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A Minimália szerz ői 
 
Dr. Albert Csilla a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti 
Karán 2001-ben okleveles gyógyszerész diplomát szerezett, majd 2003-tól a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi 
Karának Élelmiszer-tudományi Tanszékén dolgozott kezdetben tudományos munkatársként, 
2005-től egyetemi tanársegédként, majd 2010 februárjától egyetemi adjunktusként. 2006-ban 
felvételt nyert a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának PhD képzésére, ahol 2010-ben 
PhD doktori fokozatot szerzett. A Tanszéken oktatja az Analitikai kémia és műszeres analízis 
című tárgyat, továbbá hallgatókat készítek fel tanulmányi versenyekre és diplomadolgozatok 
vezetésében is részt vesz. Analitikai kémiai tevékenysége az aminosavak 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás meghatározására terjed ki. Kutatási területéhez 
az aminosav-enantiomerek meghatározására alkalmas módszerek kidolgozása és 
optimálása, valamint élelmiszerek D-aminosav tartalmának vizsgálata tartozik. 
 
Prof. Dr. Csapó János az MTA doktora, egyetemi tanár, okleveles vegyész, okleveles 
állattenyésztő mérnök, közel 40 éve foglalkozik élelmiszerek és takarmányok 
fehérjetartalmának, aminosav-összetételének, újabban D-aminosav-összetételének 
meghatározásával, a fehérje biológiai értékének mérésével. A vezetésével kidolgozott új 
analitikai-kémiai módszereket több élelmiszer- és takarmányanalitikai laboratóriumban 
alkalmazzák. Tudományos munkáját is nagyrészt ezen a területen fejtette ki. A graduális és 
posztgraduális képzésben valamint a doktori képzésben oktatja a Biokémia, az Élelmiszer-
kémia, a Mezőgazdasági kémia, a Tejipari technológia, az Élelmiszerhamisítás, a Tej és 
tejtermékek a táplálkozásban és az Élelmiszerek és takarmányfehérjék minősítése tárgyakat, 
a PhD. hallgatóknak pedig az Állatitermék-előállítás biokémiája című tárgyat. Angol nyelvű 
kurzusai: Biochemistry, Food Chemistry, Food Analytical Chemistry, Scientific Writing. 
 
 

Bevezetés 

 
Az „Analitikai kémia és műszeres analízis minimáliák” jegyzet a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Kolozsvár, Műszaki és Társadalomtudományi Kar Csíkszereda, 
Biomérnöki- és Élelmiszer-tudományi Tanszék hallgatói számára készült. Reményeink 
szerint e jegyzetet a leendő élelmiszer- és környezetmérnök szak hallgatói is fogják 
használni, sőt talán a leendő új szakok hallgatóinak is segítségére lesz tanulmányaik során. 
A minimáliák megírásakor figyelemmel kellett lenni a karon kialakult hagyományokra, hogy a 
jegyzetben szereplő analitikai módszerek kapcsolódjanak az egyéb tárgyak keretében 
oktatott anyaghoz, ezért egy olyan jegyzetet (minimáliát) szerettünk volna írni, melyet a 
hallgatók több tárgy gyakorlati oktatása során is hasznosítani tudnak. 

 
A jegyzet rövid minőségi kémiai analízissel indul, melyet egy kissé nagyobb terjedelmű 
klasszikus mennyiségi kémiai analízis követ. E fejezetekben a hallgatók megismerkedhetnek 
a minőségi és mennyiségi analízis menetével, az acidi-alkalimetriával, az oxidációs-
redukciós, valamint csapadékos titrálási módszerekkel, legvégül pedig a komplex vegyületek 
képződésén alapuló meghatározásokkal. Ezen fejezetek után biológiai minták főbb 
komponenseinek meghatározására kifejlesztett módszerek kerülnek tárgyalásra. E rész 
elején a nedvességtartalom meghatározását követően az ásványi alkotórészek 
meghatározásával és a különböző spektroszkópiai módszerekkel ismerkedhetnek meg a 
hallgatók. A továbbiakban a nitrogéntartalmú anyagok meghatározásával; ezen belül a 
fehérjetartalom, a fehérjefrakciók, illetve a fehérje aminosav-összetételének 
meghatározásával foglalkozunk. Kiemelten foglalkozunk a fehérjével, és próbálunk minden 
olyan módszert ismertetni, amelyek alkalmasak a fehérje minősítésére. A zsírtartalom és a 
zsírsav-összetétel gázkromatográfiás meghatározását követően a nyersrost, a nyersrost 
frakciók vizsgálatát tárgyaljuk. A nitrogénmentes kivonható anyagok sorában meghatározzuk 
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a cukrokat és a keményítőt, és vizsgáljuk a különböző cukortartalmú készítmények 
tulajdonságait is. Jelentős helyet szentelünk a provitaminok és vitaminok meghatározásának, 
valamint a mikotoxinoknak. A legtöbb fejezetet „Válogatott fejezetek” című összeállítás zár, 
amelyekben speciális analitikai módszerek kerülnek ismertetésre. 
 
A jegyzet írása során igyekeztünk a fejezeteket úgy összeállítani, hogy azok megismerésére 
és végzésére a két Tanszék műszereire és eszközeire alapozva a hallgatóknak lehetőségük 
legyen. A fejezeteket próbáltuk úgy egymásra építeni, hogy a hallgató az egyszerűbb 
vizsgálatoktól folyamatosan jusson el a bonyolultabb vizsgálatokig, megismerve az analitikai 
kémia legfontosabb lépéseit. 
 
A minimáliák összeállítása során arra törekedtünk, hogy a hallgató ismerje meg az 
analitikai kémia és m űszeres analízis során legtöbbször alkalmazott módsz erek elvét, 
az alkalmazhatóság határait, de az anyag rövidsége miatt nem volt lehet őség részletes 
tárgyalásra, s őt esetenként csak említés szintjén van lehet őségem írni néhány 
analitikai módszerr ől. Ha a hallgató bővebb ismeretekre akar szert tenni, a pár évvel ezelőtt 
írt jegyzetek, melyek alapját képezték jelen minimáliának is, a könyvtárban rendelkezésre 
állnak.  
 
Csíkszereda, 2014. május 20. 
 
 
Dr. Albert Csilla PhD      Prof. Dr. Csapó János 
egyetemi adjunktus      az MTA doktora, egyetemi tanár 
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1. Minőségi kémiai analízis 
 

A kémiai analízis feladata az anyagok alkotórészeinek minőségi felismerése és az 
alkotórészek viszonylagos mennyiségének meghatározása, így a kémiai analízis feladatköre 
két nagy részre osztható: 
− minőségi vagy kvalitatív analízisre és 
− mennyiségi vagy kvantitatív analízisre. 
 
1.1. Bevezetés a min őségi kémiai analízisbe  
 
A minőségi analízis célja a vegyületek, elegyek vagy keverékek egyszerű vagy összetett 
alkotórészeinek felismerése. Szabatos és megbízható következtetést a minőségi 
összetételre vonatkozóan csak kémiai reakciók alapján kaphatunk, ezért a vizsgálandó 
anyagot ismert összetételű reagensekkel, kémszerekkel hozzuk össze, és megfigyeljük az 
eközben fellépő kémiai változásokat. A reakciók javarészt folyadékokban, főként vizes 
oldatokban játszódnak le. A reakcióval járó feltűnő kémiai változás leggyakrabban abból áll, 
hogy a vizsgált anyag egyik alkotórésze a kémszer valamelyik alkotórészével oldhatatlan 
vegyületté alakul, és csapadék formájában kiválik. A csapadék színéből és más 
kémszerekkel szemben tanúsított viselkedéséből következtethetünk a keresett alkotórész 
minőségére. Gázfejlődéssel járó reakciók esetében a gáz fizikai és kémiai tulajdonságait 
figyeljük meg. Néha a kémszer az oldatban színváltozást hoz létre, amely jellemző bizonyos 
alkotórészek jelenlétére. 
 
A keresett alkotórész felkutatása akkor sikerül gyorsan és kellő biztonsággal, ha az 
alkalmazott reakció jellemző és érzékeny. Jellemz ő akkor a kémiai reakció, ha a 
megfigyelhető változást csak az a keresett egy bizonyos alkotórész mutatja. Érzékeny  akkor 
a reakció, ha a vizsgált anyag nagyon kis mennyiségének vagy igen híg oldatának 
alkalmazásakor is élesen megfigyelhető változás következik be. Így például a 
higany(II)kation jellemző kémszere a nátrium-hidroxid, mert ez csak a higany(II)ionok vizes 
oldatával okoz sárga csapadékot. A kloridionok nagyon kis mennyisége is kimutatható 
AgNO3-tal, mert a keletkező AgCl csapadék még igen híg oldatban is észlelhető. 
 
Hasonló alkotórészek egy-egy csoportjának jellemzésére az ún. közös kémszerek  
használatosak, az egyes csoportokon belüli alkotórészek felismerését pedig különleges 
kémszerekkel  végezzük. A kémszerekkel végzett reakciókat a kivitelezés módja szerint 
kémcső-, csepp- és mikrokémiai-reakcióknak nevezzük. A kémcs őreakciókat  a vizsgálandó 
anyag 1−2 cm3-ével kémcsőben végezzük. A kémszert cseppenként, rázogatás, esetleg 
melegítés közben adjuk a vizsgálandó anyaghoz és megfigyeljük az eközben végbemenő 
változásokat. A cseppreakciókat  a vizsgált anyag 1−2 cseppjével és kb. ugyanannyi 
kémszerrel óraüvegen, porceláncsészében, cseppentőlemezen vagy szűrőpapíron 
végezzük. A mikrokémiai reakciókat  mikroszkóp segítségével végezzük 150−200-szeres 
nagyításban, keresve a jellegzetes színű és alakú kristályokat, illetve azok halmazait. 
 
1.2. A min őségi kémiai analízis menete  
 
Az analizálni kívánt anyag elővizsgálata után a vizsgálati anyagot legtöbbször híg savakban 
vagy vízben feloldjuk, amennyiben nem oldódik, feltárjuk, oldhatóvá tesszük. A vizsgálandó 
anyag oldatával végezzük a keresett alkotórészek felkutatását. Az egyszerű analízis célja 
egy homogén vegyület jelenlétének megállapítása, a keverékek alkotórészeinek felkutatása 
viszont az összetett minőségi analízis módszereivel történik. A minőségi analízis 
munkamenete a következő: 
− elővizsgálat, 
− a vizsgálni kívánt komponensek extrakciója vagy az anyag feloldása, feltárása, 
− a kationok felkutatása 
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   egyszerű analízissel, 
   összetett analízissel, 
− az anionok felkutatása, 
− szerves vegyületek kimutatása 
 
1.3. Speciális vizsgálatok 
1.3.1. A nitrátionok kimutatása ivóvízb ől 
 
A nitrátok vas-szulfát és koncentrált kénsav hatására nitrogén-monoxidra bomlanak, ami a 
vas-szulfát feleslegével barna színű komplex vegyületté egyesül. Utóbbi egyértelműen a 
nitrát jelenlétére utal. 1 cm3 nitráttartalmú oldathoz óvatosan 3 cm3 koncentrált kénsavat 
adunk, és a reakcióelegyet vízcsap alatt lehűtjük, majd a megdöntött kémcső falán 
végigfolyatva fele térfogatnyi, frissen készült vas-szulfát-oldatot rétegzünk fölé. Nitrát 
jelenlétében a két folyadék határfelületén barna gyűrű keletkezik, mely a ferdén tartott 
kémcső óvatos forgatásakor szélesebb lesz, és így jobban észrevehetővé válik. A két 
folyadékréteg összekeverésekor vagy melegítés hatására a színeződés eltűnik. A barna 
gyűrű a nitrozo-ferro-szulfáttól ([Fe(NO)]SO4) származik, ugyanis tömény kénsav hatására a 
nitrátokból salétromsav szabadul fel, amely a fölös koncentrált kénsav jelenlétében a vas-
szulfátot erélyesen oxidálja, a felszabaduló nitrogén-monoxid pedig a vas-szulfát feleslegével 
barna színű, laza komplex vegyületté egyesül. 
 
1.3.2. Arzén kimutatása 
 
Az arzén kimutatására a Marsh-féle  próba  és a Gutzeit-próba  alkalmas. A Marsh-próba 
során az oldható arzénvegyületeket a naszcensz hidrogén AsH3 gázzá redukálja, ami 
hevítés során összetevőire disszociál. Az elemi arzén kiválásából az arzéntartalomra tudunk 
következtetni. A Gutzeit-próba során az arzénvegyületből naszcensz hidrogénnel előállított 
AsH3 gáz a tömény ezüst-nitráttal átitatott szűrőpapíron sárga foltot idéz elő, amely vízzel 
megcseppentve megfeketedik. A kivált fekete ezüstből az arzén jelenlétére lehet 
következtetni.  
 
1.3.3. Az ammónia kimutatása Nessler-reagenssel 
 
A Nessler-reagens [K-Hg(II)-jodid lúgos oldata] ammóniumsók oldatában sárgásbarna 
csapadékot, hígabb oldatban sárgásbarna elszíneződést okoz. A lúgos reagens ugyanis 
ammóniumsók oldatából ammóniát tesz szabaddá, mely K-Hg(II)-jodiddal bázisos Hg(II)-
amido-jodid [HgO⋅Hg(NH2)I] keletkezése  közben reagál. A kémszer hatóanyaga valójában a 
Hg(II)-jodid, amelyet a fölös mennyiségű kálium-jodid tart oldatban. E rendkívül érzékeny 
reakció ivóvizek ammóniatartalmának kimutatására szolgál. 
 
1.3.4. Zsírok és olajok avasodásának kimutatása Kre iss-reakcióval 
 
A Kreiss-reakciót a zsírok avasodásakor keletkezett aldehidek és ketonok kimutatására 
használják. A kimutatáskor 2 cm3 olajat vagy megolvasztott zsiradékot, esetleg 2 cm3 
megolvasztott zsiradéknak kloroformos vagy éteres oldatát 2 cm3 koncentrált sósavval 1 
percig rázzuk, majd 2 cm3 0,6%-os benzolos rezorcinoldatot adunk hozzá, és végül az 
elegyet erősen összerázzuk. Ezt követően 5 percig állni hagyjuk, majd a savas rész színéből 
következtethetünk az avasodás mértékére. Amennyiben az olaj vagy a zsír avas volt, a 
savas rész piros vagy kékes piros színeződést ad. Ha a reakciót nem rezorcinoldattal, 
hanem 0,1%-os floroglucinoldattal végezzük, akkor az élénk pirostól az ibolyaszínig terjedő 
színeződést tapasztalunk. 
 
1.3.5. A különböz ő fémnyomok kimutatása 
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Szinte minden fémnek megvan az a speciális reagense, amellyel csak rá jellemző 
színreakciót ad, és amelynek segítségével az illető fém nyomnyi mennyisége is kimutatható. 
A mintában jelen lévő szennyező fémnyomok kimutatásához először roncsolással a szerves 
anyagokat el kell távolítani, hogy a fémtartalom zavartalanul meghatározható legyen. A 
roncsolás során a vizsgált mintát salétromsav-, kénsav- vagy perklórsav-oldattal mindaddig 
hevítjük, amíg az összes szerves anyagot el nem roncsoltuk. A roncsolást akkor tekinthetjük 
befejezettnek, ha víztiszta, gyengén fehér vagy sárga színű oldatot kapunk, amelyből 
közvetlenül vagy megfelelő hígítás után végezhetjük a különböző fémek kimutatását. A 
törzsoldatból az óntartalmat  a fenil-fluoronnal végzett reakcióval mutatjuk ki, melynek során 
az ón(IV)ionok a reagenssel narancsszínű komplexet képeznek. Az alumínium  a 8-hidroxi-
kinolinnal sárga színű komplex vegyületet képez, amelynek színintenzitása az 
alumíniumtartalommal arányos. A vastartalom  kimutatása során az oldathoz hidroxilamin-
hidrogénkloridot adunk, amely a háromértékű vasat kétértékűvé redukálja. A vas(II)ion a 
α,α’-dipiridillel 6-os pH-nál vörös színeződést ad, melynek színintenzitása a vas 
koncentrációjával arányos. A réztartalom  kimutatására a roncsolás után kapott oldathoz 
lúgosítás után Na-dietil-ditiokarbonátot adunk, ami sárga színű réz komplexet eredményez. A 
színes vegyületet szén-tetrakloriddal kirázva a módszert mennyiségi meghatározássá is 
lehet fejleszteni, hisz a színintenzitás a réz koncentrációjával arányos. Az ólomtartalom  
kimutatása során ditizon-oldatot adunk a mintához, melynek hatására vörös színű 
fémkomplex keletkezik, aminek színintenzitása az ólom mennyiségével arányos. 
 
1.3.6. Karbamid kimutatása 
 
A karbamid az ureáz enzim hatására az alábbi reakció szerint bomlik ammóniára és szén-
dioxidra: 

NH2CONH2 (aq) + 2 H2O (l) + H+  →ureáz  2 NH +
4  + HCO −

3  
A keletkezett hidrogén-karbonát anionok a későbbiek során szén-dioxidra és vízre 
bomolhatnak, az ammóniumionok pedig ammónia formában távozhatnak a rendszerből. A 
keletkező ammóniumionok a rendszer pH-ját akár több egységgel is megnövelhetik, amit egy 
jól megválasztott indikátorral mérni lehet. A karbamid meghatározására lehetőség van 
ammóniaszelektív elektróddal is, ugyanis az ureáz enzim hatására a felszabaduló 
ammóniumionok az ammóniaszelektív elektród membránpotenciálját megváltoztatják.  
 
 

2. Mennyiségi kémiai analízis 
 
2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe 
 
A mennyiségi kémiai analízis célja vegyületek, keve rékek, vagy elegyek min őségileg 
előzetesen jellemzett alkotórészei viszonylagos mennyi ségének meghatározása.  Míg a 
minőségi analízis arra ad feleletet, hogy a vizsgált anyag milyen alkotórészekből áll, addig a 
mennyiségi analízis megmondja, hogy az anyag ezen alkotórészekből mennyit, általában 
hány százalékot tartalmaz. A keresett alkotórész meghatározása csak egészen ritka esetben 
történhet úgy, hogy az alkotórészt elemi állapotban, tisztán leválasztjuk és tömegét 
megmérjük. Túlnyomórészt bizonyos kémiai vagy fizikai-kémiai módszerekhez folyamodunk, 
melyek eredményéből számítás útján következtethetünk az illető alkotórész mennyiségére. A 
meghatározás módja szerint tehát megkülönböztetünk kémiai és fizikai-kémiai  
módszereket. 
 
A mennyiségi analízis kémiai módszerei közvetve vagy közvetlenül a mérlegelésen 
alapszanak. A meghatározandó anyagon teljesen végbemenő kémiai változásokat idézünk 
elő, és a reagens térfogatából vagy a reakciótermék tömegéből következtetünk az alkotórész 
mennyiségére. Eszerint megkülönböztetünk térfogatos (titrimetriás, volumetriás) és 
tömeganalitikai (gravimetriás) módszereket. A mennyiségi analízis fizikai-kémiai módszerei 
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igen sokfélék lehetnek. E jegyzet több fejezetében a mennyiségi kémiai analízis térfogatos 
módszereit ismertetjük. 
 
2.2. Térfogatos (titrimetriás) kémiai analízis 
 
A térfogatos kémiai analízis módszereinél a megmért vizsgálandó anyag oldatához olyan 
ismert töménységű mérőoldatot adunk, ami a meghatározandó alkotórésszel gyorsan és 
teljesen végbemenő reakcióba lép. A fogyott mérőoldat térfogatából a keresett alkotórész 
mennyisége kiszámítható. 
 
A számítások elvégzésére a keresett alkotórész kémiai átalakulásához szükség es 
mérőoldat mennyiségét pontosan ismernünk kell,  ezért a mérőoldatból éppen csak 
annyit kell alkalmaznunk, amennyi a reakció befejezéséhez szükséges. Ez csak akkor 
lehetséges, ha a reakció, amelyen a kérdéses módszer alapszik, egy értelm űen és 
teljesen végbemegy, élesen végz ődik és befejez ődése pontosan megfigyelhet ő.  
 
