenzolok mért RMR értékei a 30. táblázatban 

találhatóak, növekvő retenciós sorrendben (kromatogramjuk a 12. 

mellékletben, mérési körülményeik a 5. mellékletben). A vegyületek 

RMR-e és klóratomszáma között nincs függvénykapcsolat. Két izomer 

vegyület, az 1,3-diklórbenzol (RMR=0,877) és az 1,4-diklórbenzol 

(RMR=1,080) érzékenysége jelentős eltérést mutat. Fragmentációs 

különbségek nem okozhatják ezt, a tömegspektrumaik nagyon hasonlóak 

(27. ábra és 28. ábra), az ionizáció hatásfoka azonban eltérhet a két 

molekula esetében. Az első ionizációs energiájuk (1,3- és 1,4-

diklórbenzol 9,28 és 8,95 eV) alapján az utóbbi könnyebben ionizálódik 

az ionforrásban. Az 1,4-diklórbenzol molekulaionja stabil konjugált  



Halogéntartalmú vegyületek érzékenysége 

 
81 
 

 

 Injektor h őmérséklet 

Vegyület 220 °C 230 °C 240 °C 

 RMR RSD% RMR RSD% RMR RSD% 
klórbenzol 0,857 2,1 0,836 1,4 0,841 2,3 

1,3-dklórbenzol 0,876 2,7 0,868 2,8 0,877 2,5 
1,4-diklórbenzol 1,087 3,3 1,069 3,2 1,080 2,1 

1,3,5-triklórbenzol 0,710 2,1 0,711 1,4 0,717 2,5 
1,2,4-triklórbenzol 0,766 1,4 0,776 1,4 0,784 1,1 
1,2,3-triklórbenzol 0,691 1,2 0,690 1,7 0,703 1,8 

1,2,4,5-tetraklórbenzol 0,807 4,3 0,813 2,3 0,799 4,2 
1,2,3,5-tetraklórbenzol 0,588 4,5 0,574 3,2 0,586 3,9 
1,2,3,4-tetraklórbenzol 0,660 4,0 0,658 4,3 0,660 3,1 

pentaklórbenzol 0,761 2,9 0,759 1,6 0,775 1,4 
hexaklórbenzol 0,969 5,4 0,953 0,4 0,940 1,4 

30. táblázat: Poliklórbenzolok RMR-e, növekvő retenciós sorrendben, három 
különböző injektor h őmérséklet mellett. 

 
 

27. ábra: Az 1,4-diklórbenzol tömegspektruma. 

 
 

28. ábra: Az 1,3-diklórbenzol tömegspektruma. 
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rendszert képez, emiatt az ionizációs hatásfoka nagyobb ugyanakkora 

bombázó elektronenergia mellett. Korábban elméleti megfontolások 

alapján a (11.) egyenlet szerinti összefüggésre jutottak42. 

2

1

0
max 92,11 








=

E

ασ  (11.) 

Ahol maxσ az abszolút keresztmetszet maximuma, α  a molekula 

polarizálhatósága, 0E  pedig az első ionizációs energiája. Tehát egy 

nagyobb ionizációs energiával rendelkező molekulának kisebb 

keresztmetszete lesz, ennek megfelelően az érzékenysége is kisebb. A két, 

naftalinra vonatkoztatott érzékenység között a különbség 1,080-0,877 = 

0,203, amely jó egyezést mutat Sauter és szerzőtársai26 eredményeivel, 

ahol a két izomer közötti, 1,4-diklórbenzol-d4-re vonatkoztatott 

érzékenységek különbsége 1,76-1,50 = 0,26. Az 1,2-diklórbenzol 

ionizációs energiája (9,24 eV) a két fenti izomer közé esik, ennek 

megfelelően a relatív érzékenységek is ezt a sorrendet követik26 (1,2-, 1,3- 

és 1,4-diklórbenzol RMR-e 1,65, 1,50 és 1,76).  

 A poliklórbenzolok elválasztására Rtx-624-es kolonnát 

alkalmaztunk (közepes polaritású kolonna, jó a szelektivitása a 

poliklórbenzolokra), azonban az állófázis által megengedett maximális 

hőmérséklet alapján az injektor hőmérséklete nem lehet nagyobb 240°C-

nál. Mivel viszonylag nagy forráspontú komponensekről van szó, 

vizsgáltuk, hogy az injektor hőmérsékletének a változtatása milyen 

hatással van az RMR-ekre. A 30. táblázatban feltüntetett eredmények 

három beállított hőmérséklet (220 °C, 230 °C, 240 °C) mellett 

keletkeztek. Az RMR értékekben nincs jelentős eltérés, például a 

legnagyobb forráspontú (326°C) hexaklórbenzol RMR-e rendre 0,969, 
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0,953 és 0,940, melyek a mérési bizonytalanságon belül esnek. Változás 

azonban mégis van a mérések ismételhetősége között, míg 230°C és 

240°C-on a relatív szórás 0,4 % és 1,4 %, addig 220°C-on már 5,4 %. Az 

1,2,4,5-tetraklórbenzol és a 1,2,3,5-tetraklórbenzol érzékenységének 

RSD%-a viszonylag nagy minden esetben. Ennek az az oka, hogy 

viszonylag közel eluálódnak egymáshoz, s megnő a csúcs alatti terület 

meghatározásának bizonytalansága. Tehát az Rtx-624-es kolonna 

alkalmazható 230 és 240°C-os injektor hőmérséklet mellett is. 

 A két vegyületcsalád elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy a PCB-k 

érzékenysége és klóratomszáma között van függvénykapcsolat, míg a 

poliklórozott benzolok esetén nincs, sőt, izomerek közt is találtunk 

eltérést. A PCB-k viselkedése szabálykövető, mert az egyes tagok 

fragmentációja hasonló és nincsenek kiugró, molekulaiont stabilizáló 

szerkezetek, amelyek valószínűleg csökkentenék némely vegyület 

ionizációs energiáját (a diklórbenzol izomerek esetén egyértelműen van 

különbség a stabilitásokban).  

 
3.3 Oxigéntartalmú vegyületek érzékenysége 

 
 A 2.4.5 fejezet az oxigéntartalmú vegyületek irodalomban 

fellelhető ionizációs keresztmetszeteit hasonlította össze. A méréseink 

során bővítettük az elemzendő nyílt láncú vegyületek körét, az aldehidek, 

ketonok, alkoholok homológ sorai nagyobb tagszámmal szerepelnek, 

illetve kiegészítettük az irodalomból hiányzó karbonsav homológ sorral. 

Az összehasonlíthatóság kedvéért n-alkán homológ sort is vizsgáltunk 

egyidejűleg (31. táblázat). A vegyületekből homológ soronként 1-1 oldat 

készült (hasonlóan az eddigi homológ sorok méréseihez), naftalin  
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n-alkánok alkoholok aldehidek ketonok karbonsavak 
n-nonán n-butanol n-butanal 2-butanon propionsav 
n-dekán n-pentanol n-hexanal 2-hexanon butánsav 

n-undekán n-hexanol n-oktanal 2-oktanon pentánsav 
n-dodekán n-heptanol n-undekanal 2-dekanon hexánsav 
n-tridekán n-oktanol n-dodekanal - oktánsav 

n-hexadekán n-dekanol - - dekánsav 
n-heptadekán n-dodekanol - - dodekánsav 
n-oktadekán n-tetradekanol - - tetradekánsav 

eikozán n-hexadekanol - - - 

 
31. táblázat: A mérések során felhasznált nyílt láncú, oxigéntartalmú vegyületek és 

a n-alkánok. 
 

hozzáadásával. Egy méréssorozaton belül mértük mindegyik oldatot, ily 

módon a mérési körülmények állandósága biztosított volt. Emiatt a 

kiválasztott kolonna típusának mindegyik vegyületre alkalmasnak kellett 

lennie.  

A vegyületek elválaszthatók apoláris ill. poláris kolonnán is, 

azonban a karbonsavak viszonylag nagy polaritásuk miatt csak poláris 

állófázison választhatók el hatékonyan és adnak szimmetrikus csúcsokat, 

ezért minden vegyületcsoportot polietilén-glikol állófázison választottunk 

el. Stabilwax-DA típusú kolonnát használtunk, melyben a „DA” jelzés 

savas módosítást jelöl, így különösen alkalmas karbonsavak hatékony 

elválasztására (13. melléklet, mérési körülmények 6. melléklet) A 

szénatomszám (n) függvényében ábrázolt RMR-ekre illesztett egyenesek 

egyenletei a 32. táblázatban találhatóak, grafikusan pedig a 29. ábra 

mutatja. Azonos szénatomszám mellett az alkoholok és a n-alkánok 

mérhetők a legérzékenyebben, az illesztett egyeneseik közt alig van 

tengelymetszet- és meredekségbeli eltérés (32. táblázat). A legkevésbé 

mérhetők érzékenyen az aldehidek és a karbonsavak, ezek illesztett  
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Homológ sor Illesztett egyenes egyenlete Regressziós koefficiens 

   
n-alkánok RMR = 0,181n + 0,101 0,994 

n-alkoholok RMR = 0,177n + 0,175 0,958 
n-aldehidek RMR = 0,169n - 0,154 0,972 

n-karbonsavak RMR = 0,169n - 0,168 0,995 
n-ketonok RMR = 0,210n - 0,250 0,986 

 
32. táblázat: A nyílt láncú, oxigéntartalmú homológ sorok RMR-e lineárisan 

változik a tagok szénatomszámával (n). 
 
egyeneseinek paraméterei is közel hasonlóak. A négy csoport 

egyenesének meredeksége 0,169 és 0,181 között változik. A két-két 

csoport között helyezkednek el a ketonok, a többihez képest nagyobb 

(0,210) meredekséggel. A 2.4.5.2 irodalmi fejezetben tárgyalt Harrison és 

szerzőtársai8 relatív keresztmetszet (Qrel ) eredményei kriptonra  

 
 

29. ábra: Nyílt láncú oxigéntartalmú vegyületek relatív moláris érzékenysége 
(RMR) a szénatomszám (n) függvényében. 
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vonatkoztatva és a mért relatív moláris érzékenységek (RMR) naftalin 