A reakciók végpontjának jelzésére, ha ezt az oldat színének megváltozása különben nem 
jelzi, általában indikátorokat  (jelzőket) használunk, amelyek a reakció befejezését élénk 
színváltozással árulják el. E festékindikátorokon kívül a vizsgálandó oldatba merül ő 
elektród potenciálváltozása,  vagy az oldat vezet őképességének változása  is alkalmas 
lehet a reakció végpontjának felismerésére. 
 
2.2.1. Mérőoldatok 
 
A térfogatos analízishez pontosan ismert töménységű mérőoldatokra van szükségünk. 
Bármilyen koncentrációjú oldattal titrálhatunk, ha az oldat koncentrációját ismerjük. A 
számítás egyszerűsítésére azonban célszerű olyan mérőoldatokkal dolgozni, amelyek 
koncentrációja az oldott anyag molekulatömegével arányos. Az oldatok koncentrációját 
molaritásban fejezzük ki. 
 
A mólos oldat 1000 cm 3-ében a kérdéses anyag g-molekulatömegnyi mennyiség e van 
oldva.  Ebből következik, hogy a mólos oldat 1000 cm3-e a meghatározandó anyag g-
molekulatömegnyi mennyiségét méri. A gyakorlatban legtöbbször mólos oldatnál tízszer 
hígabb  oldatot − 0,1 M oldatot − használunk. Ennek 1000 cm3-ében a g-molekulatömeg 
tizedrésze van feloldva. Használatos még 0,5 M, 0,2 M és 0,01 M koncentrációjú mérőoldat 
is. 
 
2.3. Acidi–alkalimetria, neutralizációs analízis 
 
Ismeretlen koncentrációjú savaknak ismert koncentrá ciójú lúgokkal való térfogatos 
meghatározását acidimetriának  (savmérésnek) nevezzük.  Ehhez hasonlóan ismeretlen 
koncentrációjú lúgoknak ismert koncentrációjú savva l való térfogatos meghatározását  
alkalimetriának (lúgmérésnek) nevezzük.  Mindkét eljárás alapja a savak és bázisok 
egymásra hatásakor lejátszódó közömbösítés.  Az acidi-alkalimetriás titrálások végpontját 
indikátorral jelezzük. Az acidi-alkalimetriás indikátorok gyengén savanyú,  vagy gyengén 
bázikus karakter ű festékek, melyek savanyú közegben más színt mutatn ak, mint lúgos 
közegben. A sav ill. lúg hatására beálló színváltozás festékindikátoroknál rendszerint a 
molekula belső átrendeződésének következménye. 
 
Az indikátor átcsapási pontja (indikátorexponens) a latt azt a pH értéket értjük, 
amelynél az indikátor savanyú vagy lúgos alakja egy enlő koncentrációban van jelen.  
Néhány acidi-alkalimetriás indikátor: Metilnarancs.  Savanyú közegben vörös, lúgos 
közegben sárga színű. Érzékenysége bázisokra nagy, savakra kicsi. Erős vagy gyenge 
bázisok és er ős savak titrálásánál alkalmazzuk.  Gyenge savakra nem érzékeny és így a 
szénsav alig zavarja. 0,1%-os vizes oldatát használjuk felforralás és szűrés után. 20 cm3 
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titrálandó oldathoz 1 csepp indikátort használunk. Metilvörös.  Indikátorexponense: pKi = 5,3, 
átcsapási intervalluma pH = 4,4−6,2. Savanyú közegben élénkvörös, lúgos közegben sárga 
színű. Erős és gyenge bázisok valamint er ős savak titrálásánál alkalmazzuk. Gyenge 
savakra kissé érzékenyebb, mint a metilnarancs, ezért a szénsav kissé zavarja. A szénsav 
zavaró hatását lúgok titrálásánál úgy küszöböljük ki, hogy a színátcsapásig titrált oldatot kb. 
5 percig forraljuk, és a megsárgult és teljesen lehűtött oldatot újból a végpontig titráljuk. 
Készítése: 0,2 g szilárd metilvöröst 60 cm3 alkoholban oldunk és az oldatot vízzel 100 cm3-re 
egészítjük ki. 20 cm3 titrálandó oldathoz 2 csepp indikátort használunk. 
 
A metilvörös híg, erős savak titrálására különösen alkalmas, mert kicsi az indikátorhibája. 
Fenolftalein.  Indikátorexponense: pKi = 8,4, átcsapási intervalluma pH = 8,2−10. Savanyú 
közegben színtelen, lúgos közegben vörös. Erős és gyenge savak, valamint er ős bázisok 
titrálásánál alkalmazzuk.  Szén-dioxid a fenolftaleint zavarja, ezért a titrálás befejezése előtt 
a szén-dioxidot a savanyú vagy semleges oldat forralásával el kell távolítani. Lúgok 
titrálásánál a levegő szén-dioxidját távol kell tartani. 1 g fenolftaleint 60 cm3 alkoholban 
oldunk és vízzel 100 cm3-re egészítjük ki. 20 cm3 titrálandó oldatra 2 csepp indikátort 
használunk. Erősen lúgos közegben a fenolftalein fenolát képződése közben elszíntelenedik. 
Metilvörös-metilénkék keverékindikátor.  1 térfogat 0,2%-os alkoholos metilvörös és 1 
térfogat 0,1%-os alkoholos metilénkék keveréke. Indikátorexponense: pKi = 5,4. Színe 
savanyú közegben vöröses-ibolya, lúgos közegben zöld. Színátcsapása igen éles: pH = 5,3-
nál vöröses-ibolya, 5,4-nél piszkoskék, 5,6-nál piszkoszöld. Szénsavra éppen annyira 
érzékeny, mint a metilvörös. Erős és gyenge bázisok, valamint er ős savak titrálásánál 
alkalmazzuk.  20 cm3 oldatra 2 csepp indikátorkeveréket használunk. 
 
Azt a pH értéket, amelyre az oldat ekvivalens menny iségű sav és bázis egymásra 
hatásakor beáll, ekvivalenciapontnak vagy titrálási  exponensnek nevezzük.  Az 
ekvivalenciapont nem egyezik meg feltétlenül a semleges ponttal, hanem ettől − gyenge 
savak és gyenge bázisok titrálása esetén − többé-kevésbé eltérhet. A reakció végpontját 
jelző indikátort úgy kell megválasztanunk, hogy annak indikátorexponense az 
ekvivalenciapont közelébe essék.  
 
A pH mérésére a gyakorlatban két lehetőség adódik. Az egyik lehetőség szerint a 
hidrogénion-koncentráció mérhet ő hidrogénelektródokból készített koncentrációs 
elem segítségével, de mérhet ő üvegelektródból és fém −csapadék elektródból álló 
galvánelem segítségével is.   
 
2.3.1. Erős savak titrálása 
 
Erős savak titrálásánál az indikátort a titrálandó oldat koncentrációjának megfelelően kell 
megválasztani. Így 1 M erős sav titrálásánál minden olyan indikátor használható, aminek 
indikátorexponense pH = 3−11 közé esik. 0,1 M oldatok esetében e határok 4−10 pH értékre, 
0,01 M oldatoknál pedig 5−9 pH tartományra korlátozódnak. 1 M oldatok esetében tehát a 
dimetilsárgától a timolftaleinig minden indikátor használható. A szénsav zavaró hatása miatt 
azonban célszerűbb olyan indikátorokat választani, melyek savakra kevésbé érzékenyek (pKi 

≤ 4; metilnarancs, dimetilsárga). Ezeknek az indikátoroknak a használatánál a titrálási hiba 
elhanyagolható. 
 
0,1 M oldatokban ugyancsak használható minden indikátor, aminek átcsapási pontja a 
dimetilsárga és timolftalein közé esik, azonban a pH = 4 és pH = 10 körül átcsapó indikátorok 
titrálási hibája már számottevő. Azoknál az indikátoroknál, amelyeknek átcsapási pontja a 
metilvörös és a fenolftalein közé esik, a titrálási hiba elhanyagolható. Ezeket az indikátorokat 
azonban a szénsav zavarja, tehát gyakorlatilag karbonátmentes lúgot kell a titrálásnál 
használni, és a végpont elérése előtt célszerű az esetleg jelenlevő szénsavat kiforralni. 
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0,01 M oldatokban csak olyan indikátorok  használhatók, melyeknek átcsapása a metilvörös 
és fenolftalein átcsapási  pontja közé esik. Ezen oldatokban a pH = 5 és pH = 9 körül 
átcsapó indikátorok titrálási hibája nagyobb a büretta leolvasási hibájánál. A metilvörös vagy 
fenolftalein jelenlétében végzett titrálásoknál tehát ezekre az indikátorokra megállapított 
koncentrációval kell számolnunk, vagy külön kísérletben meg kell állapítanunk az 
indikátorhibát. A semleges pont körül átcsapó indikátorok hibája elhanyagolható. A 0,01 M 
méretben végzett titrálásoknál gyakorlatilag szénsavmentes lúgot kell használnunk, és a 
végpont elérése előtt célszerű a szénsavat kiforralni. 
 
2.3.2. Gyenge savak titrálása 

 
Gyenge savak pontos közömbösítése alkalmával az oldat a keletkezett só hidrolízise révén 
többé-kevésbé lúgos kémhatású. Az ekvivalenciapont pH-ját a következő egyenlet adja: 

pH = 7 + 1/2 pKs  +  1/2 log c 
A titráláskor tehát olyan indikátort kell alkalmaznunk, aminek átcsapási pontja az 
ekvivalenciapont közelébe esik. Az indikátorátcsapás élessége függ az ekvivalenciapont 
környezetében beálló pH-ugrástól. Az ekvivalenciapont környezetében mutatkozó pH ugrás 
annál kisebb, minél kisebb a sav disszociációs állandója és koncentrációja. Ha a sav 
disszociációs állandója Ksav = 10−9-nél kisebb, még koncentrált oldatban sem kapunk éles 
átmenetet. Ennél gyengébb savak tehát nem titrálhatók. 
 
A több-bázisú savak semleges sóig való titrálásánál az ekvivalenciapontot a legkisebb 
disszociációs állandóból az egyértékű savakhoz hasonlóan számítjuk ki. A több-bázisú 
savakban savanyú só képződéséig való titrálásnál csak akkor várhatunk éles átmenetet, ha 
a megfelelő disszociációs állandók hányadosa legalább 10.000. Az ekvivalenciapont pH-ját a 
következő egyenletből számítjuk ki: 

pH = 1/2 (pK1 +  pK2) 
Két különböző erősségű sav is megtitrálható egymás mellett, ha disszociációs állandójuk 
viszonya 10.000-nél nagyobb. 
 
2.3.3. Erős és gyenge bázisok titrálása 

 
Az erős savak és erős bázisok titrálási görbéjének szimmetriájából következik, hogy az 
indikátor megválasztása szempontjából az erős bázisok titrálásánál is ugyanazok a 
szabályok érvényesek, mint az erős savaknál. 1 mólos lúgok titrálásánál tehát mindazok az 
indikátorok használhatók, melyeknek átcsapási pontja a dimetilsárga és a timolftalein 
átcsapási pontja  
(pKi = 3−11) közé esik. 0,1 M lúgoknál mindazok az indikátorok használhatók, amelyek 
indikátorexponense pH = 4 és 10 közé esik. Dimetilsárga, metilnarancs és timolftalein 
alkalmazása esetén azonban az indikátorhiba már számottevő. Azoknál az indikátoroknál, 
melyek átcsapási pontja a metilvörös és a fenolftalein közé esik, az indikátorhiba 
elhanyagolható. 0,01 M lúgok titrálásánál csak azok az indikátorok használhatók, melyek 
átcsapási pontja pH = 5 és 9 közé esik.  
 
2.3.3.1. Ammóniameghatározás  
 
Az ammónia mint egyértékű bázis (K = 1,75·10−5) 0,1 M és 0,01 M oldatokban metilnarancs 
jelenlétében, 1 M oldatban pedig metilvörös jelenlétében sósavval titrálható. Illékonysága 
miatt beálló esetleges veszteségeket úgy kerülhetjük el, hogy a meghatározandó próbához 
fölös és ismert mennyiségű 0,1 M HCl-at adunk, és a savfölösleget metilvörösindikátor 
jelenlétében karbonátmentes 0,1 M NaOH-dal visszatitráljuk. Az összes 0,1 M HCl 
térfogatából levonva a visszamérésre fogyott 0,1 M NaOH térfogatát, megkapjuk az 
ammónia közömbösítésére fogyott  0,1 M HCl-at. Molekulatömeg: NH3 = 17,032 g, N = 
14,008 g, NH4OH = 35,048 g. 1 cm3 0,1 M HCl megfelel 1,703 mg NH3-nak, 1,401 mg N-nek, 
illetve 3,505 mg NH4OH-nak. 
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Az ammóniumsók NH +

4 -tartalmának meghatározása.  A szabad ammónia 
meghatározásánál gyakoribb eset az ammóniumsók ammóniatartalmának meghatározása. 
Ebben az esetben úgy járunk el, hogy erős lúg (NaOH, KOH) csekély feleslegével sóiból 
szabaddá tesszük az ammóniát, ismert mennyiségű, fölös savba desztilláljuk, és a 
savfölösleget visszatitráljuk. 
 

NH4Cl + NaOH = NaCl + H2O + NH3 

 

Az ammónia ledesztillálására a Kjeldahl-féle nitrogénmeghatározásnál alkalmazott desztilláló 
berendezéseket használhatjuk. Az ammónia áthajtása után a palackban lévő savat 
karbonátmentes lúggal visszatitráljuk. 
 
Kjeldahl módszere szerves vegyületek nitrogéntartal mának meghatározására.  A 
módszer azon alapszik, hogy a szerves vegyületek tömény kénsavval való f őzése 
(roncsolása) alkalmával a bennük megkötött nitrogén ammónia alak jában lehasad, 
illet őleg a kénsavból keletkez ő SO2 hatására ammóniává redukálódik, és a kénsav 
fölöslegével nem illékony NH 4HSO4-tá ill. (NH 4)2SO4-tá alakul.  A roncsolás befejezése 
után a keletkezett NH4HSO4-ból, ill. az (NH4)2SO4-ból az ammóniát er ős lúggal 
felszabadítjuk, majd ismert mennyiség ű savba desztilláljuk át. A savfölösleget lúggal 
visszatitráljuk.  Célszerű az alkalmazott kémszerekkel vakpróbát végezni, és az erre fogyott 
sósavmennyiséget korrekcióba venni. A 0,1 M HCl minden cm3-e 1,401 mg N-t mér. A N⋅6,25 
szorzat a vizsgált anyag fehérjetartalmát adja. 
 
2.3.4. Nitrátmeghatározás  
 
A nitrátok fejlődő hidrogén hatására ammóniává redukálódnak: 

NaNO3 + 8 H = NaOH + NH3 + 2 H2O 
Ha a redukciót savanyú közegben végezzük, az ammónia a sav fölöslegével ammóniumsóvá 
alakul. Az oldatból az ammónia erős lúggal felszabadítható. Lúgos közegben végzett 
redukció alkalmával a redukció és a desztilláció egyszerre végezhető. 
 
2.4. Oxidációs és redukciós titrálási módszerek  
2.4.1. Oxidáció-redukció  
 
Elektrokémiai értelemben oxidációnak nevezzük azokat a folyamatokat, amelyek során 
valamely ion, vagy atom elektronokat veszít, vagyis pozitív töltéseinek száma nő. Ezzel 
szemben redukciós folyamatoknak nevezzük azokat a folyamatokat, amelyekben valamelyik 
ion vagy atom elektronokat vesz fel, vagyis pozitív töltéseinek száma csökken. Minden 
oxidáció redukcióval kapcsolatos; ha tehát egy atom, vagy ion elektronokat ad le 
(oxidálódik), az elektront egy másik atomnak, vagy ionnak szükségképpen fel kell vennie 
(redukálódnia kell). Egy atom, vagy ion oxidálhatóságának, illetve redukálhatóságának 
mértéke annak elektronaffinitása. Minél nagyobb ugyanis egy atom vagy ion 
elektronaffinitása, annál könnyebben egyesül az elektronnal, vagyis annál könnyebben 
redukálható; viszont minél lazábban van megkötve az elektron az illető atomban, vagy 
ionban, annál könnyebben le tudja azt adni, vagyis annál könnyebben oxidálódik. Ha például 
egy vasdarabot Cu2+-ionokat tartalmazó oldatba mártunk, a vas felületére fém-réz válik ki, 
miközben a vas Fe2+-ionok alakjában oldatba megy: 
                                                            2 e 

                                                  Fe     +         Cu2+ = Fe2+ + Cu 

A fém-vas tehát oxidálódik, míg a Cu2+-ionok redukálódnak. A folyamatot két részfolyamatra 
bonthatjuk: 

 Fe = Fe2+ + 2 e    elektronleadás  (oxidáció) 
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   Cu2+ + 2 e  = Cu    elektronfelvétel  (redukció) 
 
2.4.2. Redoxindikátorok  
 
Az oxidációs-redukciós titrálásoknál, mint minden térfogatos módszernél, fontos, hogy a 
titrálás végpontját pontosan meg tudjuk állapítani. Ezért alkalmazzák már régóta oxidimetriás 
mérőoldatnak a KMnO4-ot (permanganometria) és a KI-os I2-oldatot (jodometria), 
redukálószernek pedig a KI megsavanyított oldatát. A KMnO4 legkisebb fölöslege ugyanis 
könnyen fölismerhető intenzív színéről, míg az elemi I2 keményítőoldattal könnyen jelezhető. 
Más oxidáló és redukáló anyagokkal a meghatározást gyakran közvetett módon végezzük, 
vagyis a kémszert fölöslegben alkalmazzuk, és a fölösleget jodometriásan vagy 
permanganometriásan visszamérjük. Ismerünk azonban olyan redoxindikátorokat is, 
melyeknek színátcsapása határozott redoxpotenciálnál következik be, anélkül azonban, hogy 
valamelyik kémszerre specifikus lenne. 
 
2.4.3. Permanganometria 
 
A KMnO4 erősen savanyú közegben erélyesen oxidál, miközben mangán(II)-sóvá 
redukálódik. Az MnO −

4 -ion ugyanis öt elektront vesz fel, miközben a benne levő VII-
vegyértékű mangán II-vegyértékűvé redukálódik. Mondhatjuk azt is, hogy a két 
molekulatömegnyi KMnO4 öt oxigént fordít oxidációra: 

2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 O 
Vagy ionegyenletben: 

MnO −
4  + 8 H+ + 5 e = Mn2+ + 4 H2O 

A reakcióegyenletekből látható, hogy a permanganát oxidáló hatása nagymértékben függ az 
oldat hidrogénion-koncentrációjától. Ha azt akarjuk, hogy a reakció egyértelműen folyjék le, 
nagy savfölöslegről kell gondoskodnunk. A permanganáttal való titrálásnál külön indikátort 
nem kell használnunk, mert a mérőoldat csekély fölöslege is felismerhető az oldat gyenge 
ibolyaszínéről. 
 
2.4.4. Jodometria 
 
A jodometria sokoldalúsága egyrészt az elemi jód oxidáló hatásán, másrészt a jodidion 
redukáló képességén alapszik. Redukáló anyagok az elemi jódnak elektronokat adnak át, 
miközben jodidionok keletkeznek: 

I2 +  2 e → 2 I− 
Erősen oxidáló anyagok semleges, vagy savanyú közegben a jodidionoktól elektronokat 
vonnak el, és elemi jódot tesznek szabaddá: 

2 I−  → I2 + 2 e  
A jódnak jodidionná való átalakulása tehát megfordítható folyamat és így a két egyenlet 
összevonható: 

I2 + 2 e           2 I− 

 
Hogy melyik irányba tolódik el a jodid-jód rendszer egyensúlya, attól függ, hogy milyen a 
reakcióban részt vevő anyagok redoxpotenciálja. A jodid−jód rendszer redoxpotenciálja 
(+0,62 V) körülbelül középre esik, és független az oldat hidrogénion-koncentrációjától. Az 
ennél nagyobb redoxpotenciálú anyagok tehát jodidion-tartalmú oldatból jódot tesznek 
szabaddá, a kisebb redoxpotenciálú anyagok pedig az elemi jódot színtelen jodidionná 
redukálják. Ha a reakció kvantitatív és elég gyors, a szabaddá tett jód mennyiségéből, illetve 
az anyag jódfogyasztásából megállapítható ennek mennyisége. 
 