vonatkozási anyag mellett a 33. táblázatban találhatók. Harrison és 

szerzőtársai8 nem mértek naftalint, a mi méréseink közt pedig nem 

szerepel kripton, ezért a közös vonatkozási anyag hiánya miatt az 

oszlopokat számértékilegnem lehet összehasonlítani, azonban a hasonló, 

egy homológ soron belül növekvő tendencia megállapítható belőle. A 

legnagyobb keresztmetszete a n-alkánoknak van (Qrel oktán = 4,3), majd a 

ketonok következnek (Q rel 2-oktanon = 4,1). A két vegyületcsoport RMR-e 

hasonlóan viselkedik, a n-alkánok érzékenyebben mérhetőek (RMR dekán = 

1,89 és RMR 2-dekanon = 1,90). Két aldehid keresztmetszete is adott, melyek 

kisebbek, mint a ketonokra kapott értékek (Qrel propanal = 1,6 < Qrel 2-propanon 

= 1,8). A méréseink alapján ugyanezt a tendenciát figyelhetjük meg (RMR 

butanal = 0,62 < RMR 2-butanon = 0,65). Harrison és szerzőtársai8 kisebb 

szénatomszámú vegyületeket vizsgált, míg a dolgozatban nagyobb 

szénatomszámú tagok szerepelnek, kibővítve ezzel az elemzendő 

vegyületek körét, mely alapján azt tapasztaltuk, hogy a nagyobb 

szénatomszámú és forráspontú homológ sor tagok RMR-e is lineáris 

összefüggést mutat a szénatomszámmal.  A 33. táblázatban szereplő két 

mérési sorozat közt akkor teremthetünk számszerű összefüggést, ha 

találunk egy közösen vizsgált komponenst, melyet vonatkozási anyagként 

használhatunk. A vizsgált n-alkán tagok közt kiszámíthatjuk például a n-

nonán relatív érzékenységét és keresztmetszetét n-dekánra vonatkoztatva. 

A relatív érzékenységre 1,80/1,89 = 0,95 adódik, míg a relatív 

keresztmetszetre az irodalmi abszolút keresztmetszetek alapján 

(27/5,81*10-5) /(30/5,81*10-5) = 0,90-et kapunk (14. táblázat), melyek jó 

egyezőséget mutatnak. 
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Tureček és szerzőtársai négy szénatomos, oxigéntartalmú 

vegyületek keresztmetszetét vizsgálta27, benzol vonatkozási anyag 

mellett, amely keresztmetszetére egy korábbi irodalmi adatot használtak 

fel. Az alkoholok mellett a butanal és a 2-butanon keresztmetszetét is 

mérte (2.4.5.2 fejezet). Ezek alapján a butanal (Q=12,1 * 10-16 cm2) és a 

2-butanon (Q=12,1 * 10-16 cm2) keresztmetszete azonos volt. Méréseink 

alapján az aldehidekre nézve a mérés érzékenysége kisebb (RMR hexanal = 

0,82), mint a ketonokra (RMR 2-hexanon = 0,94). A n-alkoholok 

keresztmetszete (Q n-butanol =13,2 * 10-16 cm2 > Q butanal =12,1 * 10-16 cm2 

és Q 2-butanon =12,1 * 10-16 cm2) és relatív érzékenysége (RMR n-hexanol = 

1,29 > RMR hexanal = 0,82 és RMR 2-hexanon = 0,94) is érzékenyebben 

mérhető, mint a ketonoké és az aldehideké. 

Bull és szerzőtársai29 szerint az aldehidek keresztmetszete 

nagyobb, mint a ketonoké (Q butanal =12,1 * 10-16 cm2 > Q 2-butanone =11,7 * 

10-16 cm2) 75 eV-on.  

 

Szénatomszám Alkánok            
Q rel 

Alkánok 
RMR 

Ketonok      
Q rel 

Ketonok 
RMR 

Aldehidek         
Q rel 

Aldehidek 
RMR 

1 0,8  -  -   -    -   -  

2 1,4  -  -  - 1,2  - 
3 2,0  - 1,8  - 1,6  - 
4 2,5  - 2,2  0,65  - 0,62 
5 3,0  - 2,6  -  -  - 
6 3,4  - - 0,94  - 0,82 
7 3,9  - 3,3  -  -  - 
8 4,3  - 4,1 1,39  - 1,06 
9 4,6 1,80  -  -  -  - 
10 5,2 1,89  - 1,90  -  - 

 
33. táblázat: Az általunk mért relatív moláris érzékenységek (RMR) naftalinra 

vonatkoztatva (70 eV) és Harrison et al. relatív keresztmetszet (Qrel) eredményei Kr 
–ra vonatkoztatva (75 eV) (Q Kr= 5,81*10-16 cm2)8. 
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Az irodalmi aldehid és keton keresztmetszet eredmények más-más 

tendenciát mutatnak (2.4.5.2 fejezet). Az aldehidek rendelkezhetnek 

nagyobb29, kisebb8 ill. azonos27 keresztmetszettel, mint a megfelelő 

szénatomszámú ketonok, melyek közül a méréseink Harrison8 adataival 

korrelálnak.  

 

3.4 Nitrogéntartalmú vegyületek érzékenysége 
 

A poláris és kevésbé illékony nitrogéntartalmú vegyületek 

keresztmetszetét és érzékenységét ezidáig nem vizsgálták, hasonlóan a 

karbonsavakhoz. 

 

3.4.1 Primer nyílt láncú aminok 
 

A poláris, bázikus minta injektorban való pillanatszerű 

elpárologtatása után a következő nehézség az eluálódó csúcsok hatékony 

elválasztása. Az állófázis anyagi minősége befolyásolja a kapott csúcs 

alakját és ezen keresztül a csúcs alatti terület nagyságát. Minél szélesebb 

csúcsot kapunk egy adott koncentrációjú minta adagolásával, annál kisebb 

lesz a csúcs alatti terület értéke. Emiatt az érzékenység az adott 

elválasztórendszer paraméterei mellett kisebbnek adódik, mint az elvileg 

meghatározható érték lenne. Különösen a savas és bázikus tulajdonságú 

vegyületek kényesek az állófázis típusára. Karbonsavak esetén savas 

módosítású (Stabilwax-DA) kolonnát alkalmaztunk, ennek a bázikus 

vegyületek elválasztására használt analógja a Stabilwax-DB állófázisú 

kolonna (30m x 0,32mm x 0,25 µm). Ezt alkalmazva azonban az 

eredmények nem voltak kielégítőek, mert a nagyobb szénatomszámú 

aminokra nézve a mérés érzékenysége csökkent a szénatomszám 



Nitrogéntartalmú vegyületek érzékenysége 

 
89 
 

 

növekedésével. Ennek a hatása látható a 34. táblázatban, ahol az aminok 

meredekségére 0,078-at kapunk. A Stabilwax-DB állófázis anyagi 

minősége megfelelő (az elválasztás hatékony), azonban az  

Kolonna  Homológ sor 
Illesztett egyenes 

egyenlete 
Regressziós 
koefficiens 

     
Rtx-1701a  n-alkánok RMR = 0,232n - 0,407 0,979 
Rtx-1701a  primer alifás aminok RMR = 0,172n - 0,349 0,999 

Stabilwax-DBb  n-alkánok RMR = 0,154n + 0,935 0,974 
Stabilwax-DBb  primer alifás aminok RMR = 0,078n + 0,143 0,772 

34. táblázat:  A primer alifás aminok szénatomszáma (n) és a relatív moláris 
érzékenysége (RMR) két különböző kolonnán. Injektor hőmérsékletek: a270 °C és  

b220 °C. 
 
alkalmazható maximális üzemi hőmérséklete (220 °C) korlátozza az 

injektorban beállítható hőmérsékletet, s nem lesz pillanatszerű és teljes az 

elpárologtatás a linerben. (A karbonsavakra alkalmazott savas módosítású 

PEG állófázis 260 °C-ig alkalmazható, ott ez nem jelentett gondot.) A 

polisziloxán vázas vegyületek hőtűrése jobb, a poláris módosítású 

változataik alkalmasak lehetnek primer alifás aminok elválasztására. Jelen 

esetben egy közepes polaritású állófázist választottunk, amely egy 14% 

cianopropilfenil- és 86% dimetil-csoportot tartalmazó polisziloxán vázas 

vegyület (Rtx-1701 30m x 0,32mm x 1,00µm), s a maximális üzemi 

hőmérséklete 280 °C. A vizsgált aminokat és azok eredményeit a 35. 

táblázat tartalmazza (kromatogramjuk a 14. mellékletben, mérési 

körülményeik a 7. mellékletben). A butilamin relatív szórása igen magas, 

a nagyobb bázicitás miatt jobban abszorbeálódik a készülékben, emiatt 

kevésbé reprodukálható az RMR-e, valamint a csúcsalakja sem ideális a 

precíz területmeghatározáshoz. Az Rtx-1701-es kolonna segítségével 
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Homológ 
sor 

RMR RSD% 

butilamin 0,333 18,3 
hexilamin 0,678 9,0 
heptilamin 0,857 7,3 
oktilamin 1,045 6,0 
decilamin 1,356 5,0 

 
35. táblázat: A vizsgált primer amin tagok és RMR értékeik Rtx-1701 állófázison. 

 

az aminok meredeksége 0,172-re változott, a nagyobb tagszámú aminok 

érzékenysége is arányosan változik a szénatomszámmal (34. táblázat). A 

n-alkánok meredeksége is növekszik a kolonnacserével és az injektor 

hőmérsékletnöveléssel egy időben (0,154-ről 0,232-re), mert a nagyobb 

tagszámú alkánok is hatékonyabban párolognak el az injektorban. Az 

aminok meredeksége, azaz egy CH2 csoport érzékenysége (0,172) így is 

kisebb az Rtx-1701-es állófázison, mint a n-alkánoké (0,232), ebből arra 

következtethetünk, hogy egy nagyobb injektor hőmérséklet ill. polárisabb 

kolonna alkalmazásával párhuzamosabbá tehető a két homológ sor 

egyenese. Azonban az Rtx-1701-es kolonnán az egyenesek pontjainak 

szórása a regressziós koefficiens alapján elfogadható (0,979 és 0,999), így 

a köztes tagok RMR értékének kiszámítására alkalmazható az egyenes 

vagy annak csak néhány pontja az adott mérési körülmények között. 

3.4.2 Anilin és nitro-benzol származékok 

Az előzőekben a vizsgált karbonsavak és az aminok méréséhez 

hasonlóan az anilin és nitro-benzol származékok tanulmányozása is 

nagyobb figyelmet érdemel, főként az utóbbiak különösen magas 

forráspontja miatt. Irodalmi keresztmetszet ill. érzékenység adatok nem 

álltak a rendelkezésünkre. Az anilin származékok vizsgálatát Stabilwax-
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DB kolonnán végeztük, melynek eredménye a 36. táblázatban látható 

(kromatogram a 15. mellékletben, mérési körülmények a 8. mellékletben). 

A primer alifás aminok elválasztásához az Rtx-1701-es típusú kolonna 

volt alkalmas, a Stabilwax-DB azonban nem, míg az anilin származékok 

ez utóbbin is hatékonyan elválaszthatók. A nitro-benzol származékok 

látványosan kicsi ill. nem detektálható csúcs alatti területeket adtak a 

Stabilwax-DB kolonnán, ezért Elite-5MS 60m x 0,32mm x 0,25µm-es, 

5% fenil- és 95% metilcsoportot tartalmazó állófázisú kolonnát 

választottunk hozzá (maximális üzemi hőm.: 330 °C, injektor hőm.: 320 

°C), melynek a hosszúsága segített a vegyületeket megfelelő 

felbontóképességgel is elválasztani (37. táblázat és a 16. mellékletben 

lévő kromatogram, mérési körülmények a 9. mellékletben).  