A nátrium-tioszulfát  (Na2S2O3) semleges, vagy savanyú közegben a következő egyenlet 
szerint hat a jódra: 

2 Na2S2O3 + I2 = 2 NaI  + Na2S4O6 



16 
 

 
A jód tehát a tiokénsavat tetrationsavvá oxidálja. A jódnak az egyenlet szerinti redukciója 
csak semleges, vagy gyengén savanyú közegben megy végbe kvantitatíve. Savas közegben 
a tioszulfátionon oxidáló anyagokra rendkívül érzékeny SH−csoport alakul ki, mely a I2-nak 
könnyen átadja hidrogénjét, és a keletkező szabad gyökök párosával egyesülnek tetrationát-
ionokká.  
 
2.4.4.1. Jodometriás indikátorok 
 
A jodometriás titrálások végpontja felismerhető a jód színének első fellépéséről, vagy 
eltűnéséről. A jodometriás titrálásokban szereplő jódoldat elemi jód mellett KI-ot is tartalmaz, 
és így az oldatban mindig keletkezik komplex trijodidion (I −

3 ), mely intenzív barna színű. 
I2 +  KI                    KI3 

Ha azonban hígabb, vagy színes oldatban titrálunk, úgy célszerű keményítőoldatot használni 
indikátorul. Az elemi jód ugyanis a keményítővel intenzív kék színeződést ad, ami még igen 
híg oldatban is észrevehető. 
 
2.4.4.2. Oxidáló anyagok által szabaddá tett jód mé rése  
2.4.4.2.1. Szabad halogének meghatározása 
 
Jód:  Az elemi jód KI-oldatban feloldva tioszulfáttal közvetlenül megtitrálható. A végpont 
jelzésére keményítőindikátort használunk. Kloroformban, szén-tetrakloridban stb. oldott jódot 
úgy határozunk meg, hogy kb. négyszeres mennyiségű híg KI-oldattal összerázzuk, és 
ismételt rázogatás közben addig titráljuk, míg a kloroformos fázis éppen elszíntelenedik. 
 
Bróm és klór:  E két halogén közvetlenül nem titrálható tioszulfáttal, mivel ezt majdnem 
kvantitatíve szulfáttá oxidálják. Ha azonban e halogének vizes oldatához fölös 
mennyiségben KI-ot adunk, ekvivalens mennyiségű jód válik ki, ami tioszulfáttal titrálható. 
 

Br2 + 2 KI = 2 KBr + I2    
Cl2 + 2 KI = KCl + I2 

 
A kivált jódot 0,1 M tioszulfáttal megtitráljuk. Indikátornak keményítőt használunk. A telített 
klórosvízből kb. 15 g-ot , a telített brómosvízből pedig kb. 5 g-ot mérünk be. 1 cm3 0,1 M 
Na2S2O3 megfelel 3,5457 mg klórnak, illetve 7,9916 mg brómnak. 
 
2.4.4.2.2. Hipokloritok meghatározása  
 
Savanyú közegben KI-oldattal a hipokloritok a következő egyenlet szerint reagálnak: 
 

ClO− + 2 I− + 2 H+ = Cl− + H2O + I2 

 

A kivált jód tioszulfáttal megtitrálható. 
 
2.4.4.2.3. Hidrogén-peroxid meghatározása  
 
A hidrogén-peroxid savanyú közegben KI-ból jódot választ ki: 
 

H2O2 + 2 KI + 2 HCl = 2 H2O + 2 KCl + I2 

 
Az átalakulás lassan megy végbe, úgyhogy a titrálás előtt az elegyet legalább fél óra hosszat 
állni hagyjuk. Molibdénsav a reakcióra katalizátorként hat, és így ennek jelenlétében a 
titrálás minden várakozás nélkül azonnal elvégezhető.  
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2.4.4.2.4. Permanganátok jodometriás meghatározása  
 
A permanganátok savanyú közegben KI-ból jódot tesznek szabaddá a következő egyenlet 
szerint: 
 

2 KMnO4 + 8 H2SO4 + 10 KI = 6 K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O + 5 I2 

 
A felszabaduló jód tioszulfáttal megtitrálható. A titrálást permanganátoldatnak pontos 
tioszulfátra vagy tioszulfátoldatnak pontos permanganátoldatra való beállításánál használjuk. 
A módszert olyan redukáló anyagok meghatározásánál is értékesítjük, amelyeket 
permanganát fölöslegével oxidálunk. A fölös permanganátot jodometriásan mérhetjük vissza. 
 
2.4.4.2.5. Vízben oldott oxigén meghatározása Winkl er-szerint 

 
A vízben oldott oxigén jodometriás meghatározásának lényege az, hogy lúgos oldatban a 
mangán(II)-hidroxid az oldott oxigén hatására mangán(III)-hidroxiddá oxidálódik, ez pedig 
savanyítás után KI-ból az oxigénnel egyenértékű jódot tesz szabaddá, ami azután 
tioszulfáttal megtitrálható.  
 
2.4.4.3. Jodometriás cukormeghatározás 
 
Ha valamilyen redukáló cukor oldatát Fehling-oldattal  főzzük, az oldatban lévő II-vegyértékű 
réz  
I-vegyértékűvé redukálódik, mely vörös színű réz(I)-oxid alakjában kicsapódik. (A Fehling-
oldat nátronlúgos réz(II)-szulfát-oldat, ami a Cu(OH)2 oldatban tartására Seignette-sót 
tartalmaz). Pontosan betartott kísérleti körülmények között egy bizonyos cukorféleség 
meghatározott mennyisége mindig ugyanannyi Fehling-oldatot fogyaszt. A különböző 
cukrokra e fogyasztások táblázatba foglalhatók, melyeknek segítségével az ismeretlen 
koncentrációjú, de ismert minőségű cukrok százalékos cukortartalma meghatározható. 
Schoorl  által kidolgozott cukormeghatározási módszernél a különböző cukorféleségeket 
azonos koncentrációjú Fehling-oldattal és azonos munkamenetben redukáljuk. Schoorl 
pontosan bemért Fehling-oldattal dolgozik, és a redukció után megmaradt réz(II)-ionok 
mennyiségét jodometriásan határozza meg. 
 
2.4.4.4. Zsírok és olajok jódszámának meghatározása  
 
A telítetlen zsírsavak (olajsav, linolsav, linolénsav) és ezek glicerinészterei a molekulájukban 
levő kettős kötésekre halogént képesek addicionálni. A megkötött jód mennyiségét a 
jódszámmal jellemezzük. A jódszám az a grammokban kifejezett jódmennyiség, amelyet 
100 g zsír vagy olaj meghatározott kísérleti körülm ények között megkötni képes. 
 
Ha az egy telítetlen kettős kötést tartalmazó olajsavra jód hat, a következő kémiai átalakulás 
megy végbe: 

C17H33COOH + I2 =  CH3(CH2)7CHI−CHI(CH2)7COOH 
 

Egy molekulatömegnyi olajsav két atomtömegnyi jódot köt meg, egy molekulatömegnyi (kb. 
884 g) olajsavas glicerinészter tehát hat atomtömegnyi (6 ⋅ 127 g) jódot addicionál. 100 g 
olajsavas glicerinészterre eszerint 86,2 g jód esik. A tiszta olajsavas glicerinészter jódszáma 
tehát 86,2. 
 
Hasonló módon számítva a két telítetlen kettős kötést tartalmazó linolsavas glicerinészter 
jódszáma tehát 173,6. A három telítetlen kettős kötést tartalmazó linolénsavas glicerinészter 
jódszáma 260 körül van. A palmitin- és sztearinsav jódszáma nulla, mivel telítetlen kettős 
kötést egyik sem tartalmaz. Ezek szerint a zsírok általában alacsonyabb jódszámúak, az 
olajok jódszáma közepes, a száradó olajoké pedig nagy. 



18 
 

 
2.5. Csapadékos titrálási módszerek 
 
A csapadékos titrálási módszereknél a meghatározandó alkotórészt oly mérőoldattal titráljuk, 
ami azt oldhatatlan csapadék alakjában kiválasztja. A csapadék teljes leválasztásához 
szükséges mérőoldat térfogatából következtethetünk a meghatározandó alkotórész 
mennyiségére. Térfogatos meghatározásra csak azok a csapadékos reakciók alkalmasak, 
amelyeknél a csapadék összetétele jól definiált, a reakció elég gyors, a kiváló csapadék 
oldhatósága elég kicsi, és a reakció végpontját jól tudjuk észlelni. 
 
A csapadékos titrálások ekvivalenciapontját a kivált csapadék oldhatósági szorzata szabja 
meg. Ha ugyanis pl. AgNO3- és NaCl-oldat egyenértékű mennyiségét összeöntjük, a 
keletkező AgCl-csapadék felett lévő oldat a csapadék kisfokú oldhatósága miatt Ag+-ionokat 
és Cl−-ionokat is tartalmaz. A tömeghatás törvénye értelmében ezek koncentrációiból alkotott 
szorzat, az oldhatósági szorzat, a koncentrációk abszolút értékétől független állandó szám. 
 

 
2.5.1. Néhány módszer a csapadékos titrálások végpo ntjának jelzésére 
 
Titrálások K 2CrO4-indikátorral Mohr szerint:  Ha a titrálás folyamán kiváló csapadék fehér, 
vagy csak gyengén színezett, a végpont jelzésére oly indikátort használhatunk, ami a 
meghatározandó ionnal vagy lecsapószer fölöslegével élénk színű, nehezen oldható 
csapadékot ad. Példa erre a halogenidek argentometriás meghatározása K2CrO4-indikátor 
jelenlétében Mohr szerint. Ha valamilyen klorid oldatát K2CrO4 jelenlétében titráljuk, úgy 
előbb AgCl válik ki, mivel ez oldhatatlanabb, mint az Ag2CrO4. Ha azonban az oldatban levő 
összes kloridot lecsaptuk, az AgNO3 első cseppjének fölöslegétől vörösbarna Ag2CrO4 
csapadék válik le, amiről a titrálás végpontja észrevehető. 
 
Titrálások vas(III)-só indikátorral Volhard szerint : A csapadékos titrálások végpontjának 
jelzésére olyan indikátort is használhatunk, ami a mérőoldat fölöslegével intenzív színű, 
oldható vegyületet alkot. Az indikátor színváltozásának természetesen itt is az 
ekvivalenciapont közelében kell bekövetkeznie. A Volhard-féle ezüsttitrálásoknál 
mérőoldatnak ammónium- vagy kálium-rodanidot használunk, míg a végpont jelzésére 
vas(III)-só-oldatot alkalmazunk. Ha ezüst-sóoldathoz vas(III)só jelenlétében rodanid 
mérőoldatot csepegtetünk, oldhatatlan ezüst-rodanid-csapadék keletkezik, amelynek 
oldhatósága oly kicsi (L = 10−12), hogy az oldatban színes vas(III)-rodanid nem keletkezhet. 
Az ekvivalens mennyiségű rodanid hozzáadása után azonban az első csepp mérőoldat 
fölöslegtől az oldat intenzív vörös színű lesz.  
 
2.5.2. Az ezüst csapadékos meghatározása 
 
Volhard módszere:  Az ezüstionokat tartalmazó salétromsavas oldatot vas(III)só indikátor 
jelenlétében ammónium-rodanid mérőoldattal addig titráljuk, míg alapos összerázás után a 
folyadék vas(III)-rodanid keletkezése folytán vörösbarna színű lesz. 
 

AgNO3 + NH4SCN = AgSCN + NH4NO3 

 
1 cm3 0,1 M NH4SCN megfelel 10,788 mg ezüstnek. 
 
2.5.3. Kloridionok meghatározása 
 
Meghatározás Mohr szerint:  A meghatározandó oldatnak semleges kémhatásúnak kell 
lennie, mert savanyú közegben a reakció végpontját jelző ezüst-kromát oldódik, lúgos 
közegben pedig ezüst-oxid, esetleg ezüst-karbonát válhat ki. Az oldat pH-jának 6,5−10,5 
közé kell esni. Indikátornak 100 cm3 titrálandó oldatra 2 cm3 5%-os semleges K2CrO4-oldatot 
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használunk. Ivóvizek kloridtartalmának meghatározása során a vizsgálandó víznek 
neutrálvörössel megállapítjuk a kémhatását. Ha az oldat savanyú (az indikátor vörös színt 
mutat), kevés KHCO3-ot adunk hozzá, ha erősen szódatartalmú vízről van szó (szikes talajok 
vize), előbb néhány csepp HNO3-val megsavanyítjuk, majd bikarbonáttal közömbösítjük. A 
vizsgálandó víz 100,0 cm3-ét egy−két cm3 5%-os K2CrO4 indikátor mellett 0,01 M AgNO3-tal 
gyengén barnásvörös színűre titráljuk, majd az oldat térfogatát desztillált vízzel 150 cm3-re 
töltjük fel, és erélyes rázogatás közben végpontig titráljuk. 
 
2.5.4. Jodidionok meghatározása 
 
Titrálás indikátor nélkül:  Híg jodidoldatoknak ezüst-nitrát mérőoldattal való titrálása 
alkalmával az oldatban levő fölös jodidionok peptizálólag hatnak a keletkező AgI-
csapadékra, ezért az oldat tökéletes kitisztulása csak az ekvivalenciapontban következik be, 
mikor a jodidionok teljesen elfogynak az oldatból. A kitisztulási pontig való titrálás híg és 
tiszta jodidok oldatában igen pontos eredményeket ad.  
 
2.6. Komplex vegyületek képz ődésén alapuló módszerek 
2.6.1. Komplexometria. Kelatometria 
 
A komplexometria a mérendő komponensek és a komplexometriás reagensek között kellő 
stabilitással bíró komplexek kialakulásán alapszik. Az etilén-diamin-tetraecetsav 
komplexképző hajlama nagy, ezért fémionok komplexképzésén alapuló meghatározására 
alkalmazzák. E célra a vízben jól oldódó és az ipar által vízlágyítási célra forgalomba hozott 
dinátriumsót (Na2H2Y · 2 H2O) alkalmazzuk, mely különböző neveken, Magyarországon 
Komplexon(III) néven, kerül kereskedelmi forgalomba. 
 
2.6.1.1. Komplexometriás indikátorok 
 
A végpont jelzésére olyan fémindikátorok alkalmasak, amelyek a meghatározandó fémionnal 
laza, színes komplexet alkotnak. A fémion-mentes indikátor színe eltérő a fémkomplexétől. A 
titrálás során a Komplexon(III) először a szabad fémionokat köti meg, azután a színes 
indikátorkomplexre kerül sor. A Komplexon(III) erősebb komplexet alkotván a fémionnal, mint 
a fémindikátor, a színes komplexből elvonja a fémiont, és így színváltozás következik be, 
ami a titrálás végpontját jelzi. A komplexometriás titrálásokhoz az Eriokrómfekete T és a 
Murexid fémindikátorok használatosak. 
 
2.6.1.2. Kalcium és magnézium együttes mennyiségéne k megállapítása. A víz összes 
keménységének meghatározása 
 
A komplexometriás kalcium-magnézium meghatározás főként a víz összes keménységének 
meghatározása szempontjából nagyjelentőségű. A titrálás pH=9−10 körüli értéknél 
Eriokrómfekete T indikátor jelenlétében elvégezhető. A Komplexon(III) ugyanis a Ca2+-
ionokkal, az indikátor viszont a Mg2+-ionokkal alkot erősebb komplexet. A titrálás során tehát 
a Komplexon(III) először a Ca2+-ionokat köti meg, és csak ezután egyesül a Mg2+-ionokkal. 
Végül a titrálás végpontja körül kiszorítja a komplexből az indikátort, és ezért az oldat színe 
pirosból kékbe csap át. A titrálás Mg2+-ionok nélkül nem végezhető el, mert a Ca2+-ionok 
Eriokrómfekete T-vel nem adnak komplexet. 
 
2.6.1.3. A kalcium komplexometriás meghatározása 
 
A kalcium szelektíven meghatározható magnézium mellett is, ha a végpont jelzésére 
murexidindikátort alkalmazunk, és erősen lúgos közegben dolgozunk. A murexid ugyanis 
gyengébb komplexképző anyag révén, a Mg2+-ionokat már meg sem köti, de a Ca2+-ionokkal 
piros színű komplexet alkot. A módszer tehát alkalmas egy vízminta kalciumsók okozta 
keménységének közvetlen meghatározására. 



20 
 

 
2.6.1.4. A vas(III)-ionok komplexometriás meghatáro zása 
 
A vas(III)-ionok jelenlétében, gyengén savas közegben, a variaminkék B indikátor 
kékesibolya oxidációs színt mutat. Ha az oldathoz Komplexon(III)-at adunk, ez a vas(III)-
ionokat megköti, és az oldat redoxipotenciálja a variaminkék B átcsapási potenciáljánál 
negatívabbá válik. Az indikátor tehát elszíntelenedik. A variaminkék e viselkedése alapján 
alkalmas vas(III)-ionok komplexometriás meghatározásának végpontjelzésére. 
 
 

3. Komplex minták összetételének meghatározása 
 
Az analizálandó minták minőségének megállapítása céljából végzett vizsgálat a 
mintavétellel  kezdődik, amely során a minősítendő anyagnak azt az egyértelműen 
elkülöníthető részét, aminek jellemzői egységesek, tételnek  hívjuk. Az egy tételhez tartozó 
minta azonos fajtájú, azonos termő- vagy termelési helyről származik, egy évben termett 
vagy termelték, és egy tároló helyen raktározták. Vásárolt anyagok esetén egy szállítmány 
állhat egy vagy több tételből is. Hogy a vizsgálandó tétel homogenitásáról meggyőződjünk, a 
tételt két vagy több mintavételi alapra bontjuk. A mintavételi alap  egyetlen helyéről vett 
mintát elemi mintának  nevezzük. Egy mintavételi alapból annak nagyságától függően több 
elemi minta is vehető; ilyen esetben az elemi minták egyesítésével nyerjük az összesített  
vagy átlagmintát.  Az elemi vagy összesített minták egy részét küldjük csak el vizsgálatra, 
amit laboratóriumi mintának  hívunk. Hivatalos mintavételkor − a felmerülő minőségi viták 
eldöntéséhez − ellenmintát  veszünk, melynek összetétele és tulajdonságai a laboratóriumi 
mintáéval azonosak. A mintavétel jellege szerint lehet: 
 
− hivatalos mintavétel,  amelyet hatósági jogkörrel rendelkező, hivatalos személy végez a 

termék minőségének ellenőrzésére, 
− kereskedelmi mintavétel, amikor az anyagok adásvételében érdekelt valamennyi fél, 

vagy az egyik fél és egy hivatalos személy van jelen a mintavételnél, 
− üzemi mintavétel , amelyet a gyártó végez a minta minőségének megállapítása és 

folyamatos ellenőrzése céljából, és 
− tájékoztató mintavétel,  amelyet a minőség tájékoztató jellegű megállapítása céljából 

vesznek. 
 
A laboratóriumba beérkező mintát érzékszervi bírálatnak  vetjük alá, amelynek során 
vizsgáljuk a külső megjelenést, a színt és a szagot, az egyneműséget, az aprítottságot, az 
egészségi állapotot, a szennyezettséget, ezen belül a gyomnövények, az állati kártevők, a 
por, a föld, a gombás fertőzöttség és az idegenanyag mennyiségét és arányát. 
 
A minőség megállapítását célzó vizsgálatok közül elsőként a mikrobiológiai vizsgálatokat 
végezzük el, mert a vizsgálati anyag mikrobiológiai állapota folyamatosan változhat. A minta 
mikrobiológiai állapota annak felhasználhatóságát igen sokoldalúan befolyásolhatja, mert 
hatással van az anyag értékére, felhasználhatóságára, a tárolhatóságra és a 
konzerválhatóságra. 
 
A különböző mintákat a vizsgálatokat megelőzően aprítani kell, melynek során különféle 
darálókat és homogenizátorokat használunk. A legtöbb vizsgálathoz elegendő, ha a minta 
98%-a átesik a 0,2 mm lyukméretű szitán. 
 