 

Vegyület  RMR RSD% 

    
anilin  0,714 0,4 

2-klór-anilin  0,731 0,0 
3-klór-anilin  0,695 0,7 
4-klór-anilin  0,666 1,2 

2,3-diklór-anilin  0,814 1,3 
2,5-diklór-anilin  0,862 0,6 
2,6-diklór-anilin  0,875 0,5 
3,4-diklór-anilin  0,738 0,2 
2,4-dimetil-anilin  0,934 0,3 
2,6-dimetil-anilin  0,920 0,7 

2-klór-6-metil-anilin  0,861 0,6 
3-klór-2-metil-anilin  0,771 0,6 
3-klór-4-metil-anilin  0,715 0,6 
4-klór-2-metil-anilin  0,832 1,2 
5-klór-2-metil-anilin  0,875 0,4 

 
36. táblázat: Különböző anilin származékok RMR-e 
Stabilwax-DB 30m x 0,32 mm x 0,25 µµµµm kolonnán. 
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Az izomer vegyületek érzékenysége (keresztmetszete) az additivitási 

szabály13 alapján elméletileg azonos, azonban a táblázat szignifikáns 

különbségeket mutat közöttük (pl. RMR 2-klór-anilin = 0,731; RMR 3-klór-anilin 

= 0,695 és RMR 4-klór-anilin = 0,666). A 3.2.3 fejezetben található diklór-

benzol izomerek közül a konjugációra hajlamos tagok mérhetők 

érzékenyebben, kisebb ionizációs energiával is rendelkeznek. A klór-

anilin származékok esetén nem áll rendelkezésünkre sem irodalmi 

ionizációs energia adat sem hatáskeresztmetszet, így a méréseink nem 

hasonlíthatók össze más irodalommal. Konjugációra, delokalizációra 

hajlamos a 2-klór-anilin és a 4-klór-anilin, ezért mérhetők érzékenyebben. 

Ennek megfelelően ezek ionizációs energiája feltételezhetően kisebb. 

 

Vegyület RMR RSD% 

nitro-benzol 0,486 0,9 
1-klór-2-nitro-benzol 0,583 1,7 
1-klór-3-nitro-benzol 0,596 1,4 
1-klór-4-nitro-benzol 0,612 0,5 

1-klór-2,4-dinitro-benzol 0,645 1,5 
2,3-diklór-nitro-benzol 0,704 0,9 
2,4-diklór-nitro-benzol 0,667 1,5 
2,5-diklór-nitro-benzol 0,710 1,1 
3,4-diklór-nitro-benzol 0,700 1,2 
4-klór-3-nitro-toluol 0,638 1,0 

2,4-dinitro-toluol 0,704 1,5 
2,6-dinitro-toluol 0,709 1,5 

37. táblázat: Különböző nitro-benzol származékok RMR-e 
Elite-5MS 60m x 0,32mm x 0,25µµµµm kolonnán. 

 

A klór-nitro-benzol származékok közül konjugációra, delokalizációra 

az  1-klór-4-nitro-benzol hajlamos (RMR=0,612), míg az 1-klór-2-nitro-

benzol (RMR=0,583) és az 1-klór-3-nitro-benzol (RMR=0,596) nem, így 
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az előbbi érzékenysége nagyobb. A 2,3-diklór-nitro-benzol (RMR=0,704) 

és a 3,4-diklór-nitro-benzol (RMR=0,700) szintén képes konjugációra, 

míg a másik két szereplő izomer, a 2,4-diklór-nitro-benzol (RMR=0,667) 

és a 2,5-diklór-nitro-benzol (RMR=0,710) nem. 
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4 Összefoglalás 

A szerves vegyipari alapanyagok, intermedierek, gyógyszer 

hatóanyagok gyártása során minőségi és mennyiségi információt kell adni 

a termékek szennyezőiről akkor is, ha a szükséges vonatkozási anyagok 

(standard-ek) nem állnak rendelkezésre. A környezetanalitikai vizsgálatok 

idő- és pénzigényes mérések, sok standard anyag meglétére és azok 

kalibrációjára van szükség. A GC-MS rendszerek használatakor a 

tömegspektrum értelmezése a feladat minőségi részét megoldja, a 

mennyiségi meghatározáshoz azonban a mérő rendszernek az adott 

alkotóra jellemző érzékenységét kellene ismerni. Ebből kiindulva 

kezdtem vizsgálni munkám során a tömegspektrometriás detektálás során 

a jel és a molekulaszerkezet közötti kapcsolatot, illetve különböző 

vegyületekre nézve a GC-MS rendszer relatív moláris érzékenységét. 

Ismert tény, hogy a mért érzékenység arányos a molekula 

elektronütközéses hatáskeresztmetszetével, amely utóbbit korábban sok 

vegyületre mértek illetve számítottak ki. Először a már irodalomban 

közölt hatáskeresztmetszettel rendelkező komponensek adatait 

hasonlítottam össze saját méréseim során kapott érzékenységekkel. Ezen 

túl bővítettem a méréseimet ez idáig hatáskeresztmetszet vagy 

érzékenység szempontjából nem vizsgált komponensekkel. 

 

Monohalogénezett n-alkán homológ sorok (1-jódalkán, 1-

brómalkán, 1-klóralkán) relatív moláris érzékenységét határoztam meg 

indirekt mintabevitellel, GC-MS készüléken, oldatos formában, naftalinra 

vonatkoztatva. A homológ sorokon belül lineáris összefüggés van a 
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szénatomszám és a relatív moláris érzékenység között, mely alátámasztja 

az irodalmi keresztmetszet adataikat. Legérzékenyebben az 1-jódalkánok 

mérhetőek, majd az 1-brómalkánok és az 1-klóralkánok következnek. A 

viszonyítási alapként mért n-alkán homológ sor tagjaira nézve a legkisebb 

a mérőrendszer érzékenysége (1. tézis). 