3.1. Nedvességtartalom meghatározás 
 
A nedvességtartalom meghatározás leggyakrabban alkalmazott módja az, hogy a mintát 103 
oC-on szárítószekrényben a tömegállandóság eléréséig szárítjuk, majd a mért értékekből 
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számítással határozzuk meg a szárazanyag-, illetve a nedvességtartalmat. A 14−20% 
víztartalmat meghaladó és emiatt nem darálható anyagokat két fázisban szárítjuk meg. Az 
előszárítás hőmérséklete 55−60 oC, amely után a mintát szobalevegőn hagyjuk 
kiegyenlítődni, lemérjük, ezt követően aprítjuk, és az újra bemért mintát 103 oC-on 
tömegállandóságig szárítjuk. A vizsgált minta illékony anyagai a szárítás során elillanhatnak, 
ezért ezeket az anyagokat a nedves mintából kell meghatározni. 
 
3.1.1. Nedvességtartalom meghatározása el őszárítás nélkül 
 
A homogenizált szilárd mintákból legalább 150 g-t olyan méretűre darálunk, hogy 10%-nál 
több ne maradjon fenn az 1 mm lyukbőségű rostán. Ismételt homogenizálás után 2 g 
őrleményt mérünk be 1 mg-os pontossággal (m), majd egyenletesen szétterítjük a 
szárítóedényben. Ezután 0,2 mg-os pontossággal lemérjük a szárítóedényt a fedelével és a 
2 g mintával együtt (E), majd az edényt nyitott fedővel 103 oC-ra (±2 oC) melegített 
szárítószekrénybe helyezzük, és 4 órán keresztül száradni hagyjuk. Szárítás után az edény 
fedelét zárjuk és exszikkátorban lehűtjük, majd 0,2 mg pontossággal lemérjük (Sz). A 
nedvességtartalmat a követező képlettel számítjuk ki és tömeg%-ban adjuk meg: 

nedvességtartalom % = 100  
m

Sz  E ⋅−
 

ahol:  E = a minta és a szárítóedény tömege szárítás előtt, 
 Sz = a minta és a szárítóedény tömege szárítás után, 
 m = a szárításra bemért minta tömege g-ban. 
A minta nedvességtartalmát két, párhuzamos mérés középértékeként, egytizedes 
pontossággal adjuk meg. A meghatározás pontossága ±0,6%. 
 
3.1.2. A nedvességtartalom meghatározása el őszárítással 
 
Legalább 500 g nagy nedvességtartalmú mintát mérünk le táramérlegen 0,01 g 
pontossággal, és 60−70 oC-on tömegállandóságig szárítjuk. Ezt követően 
szobahőmérsékleten nyitott edényben 2 órán át hűlni hagyjuk, majd lemérjük. A lehűlt minta 
szárazanyag-tartalmát az előző pontban leírtak szerint meghatározzuk. 
 
3.2. Az ásványi alkotórészek meghatározása 
3.2.1. A nyershamu és a sósavban oldhatatlan hamuta rtalom meghatározása 
3.2.1.1. A nyershamutartalom meghatározása 
 
A hamutartalom meghatározása céljából a mintát izzítótégelyben laboratóriumi főzőlapon, 
majd izzítókemencében 550 oC-on elhamvasztjuk addig, amíg a hamu fehér ill. szürkésfehér 
nem lesz. Amennyiben a hamu sok ásványi anyagot (nehézfémet) tartalmaz, akkor színe 
sötétszürke is lehet. Ha a hamu formában visszamaradó szervetlen anyagok mennyiségét 
levonjuk a szárazanyag-tartalomból, akkor megkapjuk a szerves anyagok mennyiségét. 
 
3.2.1.2. A sósavban oldhatatlan hamutartalom meghat ározása 
 
A sósavban oldhatatlan hamutartalom meghatározásakor a mintát elhamvasztjuk, a hamut 
sósavban forraljuk, az oldhatatlan maradékot szűrjük, szárítjuk, hamvasztjuk és lehűlés után 
mérjük. 
 
3.2.2. Az ásványi alkotórészek meghatározása spektr oszkópiai módszerekkel 
 
Spektroszkópiai módszereknek nevezzük az elektromág neses sugárzás és az anyag 
kölcsönhatásán alapuló analitikai eljárásokat.  Két fő ága közül az emissziós eljárás  a 
fénykibocsátáson, az abszorpciós eljárás  pedig a fényelnyelésen alapszik. Mindkét eljárás 
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alapja az a felismerés, amely szerint az atomok és molekulák elektronrendszerében az 
elektronoknak pontosan meghatározott energiaértékei vannak, aminek következtében 
energiafelvétel vagy -leadás csak meghatározott (diszkrét) energiamennyiségek formájában 
mehet végbe. Gerjesztés során az energiaközlés hatására egy elektron magasabb szintre 
kerül, amelyet követően − mivel a gerjesztett állapot instabil − az elektronok fölös 
energiájukat leadva alapállapotba jutnak (rekombináció). A gerjesztés és a rekombináció 
azonban csak akkor szolgáltat analitikai információt, ha az energialeadás fény formájában 
történik. Az emittált (kisugárzott) fény energiáját a következő képlet szerint számolhatjuk: 

E = h ⋅ ν = h ⋅ 
λ

c
 

ahol: h = Planck-féle állandó (6,625 ⋅ 10−34 J ⋅ s), 
 ν = az emittált fény rezgésszáma (frekvenciája) (s−1), 
 λ = az emittált fény hullámhossza (nm), 
 c = a fény terjedési sebessége (3 ⋅ 108 m/s; 300 000 km/s). 
 
Az energiaszintek közötti lehetséges elektronátmenetet ábrázolva kapjuk, az ún. 
termdiagramot. A termdiagramon minden gerjesztési állapot közötti energiakülönbségnek 
megfelel a fény jól megkülönböztethető hullámhossza. A legalsó szintnek megfelelő 
energiakülönbség adja az ún. alapvonalat, amely a kérdéses elemre a legjellemzőbb és a 
legintenzívebb. 
 
A molekulák esetében az elektronok energiaállapotai mellett módosulnak a forgási és 
rezgési energiák is, azonban ezek energiái az elektronok energiájához képest 
nagyságrendekkel kisebbek. Az elektromágneses spektrum optikai tartománya az, amit a 
makro- és mikroelemek mennyiségének meghatározására fel tudunk használni. A 
kibocsátott vagy az elnyelt fény hullámhossz szerin ti felbontása után nyerjük a 
színképet,  amelynek értékelésével a színképelemzés foglakozik. Vonalas színképet kapunk 
atomos gázok vagy gőzök gerjesztése esetében, sávos színképet molekulák gerjesztésekor, 
folytonos színképet adnak az izzó, szilárd testek vagy folyadékok. Atomokat − mivel a fény 
emittálására és abszorbeálására is képesek − emisszióban és abszorpcióban is 
vizsgálhatunk, molekulákat  viszont (mivel a gerjesztés során legtöbbször elbomlanak) 
abszorpciós módszerekkel tudunk analizálni. 
 
3.2.2.1. Emissziós színképelemzés 
3.2.2.1.1. Lángfotometria 
 
A lángfotometria a lángban történ ő gerjesztéssel végzett mennyiségi színképelemzés.  
Az eljárás során a mintát lángba porlasztjuk, majd az emittált fény erősségét spektrális 
felbontás után közvetlenül mérjük. A lángba beporlasztott anyagból az oldószer elpárolog, 
majd a gőzállapotban lévő fémsó termikusan disszociál. A kapott szabad atomok és gyökök, 
esetleg molekulák gerjesztődnek, egy részük ionizálódik. A lángba jutó részecskék 
elpárolgását és disszociációját elősegíti a magas hőmérséklet, a kis mennyiségű anyag 
adagolása és a viszonylag hosszú idejű lángban való tartózkodása. Gáz halmazállapotban 
egyensúly áll be a molekulák, az atomok és az elektronok között. Az eljárás során a 
gerjeszt ődött atomok által kisugárzott fény intenzitását mér jük. 
 
A folyamat menete összefoglalva a következő: az oldószer (ami legtöbbször víz) 
elpárolgása, szilárd köd keletkezése, párolgás, disszociáció, gerjesztődés és emisszió. Az 
emittált fény különböz ő lencséken, prizmákon keresztüljutva színképvonalak at hoz 
létre, amelyek közül kiválasztjuk a mérend ő elem alapvonalát. Ennek intenzitása 
arányos a koncentrációval, tehát e módszerrel min őségi és mennyiségi analízist is 
tudunk végezni.  Ha pl. a színképben azonosítani tudjuk az 589,6 nm-es hullámhosszú 
vonalat ez azt jelenti, hogy a mintában volt nátrium, mert ez a hullámhossz kizárólag a 
nátriumatomok 3p → 3s elektronátmenetének megfelelő sugárzás hullámhossza. 
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Amennyiben több elemet akarunk a mintából meghatározni, mindig ki kell választani a 
mérendő elem alapvonalának megfelelő karakterisztikus hullámhosszt. A lángfotometria az 5 
eV-nál kisebb gerjesztési energiájú elemek mennyiségi meghatározását teszi lehetővé, hisz 
a levegő-acetilén vagy a levegő-propánbután gáz hőmérséklete nem elegendő a nagyobb 
gerjesztési hullámú elemek magasabb energiaszintre történő kerüléséhez. 
 
3.2.2.1.2. Plazmaemisszió 
 
Az induktív csatolású plazma (ICP) két-három menetből álló tekercsbe vezetett 
nagyfrekvenciás árammal, legtöbbször argonatmoszférában létesített plazmát jelent, 
amelynek hőmérséklete 6000−8000 K. A mérendő elem oldatát az ICP-méréstechnika során 
perisztaltikus pumpával juttatjuk be a ködkamrába, ahonnan a vivőgázzal porlasztva jut a 
plazmaégőbe. A plazmagáz a vízhűtött nagyfrekvenciás tekercs belsejében ionizálódik, 
aminek következtében a tekercs belsejében az elektronszám rendkívüli módon 
megnövekszik, az elektronok mozgási energiája akkorára nő, hogy az argonatomokkal 
ütközve azokról elektronokat szakít le. A nagyfrekvenciás plazmában történ ő mérés 
rendkívüli el őnye, hogy gyakorlatilag nem kell a mátrixhatással s zámolni,  és a 
lángfotometriánál fennálló zavaró körülmények is minimálisak. A plazma egyidejűleg 
sugározza a mintában lévő valamennyi elem karakterisztikus vonalait, így megfelelő 
berendezéssel plazmaemissziós spektrométerrel 20−40 elem mérhető. A kisugárzott fény 
mérése történhet monokromátoros vagy polikromátoros  elrendezésben.   
 
3.2.2.2. Abszorpciós színképelemzés 
3.2.2.2.1. Atomabszorpciós fotometria 
 
Az abszorpciós színképelemzés az atomok és vegyület ek fényelnyelésének mérésén 
alapuló analitikai módszer,  amelynek alapja, hogy a különböző atomok és vegyületek az 
összetett fény más és más hullámhosszúságú sugarait abszorbeálják. A fényabszorpció az 
atomokra és vegyületekre nézve szelektív, tehát az anyag minőségére ad információt; a 
fényelnyelés mértéke pedig az anyag koncentrációjával arányos, ezért az abszorpció 
mértékéből a vizsgálandó anyag mennyiségére is következtetni lehet. Az abszorpciós 
mérések közül az atomabszorpciót els ősorban fémek kis mennyiségének pontos 
meghatározására alkalmazzák;  szinte minden, a vizsgálati minta szempontjából fontos 
fém- és nehézfém-nyom meghatározható ezzel a technikával. Az atomabszorpció olyan 
analitikai módszer, amely a gázhalmazállapotú atomo k fényelnyelését méri, az atomok 
ugyanis képesek mindazon hullámhosszúságú fény elny elésére, amelyet önmaguk is 
ki tudnak bocsátani.  A szabad atomok csak a rájuk jellemző hullámhosszú fényt képesek 
abszorbeálni, azt amely a megfelelő elektronátmenethez szükséges, ezért ha egyetlen 
hullámhosszú sugárzást bocsátunk át az atomgőzön, akkor ezt csak egyetlen elem atomjai 
képesek elnyelni. 
 
A karakterisztikus sugárzás el őállítására az ún. vájtkatódlámpák  alkalmasak, 
amelyeknek henger formájú üreges katódja a mérend ő elemből készül.  A kisugárzott 
fényt átbocsátják a mérend ő elemet tartalmazó atomos g őzökön, amelyek közül csak a 
mérend ő atomok képesek ezt a fényt abszorbeálni, hisz ez e zek alapvonalát gerjeszti.  
Így pl. a magnéziumlámpa csak a 285,2 nm-es hullámhosszú sugárzást bocsátja ki, amelyet 
csak a magnéziumatomok képesek abszorbeálni. A fényelnyelés mértéke arányos a 
meghatározandó atomok számával, azok koncentrációjá val.  A módszer szelektív és 
nagyérzékenységű, kellő számú vájtkatód lámpával gyakorlatilag 30−60 fémes elem 
egymást követő meghatározását teszi lehetővé. Az atomos gőzök előállítása szempontjából 
kétfajta eljárás ismeretes: atomizáció lángban  és elektrotermikus  vagy más elnevezéssel 
grafitküvettás  atomizáció.  
 
Az atomos gőzök lángba juttatása a lángfotometriához hasonlóan történik, aminek során a 
mérendő anyagot a levegő a ködkamrába juttatja, amely ott az éghető gázzal keveredik, és 
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együttesen viszik tovább a lángig. A lángban megtörténik a vájtkatód lámpa által kisugárzott 
fény abszorpciója, amelynek mértékét a fényérzékelő méri. Az érzékelő a jelet kijelzi a 
nyomtatóba vagy az adattároló komputerhez juttatja el. 
 
A grafitküvettás atomizáláskor nemesgáz atmoszféráb an tartott, elektromos árammal 
felmelegített grafitküvettát használunk, amelyen ke resztülhalad a vájtkatódlámpa által 
kibocsátott sugárzás.  A nagy ellenállású grafitküvettát kis feszültségű (10 V) és nagy 
áramerősségű (80−100 A) árammal felmelegítjük, amelynek során be tudjuk állítani a pontos 
hőmérsékletet, ami lehetővé teszi az optimális mérési paraméterek kialakítását.  
 
Az elektrotermikus atomizálás rendkívüli előnye, hogy az elemek egyedi fűtési programja 
segítségével a zavaró hatások nagyrészt kiküszöbölhetők. A módszer érzékenyebb és 
pontosabb mint a láng esetében, hátránya viszont, hogy lassabb és drágább. A 
grafitküvettás méréstechnikával a mérendő elemek kimutatási határa 1 µg/kg. 
 
3.2.2.2.2. Ultraibolya és látható abszorpciós fotom etria 
 
A vegyületek kémiai kötései gerjesztéséhez az ultraibolya és a látható színképtartomány 
energiája elégséges. A σ-kötést a 180 nm-nél kisebb hullámhosszú, a π-kötést pedig a 180 
nm-nél nagyobb hullámhosszú fény gerjeszti, amiből az is következik, hogy a módszer 
leginkább a különféle szerves vegyületek meghatározására alkalmazható. A hullámhossz 
függvényében felvett fényelnyelés mértéke adja az a bszorpciós spektrumot vagy 
színképet,  amelyben az egyes kötéstípusokhoz jellegzetes elnyelési tartományok 
rendelhetők, amelyek alapján a vegyületek azonosíthatók. A különböző vegyületek 
spektruma egymástól annyira különbözik, hogy a különbség alapján a vegyületek egymástól 
elválaszthatók. A meghatározás során a spektrumok felvételét nem abszorbeáló oldószerben 
feloldott anyagokkal végezzük úgy, hogy a mintaoldat elnyelését az oldószerhez mint 
vakértékhez hasonlítjuk. A leggyakrabban használt oldószerek a víz, az alkohol, a hexán és 
a benzol. A vegyület fényelnyelése során mért intenzitáscsökk enés logaritmusa 
arányos a mérend ő elem koncentrációjával,  amit abszorbanciának hívunk. Ha 
megmérjük az abszorpciót, a koncentráció számolható . Az abszorbancia mérésére olyan 
fotométereket használunk, amelyen a mérendő vegyület abszorpciós maximumának 
megfelelő hullámhossz beállítható. 
 
3.2.2.3. Válogatott fejezetek 
3.2.2.3.1. A tehéntej ásványianyag-tartalma és anna k megváltozása a t őgygyulladás 
következtében 
 
A tőgygyulladás hatására a tehéntej összetétele lényegesen megváltozik a normális tej 
összetételéhez képest. Az összetételében megváltozott tej ipari és táplálkozásbiológiai 
értéke lényegesen kisebb a normális tejénél, mert csökken a gyulladásos tőgyből származó 
tej hőstabilitása, erjedőképessége, pufferkapacitása, a belőle készült alvadék szilárdsága és 
savóleadó-képessége, megnyúlik az oltós alvadási ideje, nagyobb lesz a reduktáz, proteináz 
és lipáz aktivitása, valamint a szabad zsírsavak mennyisége. Kisebb lesz a tej zsír- és 
fehérjetartalma, megváltozik a fehérjefrakciók mennyisége és aránya, csökken a vitamin 
(különösen az A- és C-vitamin) tartalma. A tej kazeintartalmának csökkenésével kevesebb 
lesz, az ún. sajtkitermelési százalék, nő a savó zsír- és fehérjetartalma. A masztitiszes tej 
részarányának meghatározására különböző istállópróbák (kataláz-próba, brómtimol-próba, 
white-side-próba, mastitest-próba vagy CMT-próba) terjedtek el. Ezek a próbák a tej 
kémhatásának megváltozásán, illetve a tej megemelkedett sejttartalmának kimutatásán 
alapulnak. Jelentős mértékben megváltozik a tej laktóz- és ásványianyag-tartalma is 
tőgygyulladás hatására. A laktóztartalom 4,9%-ról 3,3%-ra, a káliumtartalom 1300 mg/kg-ról 
600−700 mg/kg-ra csökken, a nátriumtartalom 400 mg/kg-ról 1500 mg/kg-ra, a kloridion-
tartalom 1000 mg/kg-ról 1700−1800 mg/kg-ra nő − a mastitest-próba alapján − +++ és ++++ 
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keresztes tejben a negatív tejhez képest. Hasonló, bár talán nem ennyire szembeötlő 
változások történnek a többi makro- és mikroelem-tartalomban is, azaz az egészséges 
tőgyből származó tej több szárazanyagot, laktózt, káliumot, foszfort, cinket és rezet, ezzel 
szemben kevesebb nátriumot, kloridot, kalciumot, vasat és mangánt tartalmaz. 
 
3.2.2.3.1.1. A nátriumtartalom meghatározása 
A tej megnövekedett nátriumtartalmát lángfotometiásan, illetve ionszelektív membránelektród 
segítségével is meghatározhatjuk. A lángfotometriás meghatározás során a vizsgálandó 
tejmintát beszárítjuk, majd elhamvasztjuk. A hamut híg salétromsavban feloldjuk és az oldat 
megfelelő hígítása után a nátriumion-koncentrációt lángfotometriásan mérjük. A 
lángfotometriás mérés hullámhossza 598 nm. A tejből készült oldat intenzitásértékeit 
megfelelő koncentrációjú kalibráló oldatok intenzitásértékeihez viszonyítjuk. A kalibráló 
oldatok intenzitásértékeiből kalibráló egyenest készítünk, amelynek segítségével az 
ismeretlen nátriumion-koncentráció meghatározható. 
 
A tej nátriumtartalmát meghatározhatjuk ionszelektív membránelektród segítségével is, 
amely eljáráshoz szükségünk van egy potenciométerre vagy pH-mérő készülékre, a 
nátriumion-szelektív membránelektródra és egy vonatkoztatási kalomelelektródra. A 
vizsgálati eljárás során hasonló módon járunk el a kloridtartalomnál leírtakhoz, azzal a 
különbséggel, hogy nátriumion-szelektív membránelektróddal mérjük meg a tej 
elektródpotenciálját. Ezt követően ismert nátriumion-koncentrációjú oldatokkal kalibráló 
egyenest készítünk; az elektródpotenciál-értékeket a nátriumion-koncentráció 
logaritmusának függvényében ábrázoljuk, majd az így kapott kalibrálóegyenes segítségével 
a nátriumion-koncentráció meghatározható. 
 
3.2.2.3.1.2. A tej ásványi alkotórészeinek meghatár ozása 
A tej és tejtermékek kálium- és nátriumtartalmát lángfotometriával vagy ionszelektív 
membránelektróddal, kloridion-tartalmát klasszikus módszerekkel vagy potenciometriásan, 
kalcium-, magnézium-, cink-, réz-, vas-, mangán-, kobalt-, nikkel-, ólom-, kadmium-, arzén-, 
ón-… tartalmát pedig atomabszorpciós spektrofotométerrel, illetve induktív csatolású 
plazmaemissziós fotométerrel határozzuk meg. A vizsgálat során a tejből 50 cm3-t mérünk 
be 1 mg-os pontossággal porcelán vagy kvarc hamvasztótégelybe, majd a tégely tartalmát 
103 oC (±2 oC) hőmérsékletű szárítószekrényben tömegállandóságig szárítjuk. Ezt követően 
izzítókemencében annak hőmérsékletét óránként 30 oC-al emelve 450 oC-on elhamvasztjuk, 
a lehűlt hamuhoz 10 cm3 5 M-os HNO3-oldatot adunk, majd 50 cm3-es mérőlombikba 
szűrjük, jelre töltjük és ebből a törzsoldatból hígítunk az atomabszorpciós és az ICP-
méréshez. A mintából mért abszorbanciaértékeket, illetve intenzitásokat a megfelelő 
koncentrációjú kalibrációs sorozathoz hasonlítva az aktuális koncentráció kiszámítható. 
 

3.2.2.3.2. Szeléntartalom meghatározása fluorimetri ás módszerrel 
 
Mivel a szeléntartalom rendkívül érzékeny a roncsolási körülményekre, ezért a 
szeléntartalom meghatározásánál nedves roncsolással végezzük a feltárást. Az így roncsolt 
minta savas oldatához 2,3-diamino-naftalin reagensoldatot adunk, és a kapott piazszelenol-
komplexet fluorimetriásan mérjük. A fluorimetriás mérés során a gerjesztési hullámhossz 380 
nm, a mérési hullámhossz 519 nm. 
 
3.2.2.3.3. Kéntartalom-meghatározás induktív csatol ású plazmaemisszióval 

 
A módszer alkalmas különböző szárazanyag-tartalmú anyagok összes kéntartalmának 
meghatározására. A különböző vizsgálandó mintákat 100−300 oC-os hőmérsékleten 
100−150 bar nyomáson salétromsavval elroncsoljuk, majd a feltárt oldatból megfelelő hígítás 
után a kéntartalmat ICP-módszerrel meghatározzuk. Mivel a hagyományos roncsolási 
módszereknél a kéntartalom nagy része a rendszerből elszökik, ezért egy komputer által 



26 
 

vezérelt, nagynyomású roncsolóberendezésben, hőmérsékletprogram segítségével 
végezzük a minta roncsolását  

 
Ennek során 20 perc alatt 50 oC-ról 100 oC-ra, majd újabb 20 perc alatt 100 oC-ról 160 oC-ra 
melegítjük a mintát és két órán át 160 oC-on tartjuk. Ezt követően 1 órán át 160 oC-ról 40 oC-
ra hűtjük, és az így kapott oldatot megfelelő módon hígítva alkalmazzuk az ICP-s 
kénmeghatározásra. Ennek során a 182,03 nm-en mért intenzitásértékből a különböző 
koncentrációjú kalibrálóoldatok segítségével az oldat kéntartalma meghatározható. A 
megfelelő hígítások figyelembevételével a minta eredeti kéntartalma kiszámítható. 
 
3.2.2.3.4. Ionszelektív elektródok alkalmazása az a nalitikában 

3.2.2.3.4.1. Az ionszelektív elektródák alkalmazása  
Az elmúlt évtizedekben számos ionra fejlesztettek ki olyan, szelektív membránelektródokat, 
melyek az ionkoncentráció gyors meghatározását teszik lehetővé. Az ionszelektív 
elektróddal való mérés a potenciometriás módszerek közé tartozik. A méréshez az 
ionszelektív elektródon kívül még egy referencia elektródra is szükség van, és e két 
elektróda együttesen alkotja a mérőrendszert. A pH-mérésnél használt kombinált elektróddal 
ellentétben az ionszelektív méréstechnikában nem kombinált elektródokat használnak, 
hanem külön ionszelektív és külön referencia elektród alkalmazására kerül sor. Az 
ionszelektív elektród potenciálja a mintában lév ő mérend ő ion aktivitásától függ.  A 
referencia elektród és az ionszelektív elektród potenciáljának különbségét egy mérőeszköz 
méri, amely feszültségérték arányos a mérendő ionaktivitással. 
 
A gázérzékeny elektródok  a gázok parciális nyomását mérik.  A gázérzékeny elektróda 
alkotó eleme egy speciális felépítésű pH-üvegelektród, amely az Ag/AgCl referencia-
elektróddal közösen merül egy speciális elektrolitoldatba, amelyet gázáteresztő membrán 
választ el a mérendő mintától. A mérés során a meghatározandó iont a pH beállításával 
gázállapotba viszünk; ammóniumionok esetében a következő módon: 
 

NH +
4  + OH− → NH3 + H2O. 

 
A keletkező gáz nyomása függ a koncentrációtól és a mérés során uralkodó légnyomástól. A 
parciális nyomástól függően a gáz az elektród elektrolitterébe diffundál, és megváltoztatja a 
membrán és a pH-elektróda közötti diffúziós réteg pH-értékét, ugyanis itt a következő reakció 
játszódik le: 

NH3 + H2O → NH +
4  + OH−. 

 
A beépített pH-elektróda megváltozott jeléből következtetnek vissza a mintában lévő 
ammóniumion koncentrációjára.  
 
3.2.2.3.4.2. A roncsolásban képz ődött ammónia meghatározása ionszelektív 
elektróddal 
Az ammóniát (ammóniumion) direkt módszerrel, közvetlenül mérjük, vannak azonban 
indirekt módszerek is, amelyeknél indikátorionra van szükség, mivel az elektród nem reagál 
a mérendő ionra. Az ammónia meghatározása során felvett kalibrációs görbe lineáris 
szakaszán célszer ű a mérést elvégezni.  A kalibrációs görbéhez a lineáris szakaszban 
elegendő kevesebb (kettő-három), a nem lineáris tartományban pedig öt standardoldat 
használata. A standardoldatok mérését követően az elektródfeszültséget a koncentráció 
logaritmusának függvényében ábrázolva kapjuk meg a kalibrációs egyenest.  A 
kalibrációra használt standardoldatok ionerősségének, hőmérsékletének és pH-jának meg 
kell felelni a mérendő minta hasonló paramétereinek.  A mintába helyezett elektródák közti 
feszültséget mérve, majd azt a kalibráló egyeneshez hasonlítva, a koncentráció közvetlenül 
számolható. 
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3.3. Szerves alkotórészek meghatározása 
 
A különféle vizsgálati anyagok az ásványi anyagokon túl főként nyersfehérjéből, 
nyerszsírból, nyersrostból és nitrogénmentes kivonható anyagokból állnak. Tartalmaznak 
ezentúl kis koncentrációban olyan vegyületeket is, mint pl. a vitaminok, antioxidánsok, 
enzimek stb., amelyek ismerete ugyancsak fontos a mérnökök számára. 
 
3.3.1. A nitrogén és különféle nitrogéntartalmú any agok meghatározása 
 
A vizsgálati anyagok nitrogéntartalmú anyagait kémiai szerkezetük, illetve a meghatározás 
módja alapján osztályozhatjuk. A fehérjéket és peptideket fehérjekicsapó szerekkel el lehet 
távolítani, ezek a komponensek alkotják a nitrogéntartalmú anyagok valódi fehérje frakcióját. 
Az aminosav-analízissel e frakción túl még szabad aminosavakat is meg lehet határozni, míg 
a Kjeldahl-féle eljárással az amid- és az ammónia-nitrogént az aminosav-analizátorral 
meghatározható frakción túl is lehet mérni. A Dumas-féle eljárás minden nitrogéntartalmú 
vegyületet mér. A nitrogéntartalmú anyagok kémiai szerkezet alapján való elkülönítése 
nemcsak az alkalmazott analitikai módszer miatt fontos, hanem azért is, mert az ember és a 
különböző állatfajok eltérő emésztési sajátosságai miatt a különböző frakciókat nem 
egyformán hasznosítják. A valódi fehérjéket, a peptideket és az aminosavakat az 
egygyomrúak és a kérődzők is egyaránt hasznosítják, az amidok és az ammónia csak a 
kérődzők számára hasznosíthatók, a nitrátok és a nitritek pedig sem az emberben, sem az 
állatban nem értékesülnek, sőt nagyobb mennyiségben károsak is lehetnek.  
 
3.3.1.1. A fehérjék kivonása, kicsapása 
 
A fehérjék állati vagy növényi anyagokból való kinyerése során a hatékonyság döntő 
tényezője a vizsgált minta maximális mértékű dezintegrálása. A sejtszerkezet megbontására 
a mechanikai aprításon kívül a szétfagyasztást vagy hipertóniás oldatokkal való kezelést is 
alkalmazzák. A fehérjék oldhatósága igen különböző, így például a vázfehérjék nem 
oldódnak vízben és más egyéb oldószerekben sem. A növényi fehérjék egy csoportja 
például 60–80%-os alkoholban oldódik, a többi fehérje pedig többé-kevésbé oldható vízben, 
illetve híg vizes oldatokban. Az oldódás függ a vizes oldat ionerősségétől, az ionok 
minőségétől és koncentrációjától, a pH-tól és a hőmérséklettől. 
 
Magas hőmérsékleten és extrém alacsony vagy magas pH-n az oldódás általában 
végbemegy, az izoelektromos pontnak megfelel ő pH-n a fehérjék viszont kicsapódnak.  
Az egyes oldószerek a különböző fehérjéket eltérő arányban oldják, mert az oldás mértéke 
az oldószeren kívül függ a fehérje minőségétől, a poláros hidrofil és az apoláros hidrofób 
csoportok arányától, ezek elrendezésétől és az így létrejövő dipólusmomentum nagyságától. 
Az ionok minőségétől függően ugyanabból az anyagból különböző mennyiségű és minőségű 
fehérje oldható ki. A neutrális só- és pufferoldatok peptizáló hatása n övelhet ő anionos 
detergensek adagolásával,  és a peptidlánc összecsavarodottságát okozó diszulfidhidak 
redukciója vagy oxidációja szintén növeli az oldhatóságot. Nyolcnál nagyobb pH-n a 
rézionokkal való komplexképzés ugyancsak a fehérje oldhatóságának növelése irányába 
hat, azonban itt már a fehérje szerkezete is mélyrehatóan átalakul. 
 
A fehérjeoldatokból a fehérjéket esetenként analitikai célra kicsapatjuk. A fehérjék 
oldataikból kicsaphatók szerves oldószerekkel, amelyek közül az aceton, a dioxán és az 
etil-alkohol használatos leginkább erre a célra nehézfémsókkal,  amelyek közül leginkább az 
ólom-, a réz-, a higany-, az urán-, a vas- és a cinksók jöhetnek számításba. Az ásványi 
savak  közül a fehérjék leválasztására leggyakrabban a sósavat, a salétromsavat és a 
foszforsavat használjuk, a szerves savak  közül pedig kiváló fehérjekicsapó hatása van a 
triklór-ecetsavnak, a szulfo-szalicilsavnak és a pikrinsavnak. 
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3.3.1.2. A fehérjetartalom mérése a nitrogéntartalo m alapján 
 
Az indirekt fehérjemeghatározási módszerek többsége  a nitrogéntartalom 
meghatározásán alapszik,  amit az tesz lehetővé, hogy a fehérjék elemi összetétele a 
fehérje minőségétől és eredetétől függetlenül közelítőleg azonos. A nitrogéntartalmon 
alapuló meghatározás alapja, hogy a legtöbb fehérje nitrogéntartalma 16% körül alakul , 
ezért ha a nitrogéntartalmat megszorozzuk a 100/16=6,25 konverziós faktorral,  akkor 
megkapjuk a fehérjetartalmat. A nitrogéntartalom alapján csak a tiszta, tisztított fehérjék vagy 
olyan anyagok fehérjetartalmát lehet meghatározni, amelyek a fehérjén kívül más 
nitrogéntartalmú anyagot nem tartalmaznak. A minták a fehérjén kívül más nitrogéntartalmú 
anyagot is tartalmazhatnak, ezért az analitikában a nitrogéntartalom alapján nem a 
fehérjetartalmat, hanem az úgynevezett nyersfehérje-tartalmat határozzuk meg,  melynek 
során a vizsgálati minta nitrogén%-át 6,25 konverziós faktorral szorozzuk. Ennek 
megfelelően fehérjeként mérjük az összes nitrogéntartalmú vegyületet, amit az adott 
módszerrel meg tudunk határozni. A gyakorlatban kielégítő pontosságú az eredmény a 6,25 
szorzófaktor számításával. Amennyiben ennél pontosabb eredményt kívánunk elérni, 
célszerű a vizsgálati anyag fehérjéi tényleges nitrogéntartalmának megfelelő 
szorzószámával szorozni. 
 
3.3.1.3. A nitrogéntartalom mérése Dumas módszeréve l 
 
A különböző szervetlen és szerves nitrogéntartalmú anyagok jelentős részének 
nitrogéntartalmát meg lehet határozni a Dumas által 1826-ban közölt eljárással. Az elmúlt 
közel két évszázad alatt a módszert folyamatosan fejlesztették, s ma a módosított Dumas-
féle égetéses módszerként  ismerik a világban. Az alapelv a minta 900–1000 oC-os 
hőmérsékleten, ellen őrzött oxigénellátás melletti elégetése inert nitrog énáramban.  A 
Dumas módszerrel való összesnitrogén-tartalom meghatározás négy fő szakaszból áll: 
égetés, redukció, gáztisztítás, detektálás. 
 
A nitrogéntartalmú szerves és szervetlen vegyületek 950 oC-on katalizátor (réz-oxid vagy 
réz-oxid/platina) jelenlétében részben nitrogén-oxidokká, részben pedig molekuláris 
nitrogénné alakulnak. A nitrogén-oxidokat wolframkatalizátorral molekuláris nitrogénné kell 
redukálni, amely egyidejűleg a felesleges oxigént is megköti. Hővezetőképesség-mér ő 
cella  alkalmazásával elérhet ő, hogy a N 2 mennyiségével arányos jelet kapjunk, melynek 
nagyságát ismert minták nitrogéntartalmának ugyanilyen körülmények közötti 
meghatározása során kapott eredményekkel hasonlítjuk össze. A nitrogéntartalomból a 
nyersfehérje-tartalmat a fehérjekonverziós faktorok segítségével számíthatjuk ki. Mivel ezzel 
a módszerrel a nitrát-nitrit tartalmat  is mérjük,  számos mintatípusnál a ténylegesnél 
magasabb nyersfehérje-tartalmat kapunk az átszámítás során. 
 
3.3.1.4. Kjeldahl-féle módszer 
 
A különféle anyagok nyersfehérje-tartalma Kjeldahl-módszerrel történő meghatározásának 
lényege, hogy több órás tömény kénsavval történ ő forralás során elroncsoljuk a 
mintában lév ő fehérjéket,  melynek során az aminosavak aminocsoportjaiból, valamint 
az egyéb nitrogéntartalmú anyagok  (nitrit és nitrát kivételével) nitrogénjéb ől ammónia 
keletkezik, ami a kénsavban NH 4HSO4 (ammónium-hidrogén-szulfát) formában oldódik.  
Kihűlés után az ammóniát fölös mennyiségben adott 33%-os NaOH-oldattal 
felszabadítjuk, majd  hígítás után átdesztilláljuk, és kénsav- vagy bórsavoldatban 
felfogjuk. A kénsavoldatban való felfogás esetén a titrálást nátrium-hidroxiddal, bórsavas 
elnyeletés esetén kénsavval végezzük. 
 
A két előzőekben ismertetett módszer elvéből következik, hogy a Kjeldahl-féle roncsolást 
követő nitrogénmeghatározásnál a minta nitrát- és nitrittartalmát nem lehet meghatározni, 
tehát a Kjeldahl-nitrogén nem az összes nitrogéntartalmat jelenti. A Dumas-féle égetéses 
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módszerrel viszont mind a nitritet, mind a nitrátot meg lehet határozni az összes többi 
komponenssel együtt, tehát a Dumas-módszerrel az összes nitrogéntartalmat határozzuk 
meg. A két módszer közti elvi különbség tehát a nitritben és a nitrátban keresendő. Akár 
Kjeldahl-, akár Dumas-féle módszerrel történik a meghatározás, a nyersfehérje-tartalmat a 
nitrogéntartalomból általában 6,25-ös konverziós faktorral történő szorzással számítjuk. 
 
3.3.1.5. Tecator Kjeltec fehérjemeghatározó 
A Kjeltec fehérjemeghatározó ugyancsak különböző eredetű minták nyersfehérje-
tartalmának gyors meghatározására szolgál a KJELDAHL-módszer alapján. Az analitikai 
laboratóriumokban e készülékkel váltották fel a korábban rendkívüli módon elterjedt és 
közkedvelt Kjel-Foss gyors nitrogénelemzőt. A készülék kifejlesztését az egészségre és 
környezetre rendkívül veszélyes higany-oxid katalizátor réz-szulfáttal, illetve szelénnel való 
kiváltása indokolta. A munkafolyamat lépései teljesen megegyeznek a klasszikus KJELDAHL-
módszerével, azaz: savas roncsolás, hűtés, vízgőz-desztilláció és az ammónia titrálása, a 
nyersfehérje-tartalom számítása. 
 
3.3.1.6. A valódifehérje meghatározása 
 
A vizsgálati minták valódifehérje-tartalmát Barnstein módszere szerint határozzuk meg. A 
meghatározás során mindazokat a nitrogéntartalmú anyagokat (amidok, aminosavak, 
ammónia stb.) amelyek nem fehérjéhez kötöttek úgy távolítjuk el, hogy tiszta- vagy 
valódifehérjét (a tiszta és a valódi ugyanazt jelenti, egymásnak szinonimái) réz-szulfáttal és 
nátrium-hidroxiddal kicsapjuk, a keletkezett fehérjecsapadékról az egyéb nitrogéntartalmú 
anyagokat leszűrjük, a csapadékot bő vízzel többször kimossuk, majd a csapadék 
nitrogéntartalmát Kjeldahl szerint meghatározzuk. 
 
3.3.1.7. Az emészthet ő nyersfehérje-tartalom meghatározása 
3.3.1.7.1. Az emészthet ő nyersfehérje-tartalom meghatározása in vitro pepszines  
hidrolízissel 
 
A módszer alkalmas állati és növényi eredetű anyagok emészthető nyersfehérje-tartalmának 
meghatározására. Az eljárás során a vizsgálandó mintát sósavas pepszinoldatban 
szuszpendáljuk, és 39−40 oC-os hőmérsékletű termosztátba tesszük 48 órára. A sósavas 
pepszinnel oldatba vitt fehérje mennyiségét a szuszpenzió szűrletéből Kjeldahl módszerével 
határozzuk meg. 
 
3.3.1.7.2. Az emészthet ő nyersfehérje-tartalom meghatározása in vitro pepszin -
tripszin -hidrolízissel 
 
A mintát pepszinnel, majd tripszinnel hidrolizáljuk, majd az emészthetetlen maradék 
nitrogéntartalmát Kjeldahl szerint meghatározzuk. A módszer alkalmas állati és növényi 
eredetű anyagok fehérjeemészthetőségének meghatározására. Az eljárást elsősorban 
növényi eredetű fehérjék, levélfehérje-koncentrátumok in vitro emészthetőségének 
meghatározására használják. 
 
3.3.1.7.3. A multienzimes módszer a fehérje in vitr o emészthet őségének 
megállapítására 
 
Az előző két pontban ismertetett módszer szerint a fehérje in vitro emészthetőségét egy 
illetve két enzimmel határozzák meg. Újabban három vagy több enzimet használnak a 
fehérje in vitro emészthetőségének meghatározására, amely eljárásokat multienzimes 
módszereknek nevezik. A multienzimes módszerekkel a fehérje emészthetősége 
pontosabban meghatározható, mint az egy vagy két enzim használatát előíró eljárások 
esetében. A vizsgálati eljárás során pepszinoldatot és pankreatinoldatot (pankreatin, lipáz, 
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epesavas nátrium, aminoglükozidáz foszfátpufferben) adunk a mintához, majd a szűrőn 
visszamaradt csapadék nitrogéntartalmát Kjeldahl szerint meghatározzuk. 
 