 

Az 1-klóralkánokból keletkező, CnH2nCl+ összegképletű ionok 

eltérő intenzitására adtam egy lehetséges magyarázatot a számításos 

kémia segítségével, az 1-klórhexánt modell anyagként választva. A 

tömegspektrumokban kis intenzitással jelen lévő C3H6Cl+ (gyűrű4), 

C5H10Cl+ (gyűrű6) és C6H12Cl+ (gyűrű7) ionok gátolt keletkezése 

termodinamikai okokkal magyarázható a gyűrű4 esetében, a  gyűrű6 ill. 

gyűrű7 létrejöttét pedig kinetikai okok gátolják. A C4H8Cl+ion 

létrejöttének nincsen akadálya, ezért kiugró az intenzitása (2. tézis). 

 

Poliklórozott bifenilek relatív moláris érzékenységét határoztam 

meg indirekt mintabevitellel, GC-MS készüléken, oldatos formában, 

naftalinra vonatkoztatva. A vizsgált vegyületek egy klóratomban tértek el 

egymástól, s a legalább három klóratomot tartalmazó vegyületek közt 

lineáris összefüggést találtam a klóratomok száma és a relatív moláris 

érzékenység között, mely ellentétben áll a korábbi irodalmi, csökkenő 

tendenciát mutató PCB érzékenységekkel (3. tézis). 

 

Nyílt láncú, oxigéntartalmú vegyületek (ketonok, aldehidek, 

alkoholok, karbonsavak) homológ sorainak relatív moláris érzékenységét 

határoztam meg C10-C16 szénatomszámig, s lineáris összefüggéseket 



Összefoglalás 

 
96 
 

 

kaptam. A korábbi keresztmetszet adatokat kiegészítettem nagyobb 

szénatomszámú vegyületekre és az eddig nem mért karbonsavakra 

vonatkozó értékekkel. Azonos szénatomszám mellett az alkoholok 

mérhetők a legérzékenyebben, melyekre nézve a mérőrendszer 

érzékenysége közel egybeesik a n-alkánokéval, majd a ketonok 

következnek. A mérőrendszer legkevésbé érzékeny az aldehidekre és a 

karbonsavakra, ezek illesztett egyeneseinek paraméterei közel hasonlóak 

(4. tézis). 

 

Elsőként mértem primer alifás aminok relatív moláris 

érzékenységét és hasonlítottam össze n-alkánokra mért adatokkal, s 

megállapítottam, hogy az utóbbiakra nézve kedvezőbb a mérőrendszer 

érzékenysége az adott mérési körülmények közt. Ennek kapcsán 

megállapítottam, hogy a mért relatív moláris érzékenységek értéke 

jelentősen függ az elválasztás kísérleti körülményeitől (injektor 

hőmérséklet, állófázis, kolonna hatékonyság) (5. tézis). 

 

A disszertációban található RMR értékek más készüléken mérve 

más értékeket adhatnak az egyéb mérési hibáktól függetlenül, azonban –a 

keresztmetszethez hasonlóan- az RMR-ek közt megfigyelt összefüggések 

általános érvényűnek tekinthetőek. Mennyiségi mérés standard anyag 

megléte nélkül ennek fényében végezhető, azonban a jelen RMR adatok 

pontos átvétele mennyiségi becslésre alkalmas. Pontosabb érzékenységi 

adat akkor érhető el, ha standard komponensekre nézve rendelkezésre 

állnak az adott mérőrendszerrel mért RMR értékek, s ezekhez viszonyítva 

állapítjuk meg a standard nélküli komponens érzékenységét. Egy 
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homológ sor 2-3 tagjának RMR értékét figyelembe véve a többi tag RMR-

e számítható interpolációval. További érdekes területet jelent a kevésbé 

illékony komponensek (például a poliklórfenolok) vizsgálata, amelyek 

gyakorlati szempontból fontosak, de eddig nem álltak rendelkezésre a 

mért RMR értékeik.  
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5 Mellékletek 

Komponens Gyártó Tisztaság 

naftalin Sigma-Aldrich 99% 

n-alkánok   

n-oktán Sigma-Aldrich 98% 

n-nonán Sigma-Aldrich >99% 

n-dekán Sigma-Aldrich >99% 

n-undekán Fluka >99,5% 

n-dodekán Sigma-Aldrich >99% 

n-tridekán Sigma-Aldrich >99% 

n-tetradekán Sigma-Aldrich >99% 

n-hexadekán Sigma-Aldrich 99% 

n-heptadekán Sigma-Aldrich 99% 

n-oktadekán Sigma-Aldrich 99% 

eikozán Sigma-Aldrich 99% 

n-alkilbenzolok   

benzol Merck 99,5% 

toluol Fluka ≥99,9% 

etilbenzol Fluka ≥99,0% 

propilbenzol Fluka 99% 

butilbenzol Fluka ≥99,5% 

pentilbenzol Merck 98% 

hexilbenzol Fluka ≥99,8% 

fenilnonán Fluka ≥99,0% 

fenilundekán Sigma-Aldrich 99% 

fenildodekán Fluka ≥99,5% 

feniltetradekán Fluka ≥99,5% 

fenilpentadekán Fluka ≥99,5% 

1-brómalkánok   

1-brómbután Merck >98% 

1-brómhexán Merck >98% 

1-brómheptán Sigma-Aldrich 99% 

1-brómoktán Sigma-Aldrich 99% 
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1-brómnonán Merck >98% 