3.3.1.7.4. A fehérje in vitro emészthet őségének meghatározása pankreatinos  
hidrolízissel és aminosav-analízissel 
 
A módszer alkalmas állati és növényi eredetű anyagok fehérjéi in vitro emészthetőségének 
meghatározására. Az eljárás során pankreatinnal 37 °C-on 15 órán át hidrolizáljuk a fehérjét, 
majd mérjük a lehasadó aminosavak mennyiségét ioncserés oszlopkromatográfiával. 
 
A minta eredeti aminosav-összetételét alapul véve kiszámíthatjuk a pankreatinos hidrolízis 
során felszabaduló aminosavak százalékos mennyiségét. Az eredeti aminosav-tartalom %-
ában kifejezett felszabaduló aminosav mennyiséget biológiailag hasznosítható aminosav-
tartalomnak tekintjük. A módszer alkalmas a fehérje károsodásának nyomon követésére, a 
hőkezelések és egyéb technológiai paramétereknek az aminosavak hasznosíthatóságára 
gyakorolt hatásának mérésére. 
 
3.3.1.8. Fehérjetartalom-meghatározás spektrofotome triás módszerekkel 
3.3.1.8.1. Ultraibolya spektrofotometriás módszerek  
 
A legtöbb fehérjének a 280 nm hullámhosszon  az ultraibolya tartományban fényelnyelési 
maximuma van,  amely a fehérjék tirozin-, fenilalanin- és triptofántartalmára vezethető 
vissza. A különböző fehérjék aromásaminosav-tartalma viszonylag szűk határok között 
változik, ezért ezek fényelnyelése felhasználható a fehérje mennyiségének 
meghatározására. A módszer előnye a rendkívüli érzékenység,  továbbá az, hogy reagens 
nélkül lehet végezni a meghatározást.   
 
A fehérjék és a peptidek UV-abszorpciót mutatnak a 191–194 nm közötti tartományban  is. 
Ebben a tartományban azért előnyös a fehérje- vagy peptidtartalmat mérni, mert az UV-
abszorpció független az aromás aminosavak mennyiségétől, így a fényelnyelés csaknem 
független a fehérje vagy peptid min őségétől. 
 
3.3.1.8.2. Spektrofotometriás módszerek a látható f ény tartományban 
 
A fehérjék színreakciója valójában az őket felépítő aminosavak színreakcióira vezethető 
vissza. A fehérjék kimutatására használható színreakciók közül legfontosabbak a biuret-
reakció és a Folin–Ciocalteu-féle fenolreagenssel való színreakciók. 
 
3.3.1.8.2.1. Biuret-módszer 
A biuret-reakció során lúgos közegben a Cu2+-ion négy peptid-nitrogénhez kapcsolódik. Az 
ibolyaszínű rézkomplexnek a látható fény tartományban, az 540–560 nm között van 
abszorpciós maximuma, de a rézkomplex a közeli ibolyántúli tartományban, 310 nm-en is 
mérhető. 
 
3.3.1.8.2.2. LOWRY-módszer 
A biokémiai analitikában a legelterjedtebb fehérjemeghatározás a Lowry- (Folin–Lowry-) féle 
eljárás, amelynek alapja a fehérje biuret-reakciója alkalikus közegben Cu2+-ionnal és a Folin–
Ciocalteu-féle foszformolibdén–foszfor-wolfrámsav redukciója heteropoli-molibdénkékké, a 
fehérjekötésben lévő aromás aminosavak rézion katalizálta oxidációja közben.  
 
A Lowry-meghatározás során kapott színes termék színintenzitása függ a fehérje 
aminosav-összetételét ől, ezért két, különböző fehérje, amelyeknek koncentrációja 1 
mg/cm3, különféle színintenzitást ad a meghatározás során. Figyelembe kell venni, hogy a 
bovin szérumalbuminnal felvett standard görbe csak közelítő meghatározást ad a fehérje 
koncentrációjára. Az abszolút értéket  bármilyen fehérjére ezzel a módszerrel csak akkor 
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lehet meghatározni, ha a kalibrációs görbe is ugyan abból a fehérjéb ől készül,  mint amit 
a mintából meg akarunk határozni. A fehérjetartalom pontosabb meghatározására csak az 
aminosav-analízis alkalmas.  
 
3.3.1.8.3. Fehérjetartalom-meghatározás festékkötés sel 
 
A fehérjemolekula savanyú és bázisos csoportjai megfelelő kísérleti körülmények között a 
festék disszociált csoportjaival (legtöbbször szulfonsav csoportokkal) reakcióba lépnek, és 
velük oldhatatlan, színes csapadékot képeznek. A festékkötés mértékéből a fehérje 
mennyiségére lehet következtetni, ezért a módszer megfelelő körülmények között 
mennyiségi meghatározássá fejleszthető. 
 
A szerves festékek közül előszeretettel alkalmazták fehérje meghatározására az 
amidofekete 10B festéket  (C22H14N6O9S2Na2), amely savanyú közegben jól kötődik a 
fehérjéhez, aminek alapján a fehérje mennyisége meghatározható.  
 
3.3.1.8.3.1. Bradford-módszer 
Nagyon sok laboratóriumban elterjedt a fehérjék meghatározására a Bradford-módszer,  
amely a coomassie kék G 250 festék és a fehérje közötti r eakción alapul.  Ez a módszer 
egyszerűbb, gyorsabb és érzékenyebb, mint a Lowry-módszer, ráadásul nem zavarják a 
minta előállítása során használt reagensek és az NPN anyagok sem.  
 
A festék nem kötődik sem a szabad argininhez, sem a lizinhez, sem a 3000 Da-nál kisebb 
molekulatömegű peptidekhez, ezért a peptidhormonokat és a biológiailag aktív, fontos 
peptideket ezzel a módszerrel nem lehet mérni.  A Bradford-módszer érzékenysége a 
különféle fehérjék mérésekor igen eltér ő. A festékkötő kapacitásban mutatkozó 
különbségek miatt a meghatározni kívánt fehérje festékköt ő kapacitásának hasonlónak 
kellene lenni ahhoz, mint amib ől a standard kalibrációs görbét készítik.  
 
3.3.1.8.4. Egyéb módszerek a fehérjetartalom meghat ározására 
 
Fehérjeoldatok fehérjetartalmának mérésére az előzőekben ismertetett módszereken kívül 
alkalmasak lehetnek még a turbidimetriás,  a fluorometriás,  a refraktometriás  és a 
polarimetriás eljárások is.  
 
3.3.1.9. Fehérjék vizsgálata elektroforézissel és i zoelektromos fókuszálással 
3.3.1.9.1. Az elektroforézis és analitikai alkalmaz ása 
 
Az elektroforézis olyan elválasztási folyamat, amelyben a szeparálandó komponensek 
elektromos er őtérben különböz ő sebességgel vándorolnak.  A részecske vándorlási 
sebességét az elektrolitoldatban főképpen annak töltése és az elektromos térerő szabja 
meg. Az elválasztandó molekulának magának is lehet töltése, vagy a töltést eredményezheti 
a molekula felületére adszorbeálódott ion. A töltéssel rendelkező részecskéknek a közegben 
való mozgását gátolja a súrlódási ellenállás, amely a részecske átmérőjével és az oldat 
viszkozitásával arányos. A mozgást gátolhatja még az elektrolitoldat, melynek az 
elválasztandó anyag molekuláival ellentétes előjelű ionjai burokszerűen körülveszik a 
részecskéket. Ez az ionfelhő hidrátburkot vonz magához, mely gátolja a részecskék 
mozgását. A fékezőerő annál nagyobb, minél nagyobb a puffer ionerőssége, ezért a 
vizsgálandó molekula vándorlási sebessége elektromos erőtérben az ionerősség 
növekedésével csökken. 
 
Az elektroforézis  valójában anyagkeverékek analitikai vagy preparatív elválasztására 
szolgáló eljárás, mely az egyes komponensek elektroforetikus mozgékonyságá nak 
különbségén alapszik.  A mintaadagolás módja szerint lehet szakaszos vagy folyamatos 
üzemű, az elválasztáshoz alkalmazott közeg minősége szerint pedig megkülönböztethetünk 
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szabad és szilárd hordozón végzett elektroforézist (a hordozó lehet papír, keményítő, agar, 
cellulóz-acetát, porózus üveg vagy poliakrilamid-gél). A használt feszültség nagysága 
alapján ismerünk kis-, közép- és nagyfeszültségű elválasztásokat. 
 
3.3.1.9.2. A poliakrilamidgél-elektroforézis (PAGE)  
 
A poliakrilamid, az akrilamid és az N,N’-metilén-bisz-akrilamid (BIS) térhálós szerkezetű 
polimerizációs terméke; a térhálósító BIS a poliakrilamid-láncokba beépülve szabad funkciós 
csoportjaival a szomszédos láncokkal is reagálni képes. Az akrilamid- és a BIS-koncentráció, 
valamint a polimerizáció foka megszabja az átlagos pórusnagyságot, a pórusnagyság pedig 
megszabja az azokon még átszűrődő molekulák maximális tömegét. 
 
A poliakrilamid-gél előnye a kémiai stabilitás és indifferencia, a nagyfokú transzparencia, a 
tág határokon belül megválasztható pórusnagyság, az adszorpció és az elektroozmózis 
hiánya, és a legtöbb oldószerben való oldhatatlanság. A PAGE szinte valamennyi fehérje 
elválasztására és analízisére alkalmas;  jól szeparálhatók vele mind a neutrális, mind a 
bázikus, mind a savanyú karakterű fehérjék, mert a poliakrilamid-gél teljes mértékben inert, 
nem változtatja meg az elválasztandó fehérjemolekulák natív tulajdonságait. Ha a gél és a 
puffer összetételét jól választjuk meg, bármilyen molekulatömegű, illetve tulajdonságú 
fehérjét a legjobb felbontóképességgel tudunk elválasztani. A korábban alkalmazott 
pálcikaalakú géleket a laptechnika szinte teljes egészében kiszorította, mert ez utóbbi sok 
minta párhuzamos futtatására alkalmas, az elektroforézis folyamán keletkezett hő elvezetése 
biztosabb, kétdimenziós elválasztásra is lehetőséget ad, a denzitometriás kiértékelés 
pontosabb, a dokumentálás könnyebb és könnyen alkalmazható az autoradiográfiás 
módszer is. 
 
A PAGE alkalmazható fehérjék molekulatömegének megh atározására is. A fehérjék Na-
dodecil-szulfáttal (SDS) való kezelése a molekulákat azonos töltésű random láncokká 
alakítja, mely az SDS gél-elektroforézis molekulatömeg meghatározására történő 
alkalmazásának az alapja. A különféle módszerek a fehérjéket SDS-sel inkubálják, 
merkapto-etanollal kezelik, majd detergenst tartalmazó gél- és pufferrendszert használnak, 
melynek során az SDS-fehérjekomplex elektroforetikus vándorlása a  molekulatömeggel 
lesz arányos.  A vizsgálandó fehérje mozgékonyságát ismert molekulatömegű fehérje 
mozgékonyságával összehasonlítva a molekulatömeg meghatározható. Kalibrációs görbe 
készítése céljából meghatározzuk különböző ismert molekulatömegű fehérjék mobilitását, 
majd rendszerint a molekulatömeg logaritmusát a mobilitás függvényéb en ábrázolva  
olyan hitelesít ő görbét kapunk,  aminek segítségével a vizsgált fehérje molekulatömege a 
relatív mobilitás alapján meghatározható. 
 
A PAGE jól használható enzimek specifikus kimutatására, elválasztására és mennyiségi 
meghatározására  is. Ezen túl a PAGE alkalmazható a fehérje kutatásban különféle fehérjék 
szétválasztására. A többkötetnyi alkalmazás közül kiemelkedő, hogy a PAGE-t alkalmazták a 
bab oldható fehérjéinek izolálására, közeli rokonságban lévő növények rokonsági fokának 
meghatározására, állati eredetű fehérjék (tej, tojás, hús) fehérjefrakcióinak elemzésére és az 
izomszövet oldható fehérjéinek jellemzésére. Az utóbbi időben olyan bonyolultnak tűnő 
feladatokat is sikerült a PAGE-val megvalósítani, mint a különböző fajú állatok tejének 
megkülönböztetése és a keverési arány meghatározása. Ennek során módszert dolgoztak ki 
a kancatejhez hozzákevert tehéntej mennyiségének meghatározására. 
 
3.3.1.9.3. Különféle fehérjék szétválasztása és meg határozása izoelektromos 
fókuszálással 
 
Az elektroforézis konstans pH-jú gélek és pufferek segítségével történik, ezzel szemben az 
izoelektromos fókuszáláshoz (IEF) olyan pH-gradienst hozunk létre, amely a katódtól az 
anódig folyamatosan változik,  így tulajdonképpen pH-gradiens segítségével végezzük az 
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elektroforézist. A pH-gradiensben az egyes fehérjék töltésüknek megfelelően vagy a katód, 
vagy az anód irányába vándorolnak, ott azonban, ahol a pH az egyes molekulák 
izoelektromos pontjának megfelelő, megállnak, hisz ott töltéssel nem rendelkező, semleges 
molekulaként viselkednek. Összefoglalva tehát a fehérjék abban a pontban 
fókuszálódnak, ahol a közeg pH-ja a fehérje pI-jéve l azonos.  
 
Napjainkban legnagyobb jelentősége a poliakrilamid-gélben végzett izoelektromos 
fókuszálásnak van, aminek segítségével többek között a tejfehérje genetikai variánsokat is 
szét lehet választani. Az izoelektromos fókuszálás alkalmas lehet arra is, hogy különféle 
fajok egymáshoz kevert, hasonló karakterű fehérjéit szét lehessen választani, és 
mennyiségüket meg lehessen határozni. 
 
3.3.1.10. A fehérjék vizsgálata ioncserés oszlopkro matográfiával 
 
Az ioncserélő oszlopkromatográfia álló fázisa egy olyan ioncserélő anyag, amelynek 
mátrixához elektrolitos disszociációra képes csoportok kötődnek kovalens kötéssel. Azokat 
az ioncserélőket, amelyek mátrixán a fix ion negatív töltés ű savmaradék, 
kationcserél őknek, a pozitív töltés ű fix iont tartalmazókat pedig anioncserél őknek  
nevezzük. A fix ionok ellenionjai ugyanolyan töltésű más ionokkal kicserélhetők. Az 
ioncserés kromatografálás során a szorbens ellenionjait először az oszlopra adagolt minta 
ionjai váltják fel, majd ezeket, töltéseik nagyságával ellenkező sorrendben, az eluáló 
pufferoldat ionjai fokozatosan kicserélik. A kicserélés, illetve elválasztás függ a 
kromatografálás hőmérsékletétől, valamint a mozgófázis ionkoncentrációjától és a pH-tól. Az 
ioncserélő szorbenseken a fehérjék főként Coulomb-féle erőkkel kötődnek, az 
elektrosztatikus kölcsönhatásokon kívül azonban apoláros adszorpcióval és 
hidrogénhidakkal való kötődéssel is számolhatunk. A nagy molekulatömegű fehérjék 
esetében a töltést nem csak az őket alkotó aminosavak aránya határozza meg, hanem 
jelentősen befolyásolja azt az oldószer pH-ja is. Az izoelektromos pontnál kisebb pH-jú 
oldatban a fehérjemolekulák pozitív, nagyobb pH-jú oldatban pedig negatív töltésűek 
lesznek, ezért a pozitív töltés ű anyagok szorpciójához kationcserél ő, a negatív 
töltés űekéhez pedig anioncserél ő szorbenst kell alkalmazni.  Az izoelektromos pont felett 
és alatt egy-egy pH-tartományban a fehérjék mind kation-, mind anioncserélő gyantán 
kromatografálhatók, az izoelektromos pontban viszont az ikeriont nem köti meg sem a 
kation-, sem az anioncserélő szorbens. Fehérjék oszlopkromatográfiás elválasztásához 
ioncserélő műgyantákat, cellulóz alapú ioncserélőket vagy ioncserélő-géleket alkalmaznak. 
 
3.3.1.11. A fehérjék vizsgálata egyéb kromatográfiá s módszerekkel 
 
A fehérjék szétválaszthatók és meghatározhatók affinitás kromatográfiával,  melynek során 
az állófázis olyan szorbens, amelynek oldhatatlan mátrixához kovalens kötésre képes gyök 
segítségével egy biológiailag aktív vegyület van kötve. Ez a mátrixhoz kötött bioszorbens-
molekula a mozgófázisból származó biológiailag aktív vegyülettel reakcióba tud lépni. A 
bioszorbens által létrehozott reakció lehet egy reverzíbilis kötés, vagy lehet egy olyan kémiai 
folyamat, amelynek során a mozgófázisban lévő molekula kémiailag átalakul. 
 
Az affinitás kromatográfia mellett az elmúlt 20 évben rohamos lépésekkel fejlődött a 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia,  ami ugyancsak kiválóan alkalmas 
fehérjekomponensek szétválasztására  és meghatározására. A mozgófázis áramoltatása a 
kromatografálás meggyorsítása érdekében rendkívül nagy nyomáson történik, amelynek 
során nő a hatékonyság, másrészt pedig felgyorsulnak az elválasztási folyamatok. A 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia további előnye az automatizálhatóság, melynek 
következtében a szubjektív hiba gyakorlatilag csak a mintaelőkészítésre korlátozódik. 
 
3.3.1.12. A fehérjék gélkromatográfiája 
3.3.1.12.1. A gélkromatográfia alapjai 
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A gélkromatográfia a molekulatömeg-különbségeken alapuló, egyik legelterjedtebb 
elválasztási módszer. A molekulaméret szerinti elválasztás jól illeszthető az előzőekben 
ismertetett kromatográfiás módszerekhez. A gélkromatográfiás elválasztás során a mozgó 
fázis valamilyen folyadék, a töltet pedig finom eloszlású gél, megfelelő pórusmérettel, ezért a 
gél belsejébe csak azok a molekulák tudnak behatoln i, amelyek mérete a gél 
pórusméreténél kisebb.  Amely molekulák behatolnak a gélszemcsék belsejébe, azok 
tovább maradnak az oszlopon, nagyobb oldószertérfogattal eluálódnak mint a gélbe 
behatolni képtelen, a gél pórusainál nagyobb molekulák. Mivel egy gél pórusai mindig 
inhomogének, a gélkromatográfia során a gél pórusainál kisebb és nagyobb 
molekulatömeg ű tartományba tartozó fehérjemolekulák egymástól elválaszthatók. 
 
A gélkromatográfia legfőbb alkalmazási területei a gyors molekulatömeg-méré s, a 
preparatív csoportszeparálások a molekulatömeg alap ján, az egyes csoportok 
preparatív frakcionálása, és a peptidek, valamint a  fehérjék gélkromatográfiás 
tisztítása.  
 
3.3.1.13. A fehérjék rétegkromatográfiája 
 
A kromatográfiás módszerek közül a rétegkromatográfia a planáris módszerek csoportjába 
tartozik. Valójában egy „planáris” oszlopról van szó, ezért az oszlopmódszerek és a planáris 
módszerek között elvi alapokat tekintve gyakorlatilag alig van különbség. Az 
oszlopkromatográfia felbontóképessége ugyan jelentősen nagyobb, mint a 
rétegkromatográfiáé, ennek ellenére a rétegkromatográfiának számos előnye van az 
oszlopkromatográfiával szemben. 
 
A rétegkromatográfiás analízis során a hordozók megválasztásával lehetőség van 
megoszlási, adszorpciós és ioncserés rétegkromatográfiás vizsgálatokra is. A 
papírkromatográfia  manapság már háttérbe szorult, ezzel szemben rendkívüli módon 
elterjedtek a 0,25–0,50 mm vastag kent rétegek,  melyeket megfelelő aktiválás után lehet 
analitikai célokra felhasználni. A kent rétegek mellett nagyon sok cég gyárt kész 
réteglapokat,  amelyek készítéséhez hordozólapnak üveglemezt és műanyag- vagy 
alumíniumfóliát használnak. A kész réteglapok könnyen tárolhatók, darabolhatók, 
egyszerűen dokumentálhatók és egyenletes, homogén réteget adnak. 
 
A rétegkromatográfiában végezhetünk kétdimenziós futtatást is, sőt az egyik dimenzióban 
rétegelektroforézist is alkalmazhatunk. A kétdimenziós futtatással  a komponensek 
szétválását, beazonosítását és mennyiségi meghatározását javíthatjuk. 
 
3.3.1.13.1. A rétegkromatográfia alkalmazása fehérj ék vizsgálatára 
 
A gélréteg-kromatográfia alkalmazható peptidek és fehérjék molekulatömegének 
meghatározására, ugyanis a fehérjék molekulatömegének logaritmusa  és egy adott 
rétegen, azonos idő alatt megtett távolság között szoros az összefüggés.  Ennek alapján 
ismert molekulatömegű fehérjék futtatását követően megszerkesztett standardgörbe 
segítségével ismeretlen molekulatömegű fehérjék közelítő molekulatömege meghatározható. 
 
A fehérjék elválasztására eredményesen használható a vékony gélrétegben végzett 
izoelektromos fókuszálás  is, amire általában poliakrilamid-gélt használnak. Ismeretes 
olyan módszer is, amellyel izoelektromos fókuszálás után az enzimek proteolitikus aktivitása 
is kimutatható. 
 
3.3.1.14. Roncsolás nélküli fehérjemeghatározás 
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A roncsolásmentes fehérjemeghatározási eljárások  közül leggyakrabban a közeli 
infravörös tartományban reflexión (NIR) és transzmisszión (NIT), ezen kívül N-aktiváción, 
illetve mágneses rezonancián (NMR) alapuló módszerekkel határozzák meg a minták 
fehérjetartalmát. 
 
Az infravörös spektroszkópiát  kiterjedten használják fehérjetartalom meghatározására. A 
módszer pontossága talán még nem éri el a klasszikus és jól bevált módszerekét, azonban a 
mintaelőkészítés és a mérés kivitelezésének egyszerűsége miatt az ilyen típusú módszerek 
további elterjedése várható a gyakorlatban. Az infravörös spektroszkópia a molekulák 
rezgési és forgási állapotában bekövetkez ő változásokat méri,  hisz ezeket is a 
kvantumfeltételek határozzák meg, ezért információt nyújtanak a szerkezetre. A rezgési 
energia változásait az infravörös fény elnyelése okozza, melynek hullámhossztartománya 
2500–15000 nm között van. A közeli infravörösben (NIR) működő készülékek az 1300–2400 
nm, az infravörös (IR) transzmisszióban mérők pedig az 5700–9600 nm közötti 
tartományban működnek. Az infravörös spektroszkópia azonban praktikus okokból nem a 
hullámhosszal, hanem a hullámszámmal dolgozik, ami a centiméterben kifejezett 
hullámhossz reciproka. Ez az infravörös tartományra 600–4000 cm−1. 
 
A NIR reflexiós módszert elsősorban gabonaátvételkor, illetve olajos magvak minősítésekor 
alkalmazzák. A készüléket ismert fehérjeösszetétel ű, aprított mintákkal kalibrálják,  és 
meghatározzák a fehérjére jellemző hullámhosszokon az optikai denzitás változása és a 
koncentráció közötti összefüggést. Ezen regressziós összefüggések lehetővé teszik 
ismeretlen minták fehérjetartalmának meghatározását. 
 
3.3.1.15. A fehérje aminosav-összetételének meghatá rozása 
 
Különféle anyagok aminosav-összetételét a fehérje h idrolízise után, az ioncserés 
oszlopkromatográfia elvén m űködő automatikus aminosav-analizátorral, oszlop utáni 
származékképzéssel, a folyadékkromatográfia elvén m űködő nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiával oszlop el őtti származékképzéssel és fotometriásan 
határozhatjuk meg.  A táplálkozással foglalkozó szakemberek számára rendkívül fontos a 
fehérje aminosav-összetételének ismerete, hisz az ember az esszenciális aminosavakat nem 
tudja előállítani, a nem fehérje nitrogén hasznosítására pedig gyakorlatilag nem képes. 
Optimális összetételű élelmiszerek előállítása csak az esszenciális, illetve a limitáló 
aminosavai ismeretében lehetséges. A vizsgálati anyagok aminosav-összetétele 
ismeretében − tudva az ember aminosav-szükségletét − biztosítani lehet az optimális fehérje 
és energiaellátást.  
 
3.3.1.15.1. Az aminosav-összetétel meghatározása io ncserés oszlopkromatográfiával 
 
Az IEC állófázisa mindig valamilyen ioncserélő anyag, amelynek vázán (mátrixán) kovalens 
kötéssel, elektrolitos disszociációra képes savas vagy bázisos jellegű aktív csoportok  
vannak. Ha az aktív csoport negatív töltésű savmaradék, kationcserél ő, ha pozitív töltésű 
ion, akkor anioncserél ő gyantáról  beszélünk. Az ioncserés elválasztást meghatározza a 
kromatografálás hőmérséklete, az eluálóoldat ionkoncentrációja és pH-ja. Az ioncserélő 
oszlophoz Coulomb-féle erőkkel kötött szerves anyagok az elektrosztatikus kölcsönhatáson 
kívül apoláros adszorpcióval és hidrogénhidakkal is kötődhetnek. Az aminosavak (amfoter 
jellegüknek köszönhetően) savas körülmények között pozitív ionok, amelyek szétválasztását 
Na-formában lévő, divinil-benzollal 4−8%-ban térhálósított szulfonált polisztirol műgyantán 
lehet elvégezni.  
 
Az aminosavak a molekula szerkezetétől és a benne lévő funkciós csoporttól függően 
különböző erőkkel kötődnek az ioncserélő oszlop negatív töltésű szulfonsav csoportjaihoz. 
Az ioncserélőn kötődött aminosav-molekulák szorpciója és elúciója folyamán különböző 
intenzitással jut érvényre az aminosavak sajátos töltése, pK-ja, molekulatömege, és 
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oldalláncának poláros vagy apoláros volta. Mindezen tulajdonságok együttes következménye 
az aminosavak deszorpciós sorrendje,  amelyet befolyásol a h őmérséklet, az eluáló 
pufferek pH-ja, valamint kationkoncentrációja.  A kromatográfia pontosságát 
meghatározza az ioncserélő műgyanta összetétele is, mely a divinil-benzol koncentrációval, 
a gyanta méretével és a gyantából készült oszlop nagyságával szabályozható. Az 
aminosavak ioncserés oszlopkromatográfiájához divinil-benzollal különféle mértékben 
térhálósított szulfonált polisztirol m űgyantát használnak, amelynek aktív csoportjai, a 
szulfonsavak, lehetnek hidrogén, nátrium vagy lítiu m formában.  A vizsgálati anyagok 
aminosav-összetételének meghatározása IEC-vel az alábbi folyamatokat foglalja magába: a 
vizsgálati anyag előkészítése, a minta hidrolízise, a hidrolizátum feldolgozása, az 
aminosavak szétválasztása IEC-vel, az aminosavak mennyiségi meghatározása 
fotometriásan, az eredmény számolása, értékelése. 
 
A felsoroltakból adódóan az aminosav-analízis lényege a következő: a megfelelően 
előkészített (aprított, homogenizált) vizsgálandó anyagban lévő fehérjét sósavval 
hidrolizáljuk, a hidrolizátum feldolgozása után az aminosavakat egymástól ioncserés 
oszlopkromatográfiával elválasztjuk, a szétválasztott aminosavat ninhidrinnel reagáltatjuk, a 
színintenzitás mérésével − ismert koncentrációjú ún. standard aminosavakhoz hasonlítva − 
az aminosav mennyiségét mérjük. 
 
A fehérjék aminosav-összetételének megállapításához a polipeptidláncot alkotó 
aminosavakat a kötéseikből hidrolízissel fel kell szabadítani. A fehérje teljes hidrolízisére ma 
leggyakrabban a savas hidrolízises módszereket alkalmazzák, csak a triptofán 
meghatározása során alkalmaznak lúgos hidrolízismódszert, mert a triptofán indolcsoportja 
savas körülmények között gyakorlatilag kvantitative elbomlik. Enzimes hidrolízist aminosav-
meghatározásra csak ritkán használnak annak ellenére, hogy ez az eljárás károsítja 
legkevésbé a meghatározni kívánt aminosavakat. 
 
Az aminosav szétválasztását nátrium formában lévő divinil-benzollal 4%-ban térhálósított 
szulfonált polisztirol műgyantán végezzük növekvő pH-jú és növekvő nátriumion-
koncentrációjú citrátpufferek segítségével. Ennek során a savas- és hidroxi-aminosavak 
gyorsabban, a bázikus aminosavak lassabban válnak l e az ioncserél ő oszlopról, a 
semleges aminosavak pedig közbüls ő értéket foglalnak el a két széls ő csoport között.  
Az aminosavakat pH=2,2-es pufferben visszük fel az ioncserélő oszlopra, ezután a savanyú 
és semleges aminosavak szétválasztását 0,2 M pH=3,25 és pH=4,25 nátrium-citrát 
pufferekkel, a bázikus aminosavak szétválasztását pedig − az aminosav-analizátor típusától 
függően − 0,35−0,85 M nátriumion-koncentrációjú pH=5,28−6,50 pufferekkel végezzük. Az 
alkalmazott kromatografálási feltételek mellett (pufferösszetétel, hőmérséklet, áramlási 
sebesség) az aminosavak mindig ugyanolyan sorrendben eluálódnak az oszlopról; tehát 
elsőként mindig a legsavasabb aszparaginsav, utolsónak pedig a legbázikusabb arginin 
távozik. A pufferek pH-jának és nátriumion-koncentrációjának, valamint a kromatografálás 
hőmérsékletének változtatásával az aminosavak elúciós sorrendje megváltoztatható, illetve 
az elúciós idők optimálhatók. 
 
Az aminosavak oldata színtelen, ezért a meghatározáshoz az aminosavakat színessé kell 
tenni. Az ioncserél ő oszlopról távozó aminosavakat a kever őblokkban ninhidrinnel 
reagáltatva kékes, ibolyás-lilás szín ű vegyületet kapunk.  A ninhidrinoldattal összekevert 
aminosavakat tartalmazó puffer egy tefloncsőben 15−20 percet tölt el 100 °C-on, amelynek 
során a pH=5,5. Az aminosavakkal létrejött szín intenzitását átfolyó küvettás fotométerben, 
570 nm-en mérjük, kivéve a prolint, amelyet 440 nm-en fotometrálunk, mert a prolin és a 
ninhidrin közti színreakció sárga színű vegyületet eredményez, amely vegyület fényelnyelési 
maximuma 440 nm. 
 
Az ioncserélő oszlopról távozó, pufferben lévő aminosavak reakciója a ninhidrinnel a forró 
vízbe merülő teflonspirálban lejátszódik, majd a színes oldat a fotométer átfolyóküvettáján 
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halad át. A fotométer által érzékelt fényabszorpciót a kompenzográf regisztrálja, amelynek 
eredménye a kromatogram. A kromatogramon a csúcs helye mindig az aminosavra, a csúcs 
nagysága, illetve a csúcs alatti terület pedig az aminosav koncentrációjára jellemző, azaz a 
kromatogramon az első csúcs mindig az aszparaginsavhoz, az utolsó pedig az argininhez 
tartozik, a csúcs nagysága pedig attól függ, hogy az aszparaginsav illetve az arginin kis vagy 
nagy koncentrációban van-e jelen a mintában. 
 
Az aminosav-analízissel tehát el tudjuk dönteni, hogy milyen aminosavak vannak jelen a 
mintában (a csúcs helye alapján) és azt, hogy a jelen lévő aminosavnak milyen a 
koncentrációja. Az elkészült kromatogram csúcsainak megfelelő aminosav-mennyiségek 
kiszámítását ma már integrátorral, számítógéppel végezzük. A következő kromatogram 
fehérjehidrolizátum aminosavait mutatja. 

 
A fehérjealkotó aminosavak kromatogramja perhangyasavas oxidáció után. A számokhoz 

tartozó aminosavak a következők: 1. ciszteinsav, 2. metionin-szulfon, 3. aszparaginsav, 4. treonin, 5. 
szerin, 6. glutaminsav, 7. prolin, 8. glicin, 9. alanin, 10. cisztin, 11. valin, 12. metionin, 13. izoleucin, 

14. leucin, 15. tirozin, 16. fenilalanin, 17. hisztidin, 18. lizin, 19. ammónia, 20. arginin 
 
Amennyiben nemcsak a mintában lévő aminosav mennyiségéről, hanem az élemiszerfehérje 
minőségéről is szeretnénk információt kapni, akkor az aminosav-összetételt g aminosav/100 
g fehérje vagy g aminosav/16 g N egységben adjuk meg, amely megmutatja, hogy a fehérje 
100 grammja hány g aminosavat tartalmaz. Ezen az alapon az összes fehérje 
összehasonlítható, hisz a vonatkoztatási alap minden esetben a fehérje. 
 
3.3.1.15.2. Az aminosav-összetétel meghatározása na gyhatékonyságú folyadék-
kromatográfiával 
 
A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiát olyan nagyobb molekulatömegű, hőérzékeny 
anyagok vizsgálatára dolgozták ki, amelyek egyéb kromatográfiás eljárásokkal 
(gázkromatográf, IEC) nem, vagy csak nehezen vizsgálhatók. A nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiánál az álló fázis valamilyen nagy viszkozitású folyadé k vagy nagy 
felület ű anyag,  amelyet általában rozsdamentes acélcsőbe préselnek, amelyen keresztül az 
oldószert pumpa segítségével, nagy nyomáson áramoltatják. Amennyiben az eluens 
kevésbé poláros, mint az állófázis, normál fázisú k romatográfiáról, amennyiben az 
eluens polárosabb mint az állófázis, fordított fázi sú kromatográfiáról beszélünk.  Az 
eluens folyamatosan áramlik keresztül az oszlopon, melybe a mintaadagoló segítségével 
juttatjuk be a szétválasztani kívánt komponenseket. Az egyes komponensek eltérő 
sebességgel haladnak keresztül az oszlopon, és optimális esetben egymástól jól elkülönülve 
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jelennek meg a HPLC oszlop végén, ahol különböző módszerekkel detektálhatók. A 
detektor lehet látható vagy ultraibolya fotométer, de lehet fluoreszcenciás, 
elektrokémiai, esetleg törésmutató mér őműszer is.  A detektort mindig a szétválasztandó 
komponensek tulajdonságai alapján választják meg. 
 
Az aminosavak meghatározhatók nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával, oszlop előtti 
származékképzéssel, amelyre az o-ftálaldehidet és a merkapto-etanolt használják a 
legszélesebb körben. Detektálásra leginkább a fluoreszcens detektort használják, amelynek 
érzékenysége jobb, mint a látható, illetve UV-tartományban mérő detektoroké. 
 
Amennyiben az oszlop előtti származékképzésre használt reagens egy királis szénatomot is 
tartalmaz, akkor lehetőség van a D- és az L-aminosav enantiomerek szétválasztására és 
meghatározására nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. A D- és L-aminosavak 
származékképzésére leggyakrabban ebben az esetben az orto-ftálaldehidet, valamint a 
2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-tio-β-D-glükopiranozidot (OPA/TATG) használják. Ezekkel a 
módszerekkel nemcsak azt tudjuk megmondani, hogy mennyi aminosav van jelen a 
mintában, hanem azt is mérni tudjuk, hogy a mintában milyen az L- és a D-aminosav 
koncentrációja. Ez különösen azért fontos, mert a különböző technológiai beavatkozások 
(magas hőmérséklet, lúgos kezelés, detoxikáció) hatására az L-aminosavak egy része 
átalakulhat D-aminosavvá, amelyeket az ember és a legtöbb állat nem tud hasznosítani, sőt 
káros hatásait is kimutatták az élő szervezetre. 
 
3.3.1.15.3. Az aminosav-összetétel meghatározása fo tometriásan 
3.3.1.15.3.1. A metionintartalom meghatározása 
 
A platinacsoport fémei színes komplex jodidokat képeznek, amelyek szerves szulfidokkal 
vagy merkapto-vegyületekkel (metionin és cisztein) elszíntelenednek, a kéntartalmú 
vegyületnek, mint ligandumnak, a platinával képzett komplexei révén. 
 

K2[PtI6] + 4 CH3-S-R + 4 HCl → [Pt(CH3-S-R)4]Cl2 + 2 KCl + 4 HI + I2 

 
A színes reagensoldat a metionintartalommal arányosan színtelenedik el, mivel a cisztein 
befolyása egyrészt kisebb a platina-jodid komplexre, mint a metioniné, másrészt a cisztein a 
feleslegben adott formaldehiddel leköthető, így zavaró hatása kiküszöbölhető. 
 
A kiértékeléshez olyan kalibrációs görbét készítünk, amelyhez 10, 20, 30, 40 és 50 µg 
metionin/cm3 töménységű oldatokat használunk fel. A különböző töménységű 
metioninoldatok színtelenítő hatását a "kiindulási" szín és az egyes standardpontok 
abszorbancia-különbségeként ábrázoljuk a metioninkoncentráció függvényében. A 
"kiindulási" szín és a minta vakértékével csökkentett vizsgált oldat abszorbancia-
különbségéből a kalibrációs görbe segítségével határozzuk meg a metioninkoncentrációt. 
 
3.3.1.15.3.2. A cisztintartalom meghatározása fotom etriásan 
A meghatározás során a megfelelően hidrolizált mintából a cisztint ditioeritrittel (eritro-2’,3-
dihidroxi-1’,4-ditiolbután; DTE) vagy ditiotreittel (treo-2’,3-dihidroxi-1’,4-ditiolbután; TDD) 
ciszteinné redukáljuk, majd a felesleges redukálószert nátrium-arzenittel megkötjük. A 
keletkezett ciszteint 5’,5-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav)-val (DTBNB) reagáltatjuk és a 
keletkezett sárga színű 3-merkapto-6-nitro-benzoesav mennyiségét 460 nm-en 
spektrofotometriásan határozzuk meg. A kiértékelés kalibrációs görbe segítségével történik. 
 
3.3.1.15.3.3. A triptofántartalom meghatározása 
A triptofántartalom meghatározása ioncserés oszlopkromatográfiásan és fotometriásan is 
történhet. A triptofánnal azért kell külön foglalkozni, mert a triptofán indolcsoportja savas 
hidrolízisnél (különösen nagy szénhidráttartalmú minták esetében) kvantitatíve elbomlik, 
ezért a triptofán meghatározása során lúgos hidrolízist k ell alkalmazni. A lúgos 
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hidrolízis történhet bárium- vagy nátrium-hidroxiddal, amelyet követhet mind ioncserés 
oszlopkromatográfiás, mind a para-dimetil-amino-benzaldehiddel és nátrium-nitrittel képzett 
kék színű termék koncentrációjának spektrofotometriás meghatározása 590 nm-en. 
 
A triptofántartalom mérése fotometriásan para-dimet il-amino-benzaldehiddel. A minta 
hidrolízise után a hidrolizátumból 5−10 mg fehérjének megfelelő anyagot mérünk be egy 20 
cm3 csiszoltdugós kémcsőbe, majd 10 cm3-re egészítjük ki kénsavas reagenssel, amely  
0,3 g para-dimetil-amino-benzaldehidet tartalmaz 100 cm3 tömény kénsavban. A kémcsövet 
sötét helyen, szobahőmérsékleten, 16 órán át állni hagyjuk, majd 0,1 cm3 0,045%-os 
nátrium-nitrit-oldatot adunk hozzá, összerázzuk és 30 percre sötét helyre tesszük. Ismételt 
összerázás után a kék színű oldat fényelnyelését 590 nm-en mérjük. A vakpróba a leírtak 
szerint készül para-dimetil-amino-benzaldehid nélkül. A kiértékelés kalibrációs görbe 
segítségével történik, amelyet előzetesen 20−150 µg triptofán/10 cm3 reakcióelegy-
tartományban veszünk fel. 
 