1-brómdekán Merck >98% 

1-brómundekán Merck >98% 

1-brómdodekán Merck >98% 

1-brómhexadekán Sigma-Aldrich 97% 

1-brómnonadekán Sigma-Aldrich ≥97,0% 

1-jódalkánok   

1-jódpropán Merck >98% 

1-jódbután Merck >99% 

1-jódpentán Merck >98% 

1-jódhexán Merck >98% 

1-jódheptán Merck >98% 

1-jódoktán Merck >97% 

1-jóddekán Merck >98% 

1-jóddodekán Merck >98% 

1-jódhexadekán Merck >98% 

1-klóralkánok   

1-klórpentán Sigma-Aldrich 99% 

1-klórhexán Sigma-Aldrich 99% 

1-klórheptán Sigma-Aldrich 99% 

1-klóroktán Sigma-Aldrich 99% 

1-klórnonán Sigma-Aldrich 98% 

1-klórdekán Merck >98% 

1-klórdodekán Merck 95% 

1-klóroktadekán Sigma-Aldrich 96% 

polihalogénezett n-
alkánok és n-alkének 

  

dibróm-klór-metán Supelco 99,9% 

tetraklór-etilén Sigma-Aldrich 98% 

triklór-fluor-metán Sigma-Aldrich >99% 

perklór-1,3-butadién Sigma-Aldrich 98% 

1,1,1,2-tetraklór-etán Sigma-Aldrich 99% 

cis-1,3-diklór-propén Supelco 98,3% 

1,2- dibróm-etán Sigma-Aldrich 99% 

1-bróm-3-klór-propán Sigma-Aldrich 98% 

2,3-diklór-1-propén Sigma-Aldrich 98% 
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1,3-diklór-propán Sigma-Aldrich 99% 

1,1,2,2-tetraklór-etán Sigma-Aldrich >98% 

1,2-diklór-propán Riedel-de Haen 99,3% 

PCB-k   

PCB No 28, 52, 101, 138, 
153, 180, 209 solution 

Supelco 
10 ng/ml, 
izoooktán 
osz-ben 

EPA 525 (No 1, 5, 31, 47, 
98, 154, 171, 201) 

Supelco 
500 ug/ml, 
hexán osz-

ben 
poliklórbenzolok   

klórbenzol Sigma-Aldrich 99,8% 

1,3-dklórbenzol Sigma-Aldrich ≥99% 

1,4-diklórbenzol Chem Service 99% 

1,3,5-triklórbenzol Chem Service 99,0% 

1,2,4-triklórbenzol Sigma-Aldrich ≥99% 

1,2,3-triklórbenzol Sigma-Aldrich 99% 

1,2,4,5-tetraklórbenzol Sigma-Aldrich 98% 

1,2,3,5-tetraklórbenzol Riedel-de Haen 97,8% 

1,2,3,4-tetraklórbenzol Sigma-Aldrich 98% 

pentaklórbenzol Sigma-Aldrich 98% 

hexaklórbenzol Sigma-Aldrich 99% 

alkoholok   

n-butanol Fluka ≥99,9% 

n-pentanol Fluka ≥99,5% 

n-hexanol Fluka ≥99,9% 

n-heptanol Fluka ≥99,9% 

n-oktanol Fluka ≥99,7% 

n-dekanol Sigma-Aldrich ≥99,0% 

n-dodekanol Fluka ≥98,0% 

n-tetradekanol Fluka ≥99,0% 

n-hexadekanol Fluka ≥99,0% 

aldehidek   

n-butanal Sigma-Aldrich ≥99% 

n-hexanal Sigma-Aldrich ≥98% 

n-oktanal Sigma-Aldrich ≥99% 

n-undekanal Sigma-Aldrich ≥97% 

n-dodekanal Sigma-Aldrich ≥92% 
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ketonok   

2-butanon Fluka ≥99,9% 

2-hexanon Sigma-Aldrich ≥98% 

2-oktanon Fluka ≥99,5% 

2-dekanon Sigma-Aldrich ≥98% 

karbonsavak   

propionsav Merck >99% 

butánsav Merck >99% 

pentánsav Merck >98% 

hexánsav Sigma-Aldrich >99% 

oktánsav Sigma-Aldrich >99% 

dekánsav Sigma-Aldrich >98% 

dodekánsav Sigma-Aldrich >99% 

tetradekánsav Fluka ≥98,5% 

alifás aminok   

butilamin Sigma-Aldrich ≥99,5% 

hexilamin Sigma-Aldrich 99% 

heptilamin Sigma-Aldrich 99% 

oktilamin Sigma-Aldrich 99% 

decilamin Sigma-Aldrich 99,5% 

anilin származékok   

anilin Merck 99,5% 

2-klóranilin Chem Service 98,0% 

3-klóranilin Chem Service 99,0% 

4-klóranilin Sigma-Aldrich 98% 

2,3-diklóranilin Chem Service - 

2,5-diklóranilin Chem Service 99,0% 

2,6-diklóranilin Chem Service - 

3,4-diklóranilin Chem Service 98,0% 

2,4-dimetilanilin Supelco 99,0% 

2,6-dimetilanilin Riedel-de Haen 99,9% 

2-klór-6-metilanilin Chem Service - 

3-klór-2-metilanilin Chem Service - 

3-klór-4-metilanilin Chem Service - 

4-klór-2-metilanilin Sigma-Aldrich 99% 

5-klór-2-metilanilin Chem Service 99% 
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nitrobenzol származékok   

nitro-benzol Chem Service 99% 

1-klór-2-nitro-benzol Chem Service 99,5% 

1-klór-3-nitro-benzol Chem Service 99,5% 

1-klór-4-nitro-benzol Chem Service - 

1-klór-2,4-dinitro-benzol Chem Service 99% 

2,3-diklór-nitro-benzol Chem Service >98% 

2,4-diklór-nitro-benzol Chem Service >98% 

2,5-diklór-nitro-benzol Chem Service >95% 

3,4-diklór-nitro-benzol Chem Service >98% 

4-klór-3-nitro-toluol Chem Service - 

2,4-dinitro-toluol Chem Service >99,0% 

2,6-dinitro-toluol Chem Service >99,0% 

 
1. melléklet: A felhasznált komponensek származása és tisztasága. 
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2. melléklet: A n-alkilbenzolok mérési körülményei. 
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3. melléklet: A monohalogénezett alkánok mérési körülményei. 



Mellékletek 

 
105 

 
 

 
4. melléklet: A poliklórozott bifenilek mérési körülményei. 
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5. melléklet: A klórbenzolok mérési körülményei. 
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6. melléklet: Az oxigéntartalmú vegyületek mérési körülményei. 
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7. melléklet: A primer alifás aminok mérési körülményei. 
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8. melléklet: Az anilin származékok mérési körülményei. 
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9. melléklet: A nitro-benzol származékok mérési körülményei. 
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10. melléklet: Az 1-klóralkánok kromatogramja 
  (ZB-5 30m x 0,25mm x 0,25 µµµµm kolonnán). 

5.0
7.5

10.0
12.5

15.0
17.5

20.0
22.5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0 (x1,000,000)
TIC

1 -k ló rp e nt á n

1 -k ló rh e x á n

1 -k ló rh e p t á n

1 -k ló ro k t án

1 -k ló rn o ná n
n a f t a lin

1 -k ló rd e k á n

1 -k ló rd o de k á n

1 -k ló ro k t ad e k á n
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11. melléklet: Az EPA 525, 525.1 PCB mix kromatogramja 
(ZB-5 30m x 0,25mm x 0,25 µµµµm kolonnán). 

5.0
7.5

10.0
12.5

15.0
17.5

20.0
22.5

25.0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 (x1,000,000)
TIC

n a f t a l i n

C B - 2

P C B - 2 , 3

P C B - 2 , 4 ' , 5

P C B - 2 , 2 ' , 4 , 4 '

P C B - 2 , 2 ' , 3 ' , 4 , 6

P C B - 2 , 2 ' , 4 , 4 ' , 5 , 6 '

P C B - 2 , 2 ' , 3 , 3 ' , 4 , 4 ' , 6P C B - 2 , 2 ' , 3 , 3 ' , 4 , 5 ' , 6 , 6 '
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12. melléklet: A poliklórbenzolok kromatogramja 
                             (Rtx-624 30m x 0,32mm x 1,8 µµµµm kolonnán). 

5.0
10.0

15.0
20.0

25.0
30.0

35.0
40.0

45.0
50.0

55.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0 (x100,000)
TIC

k ló rb e n z o l

1 , 3 -d ik ló rb e n z o l
1 , 4 -d ik ló rb e n z o l

1 , 3 , 5 - t r ik ló rb e n z o l

1 , 2 ,4 - t r ik ló b e n z o l
n a f t a l in

1 , 2 , 3 - t r ik ló rb e n z o l

1 , 2 , 4 , 5 -t e t ra k ló rb e n z o l
1 , 2 , 3 , 5 -t e t ra k ló rb e n z o l

1 , 2 , 3 , 4 -t e t ra k ló rb e n z o l

p e n t a k ló rb e n z o l

h e x a k ló rb e n z o l
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      13. melléklet: A karbonsavak kromatogramja 
(Stabilwax-DA 30m x 0,32mm x 0,25 µµµµm kolonnán).  

6.0
7.0

8.0
9.0

10.0
11.0

12.0
13.0

14.0
15.0

16.0
17.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0 (x100,000)
T

IC

p ropionsav

butáns av

pentáns av
naf talin

hex áns av

ok táns av

dek áns av

dodek áns av

tet radek ánsav
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14. melléklet: A n-alkilaminok kromatogramja 
                          (Rtx-1701 30m x 0,32mm x 1,00 µµµµm kolonnán). 

5.0
6.0

7.0
8.0

9.0
10.0

11.0
12.0

13.0
14.0

15.0
16.0

17.0
18.0

19.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2 (x100,000)
TIC

but il-am in

hex il-am in

hept il-am in

ok t il-am in

dec il-am in
naf ta lin
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15. melléklet: Az aromás amin származékok egyik kromatogramja  

 (Stabilwax-DB 30m x 0,32mm x 0,25 µµµµm kolonnán). 

5.0
7.5

10.0
12.5

15.0
17.5

20.0
22.5

25.0
27.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0 (x100,000)
TIC

benz ol

naf ta lin
anilin

2,4-dim et ilanilin

2-k lóran ilin2-k lór-6-m et ilan ilin

3-k lóran ilin3-k lór-2-m et ilan ilin4-k lór-2-m et ilanilin 5-k lór-2-m et ilanilin

2 ,5-d ik lóranilin

3 ,4-dik lóranilin
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16. melléklet: A nitro-benzol származékok egyik kromatogramja     
 (Elite-5MS 60m x 0,32mm x 0,25 µµµµm kolonnán.

4.0
5.0

6.0
7.0

8.0
9.0

10.0
11.0

12.0
13.0

14.0
15.0

16.0
17.0

18.0
19.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0 (x100,000)
T

IC
benzol

n it robenz ol

naf ta lin

1-k lór-3-n it robenz ol
1-k lór-2-nit robenz ol

4-k lór-3-nit rotoluol 2,5-dik lór-n it robenz ol2,4-d ik lór-nit robenz ol
3,4-dik lór-nit robenz ol
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