3.3.1.15.3.4. A hasznosítható lizintartalom meghatá rozása 
A hasznosítható lizintartalmat ioncserés oszlopkromatográfiás módszerrel,  illetve 
fotometriás módszerrel lehet meghatározni. Az első esetben megfelelő körülmények között 
2,4-dinitro-1-fluor-benzollal reagáltatjuk a minta fehérjéjében lévő lizint, dinitro-fenil-ε-amino-
lizin származékot létrehozva. Csak szabad ε-aminocsoporttal rendelkező lizin reagál a 
DNFB-vel, ezért a származék koncentrációnak meghatározása megadja a hasznosítható 
(szabad ε-aminocsoporttal rendelkező) lizin mennyiségét. E származék a savas hidrolízis 
során nem bomlik le, ezért aminosav-analizátorral meghatározható. Amennyiben az eredeti 
minta sósavas hidrolízise után meghatározzuk az összes lizintartalmat, majd az összes 
lizinből levonjuk a DNB-lizintartalmat, megkapjuk a hasznosíthatatlan lizin mennyiségét a 
mintában. 
 
A hasznosítható lizintartalom meghatározás festékkö téses módszerrel. A módszer 
lényege az, hogy meg kell határozni a lizintartalom azon mennyiségét, amely képes szabad 
aminocsoportja segítségével a festék megkötésére. A megkötött festék mennyisége 
egyenesen arányos a szabad aminocsoportok számával, ez pedig a hasznosítható 
lizintartalommal. Az eljárás során a finomra őrölt mintából A vizsgálatnál a mintához Na-
acetátot, ecetsavat és festékoldatot adunk, majd 1 órán keresztül rázógépben rázatjuk. 
Ugyanehhez a mintához a B vizsgálatnál Na-acetátot, ecetsavanhidridet adunk, rázatjuk, 
hozzáadjuk a festékoldatot majd ismételt rázatás következik. Az A minta esetében a fehérje 
hisztidin, arginin és szabad ε-aminocsoportú lizinje, a B esetben pedig a lizin szabad ε-
aminocsoportjának ecetsavanhidriddel történt blokkolása után a hisztidin és az arginin köti 
meg a festéket. A meg nem kötött festékoldat koncentrációját mindkét esetben 475 nm 
hullámhossznál spektrofotométeren mérjük, az eredményt kalibrációs görbe segítségével 
számítjuk. A festékmegkötő lizintartalmat megkapjuk, ha az összes bázikus aminosav 
festékmegkötő kapacitásából levonjuk a lizin acetilezéssel történő blokkolása után a hisztidin 
és az arginin festékkötő kapacitását.  
 
3.3.1.16. Válogatott fejezetek 
3.3.1.16.1. Az állati eredet ű fehérjék keratintartalmának meghatározása 
 
A módszer alkalmas takarmányok elsősorban húslisztek toll-liszt tartalmának 
meghatározására. Az eljárás során a toll-liszt és a húsliszt aminosav-összetételében fennálló 
különbségeket kihasználva, a húsliszthez hozzákevert vagy a technológiai hiányosságok 
folytán a húslisztbe jutott keratinfehérje mennyiségét határozzuk meg. A cisztintartalom 
alapján 3−4%, az aminosavakból szerkesztett indexek alapján 2−3% toll-liszt húsliszthez 
történő hozzákeverése kimutatható. A meghatározás a különböző komponensek eltérő 
aminosav-összetételén alapszik. 
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3.3.1.16.2. A bakteriális eredet ű fehérje meghatározása 
 
A módszer alkalmas különféle anyagok bakteriális eredetű fehérjetartalmának 
meghatározására. A diamino-pimelinsav, valamint a D-alanin (D-Ala), a D-glutaminsav (D-
Glu) és a D-aszparaginsav (D-Asp) kizárólag a baktériumok sejtfalában lévő 
peptidoglikánokban fordulnak elő. Annak ellenére, hogy a DAPA és a három D-aminosav 
mennyisége a sejtfalban a baktériumfajtól erőteljesen függ, a DAPA és a D-aminosavak 
részaránya a baktériumfehérjén belül (állandó takarmányozási feltételek mellett) nem 
változik, ezért ezek a markerek jól használhatók a bakteriális eredetű fehérje becslésére. 
 
A diamino-pimelinsav-tartalom alapján 
A diamino-pimelinsav a metionin és az izoleucin között jelenik meg a kromatogramon, ezért 
a kéntartalmú aminosav oxidációját követően a 6 M-os sósavas hidrolízis után határozzuk 
meg a DAPA-t ioncserés oszlopkromatográfiával aminosav-analizátor segítségével.  
 
A D-aminosav-tartalom alapján 
A diamino-pimelinsav-tartalom mellett a D-alanin, a D-glutaminsav és a D-aszparaginsav is 
csak a baktériumok sejtfalában lévő peptidoglikánokban fordulnak elő, ezért alkalmas 
módszerrel mérve ezek is jól használhatók markerként a bakteriális eredetű fehérje 
kimutatására, illetve mennyiségi meghatározására. Az analitikai meghatározás 
szempontjából tekintve a D-aminosavak közül a D-aszparaginsav és a D-glutaminsav 
meghatározása lényegesen könnyebb, hisz a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 
meghatározás során e két aminosav enantiomerjei közvetlenül a kromatogram elején 
jelennek meg, ezért ezek elválasztását és meghatározását semmi sem zavarja. Ezzel 
szemben az alanin a kromatogram közepén jelenik meg, és enantiomerjeinek szétválasztása 
és meghatározása lényegesen nehezebb, mint a másik két aminosavé. 
 
3.3.1.16.3. A tej fehérjefrakcióinak szétválasztása  és meghatározása 
 
A módszer alkalmas a tej összesfehérje, valódifehérje, savófehérje, valódi savófehérje, 
kazein és nem fehérje nitrogén (NPN) szétválasztására és meghatározására. A tej 
fehérjefrakcióinak szétválasztásánál a kazein és a savófehérjék eltérő viselkedését 
használjuk ki, amelyet a tej pH-jának csökkenése idéz elő. A kazein pH=4,6 körül a tejből 
pelyhes csapadék formájában kicsapódik, míg a savófehérje és az NPN oldatban marad. A 
kazein centrifugálással történő eltávolítása után kapott savóból triklór-ecetsavval kicsapjuk a 
savófehérjét, melyet követően már csak a NPN marad oldatban. A kapott frakció 
fehérjetartalmát Kjeltec gyors nitrogénelemzővel határozzuk meg, majd a fehérjefrakciók egy 
részét az így kapott adatokból számoljuk. 
 
3.3.1.16.4. A karbamidtartalom meghatározása 
 
A tejpor jelentős mennyiségű karbamidot tartalmaz. A karbamidtartalom meghatározása 
során a minta vizes kivonatához 4-dimetil-amino-benzaldehid-oldatot adunk, s a kialakuló 
sárga szín intenzitását spektrofotométeren 440 nm hullámhosszon mérjük. A vizsgált eljárás 
során elsőként egy karbamidkalibrációs sort készítünk. 
 
A karbamidtartalom mérése során 5-5 cm3-t pipettázunk a karbamid kalibrációs sorból, a 
minta vizes kivonatának szűrletéből, valamint a vakmintából csiszolt dugós kémcsövekbe, 
hozzáadunk 5 cm3 4-dimetil-amino-benzaldehid-oldatot. Alaposan összerázzuk, 10 percig 
állni hagyjuk, utána 440 nm hullámhosszon mérjük az abszorbanciát. Vakmintaként olyan 
oldatot használunk, amely a minta kivételével valamennyi felhasznált vegyszert tartalmazza. 
A karbamidtartalmat számoljuk és tömegszázalékban fejezzük ki. 
 
3.3.2. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatáro zás 
3.3.2.1. A nyerszsírtartalom meghatározása 
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A vizsgálati minták nyerszsírtartalmát Soxhlet-féle visszafolyó készülékben, éteres vagy 
petroléteres kivonás után határozzuk meg.  Az extrahálószer elpárologtatása után 
visszamaradó anyag tartalmazza a valódi zsírokat, a foszfatidokat, a viaszokat, a szterin-
származékokat, a színanyagokat és az illózsírsavak nagyobbik részét. A nyerszsírtartalom 
meghatározása során 1 mg pontossággal lemérünk 5 g vizsgálandó anyagot (mo) zsírmentes 
extrahálóhüvelybe helyezzük, és a hüvelyt zsírmentes vattával lezárjuk. A vizsgálandó mintát 
tartalmazó hüvelyt az extrahálókészülék középrészébe helyezzük, majd összekapcsoljuk a 
4−5 szem horzsakövet tartalmazó, előre lemért (m2) és n-hexánnal vagy petroléterrel 3/4 
részig megtöltött lombikkal. A hűtő felhelyezése után a mintát 6 órán keresztül olyan fűtéssel 
extraháljuk, hogy a szivornya óránként legalább tízszer cserélje az oldószert. Az extrahálás 
során a minta mindig friss extrahálószerrel érintkezik, hisz a zsíros oldószer lombikba történő 
visszaszívása után onnan csak az extrahálószer tud elpárologni, hisz az extrahált zsírok 
forráspontja többszöröse az oldószerének. Ezzel az eljárással rendkívül hatékony kioldást 
lehet elérni viszonylag csekély oldószer alkalmazásával. Hat órás extrahálást követően a 
mintát tartalmazó hüvely eltávolítása után az oldószert a lombikból a középrészbe 
desztilláljuk, és onnan folyamatosan eltávolítjuk. A zsírt és az oldószer maradékait 
tartalmazó lombikot egy órára 98 °C-os (±2 °C) hőmérsékletű szárítószekrénybe helyezzük, 
majd exszikkátorban hűtjük, mérjük. Lemérés után további fél órán át szárítjuk. Kihűlés után 
mérjük, majd ezeket a műveleteket mindaddig ismételjük, míg a két utolsó mérés közötti 
eltérés kevesebb lesz 1 mg-nál. Az utolsó mérés eredménye (m1). A nyerszsírtartalmat a 
következő képlet szerint számítjuk, és tömegszázalékban fejezzük ki: 
 

nyerszsír % = 
o

2 1

m

m m −
 . 100 

 
ahol:  mo = a vizsgálatra bemért minta tömege (g), 
 m1 = a lombik, a horzsakő és a száraz kivonat tömege (g), 
 m2 = a lombik és a horzsakő tömege (g). 
 
Állati eredetű minták esetében a zsírtartalmat ezzel a módszerrel rendkívül nehéz a minta 
egyéb komponenseitől elválasztani, ezért ilyen esetekben a Soxhlet-extrakciót megelőzően a 
mintát sósavas kezelésnek kell alávetni. A sósavas kezelés során a zsír elválik a minta 
egyéb alkotórészeitől, szűrőpapíron a szabaddá vált zsír és a minta egyéb részecskéi 
könnyen felfoghatók, ezt követően az előzőekben ismertetett módszer szerinti Soxhlet-
extrakció elvégezhető. 
 
3.3.2.2. A peroxidszám és a savszám meghatározása 
 
A zsírok tárolása során bekövetkező minőségi romlást okozó elváltozásokat gyűjtő néven 
avasodásnak hívjuk. Ez lehet egyszerű hidrolízis vagy oxidatív avasodás, melynek során víz 
és katalizáló anyagok (fémionok) jelenlétében, valamint a mikroorganizmusok lipáz 
enzimjeinek hatására a zsírok szabad zsírsavakra és glicerinre bomlanak. A szabad 
zsírsavak lúgot kötnek meg, így a lúgfogyasztás meghatározásával a savszám  
megállapítható. 
 
A telítetlen zsírsavak kettős kötései igen reakcióképesek, különösen a többszörösen 
telítetlen olajok hajlamosak oxidatív avasodásra, peroxidok képzésére. A peroxidok arányát 
jellemző ún. peroxidszám a peroxidfázisban hirtelen megemelkedik, majd egy csúcs után 
csökken, mert a peroxidból aldehid vagy keton képződik. Az erélyes oxidáló hatású peroxid a 
kálium-jodid-oldatból jódot szabadít fel, és ennek jodometriás titrálásával a peroxidszám  
meghatározható. 
 



42 
 

A peroxidszám, illetve a savszám meghatározásához a zsírkinyerést a következők szerint 
végezzük. A vizsgált anyag zsírtartalmának függvényében 200−300 g mintát teszünk egy kb. 
5 cm belső átmérőjű és 1 m hosszú üvegcsőbe, folyamatosan annyi petrolétert öntünk rá, 
hogy a lecsepegő zsíroldat térfogata 150−200 cm3 legyen. A hidegen végzett extrakcióval 
megakadályozzuk a zsír minőségének változását a zsírkinyerés során. A másfél óra alatt 
általában letisztult oldatot zsírlombikba öntjük át, majd a petrolétert a zsírról az oldat 
felhabzásáig ledesztilláljuk. A petroléteres zsíroldat felhabzása után a desztillálást 
befejezzük. A továbbiakban a lehűlt petroléteres zsíroldatot használjuk a további 
vizsgálathoz. 
 
A peroxidszám meghatározása 
A petroléteres zsíroldatból osztott pipettával 2 cm3-t pipettázunk egy 250−300 cm3-es 
jódszám lombikba, hozzáadunk 20 cm3 ecetsav−kloroform 2:1 arányú elegyét, és 2 g porított 
kálium-jodidot, majd ötpercnyi állás után vízfürdőn forrásig melegítjük (amíg a légbuborékok 
a felszín 2/3-át be nem borítják). Ezután hideg vízben gyorsan hűtjük, és már hűtés közben 
25 cm3 1%-os kálium-jodid-oldatot adagolunk hozzá. Egy cm3 keményítőindikátor-oldat 
jelenlétében a kivált jódot 0,01 M Na2S2O3-mérőoldattal erős rázogatás közben megtitráljuk. 
A peroxidszámot cm3/100 g egységben adjuk meg. 
 
A savszám meghatározása 
Az előzőekben ismertetett módon kapott petroléteres zsíroldatból beosztásos pipettával 1 
cm3-t mérünk be egy 250−300 cm3-es Erlenmeyer-lombikba, majd hozzáadunk 10 cm3 
dietilétert. Az oldathoz 2−3 csepp 1%-os fenolftaleinindikátor-oldatot adunk, és 0,1 M-os etil-
alkoholos KOH mérőoldattal megtitráljuk. A savszámot mg/g-(mgKOH/1g zsír) egységben 
adjuk meg. 
 
3.3.2.3. A zsír zsírsav-összetételének meghatározás a gázkromatográfiásan 
3.3.2.3.1. A gázkromatográfia elmélete 
 
A gázkromatográfia a kromatográfiás módszerek közül egy olyan analitikai eljárás, mely 
összetett elegyek, komponensekre történő szétválasztását teszi lehetővé. A 
gázkromatográfia esetében a mozgó fázis gáz vagy gőz állapotban van jelen, az álló fázis 
pedig folyadék (kémiailag inaktív hordozóra felvitt polimerek, zsírok, szilikonolajok) vagy 
szilárd anyag (aktív szén granulátum, szilikagél, alumínium-oxid). A gáz-folyadék 
kromatográfia esetén a folyadékban való oldékonyság különbsége választja el az elegy 
alkotórészeit. A gáz-szilárd kromatográfia esetén az elválasztás alapja az álló fázis felületén 
történő adszorpció különbsége. A gázkromatográfia rendkívül jól használható illó vagy 
illékonnyá tehető vegyületek analízisére, valamint alkalmas az optikai izomerek 
szétválasztására is. 
 
A gázkromatográfia azon alapul, hogy a különféle illékony anyagok molekulái adott 
hőmérsékleten, adott gáznyomás esetén különböz ő ideig tartózkodnak a szilárd vagy 
folyékony adszorbens felületén, azaz a molekulák sz erkezetükt ől függ ően különböz ő 
időtartam után deszorbeálódnak.  Ha egy adszorbenssel töltött kromatográfiás oszlopon 
gázelegyet áramoltatunk, akkor az oszlopról el őször a leggyengébben adszorbeáló 
komponens lép ki, majd ezt követi a növekv ő erősségű adszorpció sorrendjében a 
többi komponens. Az egyes alkotórészek különböz ő ideig tartózkodnak a 
kromatográfiás oszlopon. A gázelegy áramlásának kez detétől számított id ő, amely 
alatt az egyes komponensek az oszlopot elhagyják a retenciós id ő, amely adott 
kromatográfiás rendszerben jellemző az egyes komponensekre. 
 
A gázkromatográfiához szükséges eszközök mind a gáz-szilárd, mind a gáz-folyékony 
rendszerű eljárásokban azonosak: vivőgáz rendszer, mintaadagoló berendezés, 
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kromatografáló oszlop vagy kolonna, termosztát, érzékelő berendezés vagy detektor, és 
regisztráló berendezés, amelyet újabban a komputer és a szoftverek helyettesítenek. 
 
A gázkromatográfiában csak olyan vivőgáz használható, amely sem a vizsgálandó anyaggal, 
sem az oszlop töltetével nem lép kémiai kölcsönhatásba. Leggyakrabban vivőgázként 
nitrogént, hidrogént, héliumot, argont, szén-dioxidot, ritkán levegőt vagy oxigént használnak. 
A vizsgálandó anyagot általában folyadék halmazállapotban tápláljuk a készülékbe, de 
lehetséges a gáz, sőt a szilárd halmazállapotba történő bejuttatás is. A kolonnában a 
mintának már légneműnek kell lenni, ezért folyékony vagy szilárd anyag vizsgálatakor az 
adagoló és az oszlop közé előmelegítőt kell beiktatni, amellyel a minta elpárologtatható. 
 
A készülékhez töltött és kapilláris vagy más néven üres kolonnák csatlakoztathatók. A töltött 
kolonnák  készülhetnek üvegből, alumíniumból, rézből, valamint saválló acélból. Átmérőjük 
2−4 mm, hosszuk 1−6 m között változik. A hosszabb oszlopokat csak spirál alakban 
helyezhetjük el, mert másképp nem férnének el a termosztátban. A kapilláris kolonnák  
anyaga az előzőekben ismertetetteken túl lehet még műanyag is. A kapilláris csövek belső 
felületét különböző módszerekkel növelik azért, hogy minél több folyadékot lehessen arra 
felvinni. Belső átmérőjük 0,1−1 mm, hosszuk 10 és 100 m között változik, de speciális 
analitikai célokra használhatnak többszáz-méteres kapilláris kolonnákat is. A kapilláris 
kolonnát orsóra vagy egyéb tartóra tekerik fel, ami lehetőséget ad a ki- és bevezetés 
kialakítására is. A kromatografáló oszlop töltete attól függően, hogy adszorpciós vagy 
megoszlási kromatografálást végzünk, más és más lehet. Adszorpciós gázkromatográfiában 
a töltet felületaktív, kémiailag indifferens, nagy fajlagos felületű, poláros vagy apoláros 
szemcsés anyag. A megoszlási gázkromatográfiánál a folyadék töltetet a hordozóanyag 
felületére vagy a kapilláris cső falára viszik fel. 
 
A szétválasztani kívánt komponensek tulajdonságaitól és a kolonna töltetétől függően a 
rendszert szobahőmérséklettől 400 °C-ig temperálhatjuk. Mivel a kromatográfiás elválasztást 
a hőmérséklet jelentős mértékben befolyásolja, a kolonna hőmérséklete csak szűk határok 
között ingadozhat. A mai modern készülékeknél a termosztát fűtése is megoldható, melynek 
során a termosztát hőmérséklete 0,1−50 °C/perc értékkel is változtatható. 
 
A kolonnáról távozó komponensek folytonos, gyors és érzékeny észlelésére szolgálnak a 
különböző detektorok.  A detektor a kilépő gázáram valamilyen fizikai vagy kémiai 
tulajdonságának megváltozását érzékeli a komponens megjelenésekor. E változás erősítőn 
keresztül észlelhető, regisztrálható és értékelhető. A regisztrált jelek összességét hívjuk 
kromatogramnak.  A sok kifejlesztett gázkromatográfiás detektor közül legfontosabbak a 
hővezető képesség mér ő detektor, a lángionizációs detektor,  az elektronbefogásos 
detektor és a lángfotometriás detektor.  
 
A detektor jelét egy műszer rögzíti, amelynek során megkapjuk az elemzés eredményét, a 
kromatogramot. A kromatogramok regisztrálására és értékelésére ma már kizárólag 
elektronikus integrátorokat vagy számítógépet használunk, amelyek segítségével teljes 
mértékben kiküszöbölhető a fárasztó és időigényes kézi értékelés. 
 
A gázkromatográfiás módszereket ma már az analitikai kémia sok területén alkalmazzák. Így 
többek között gázkromatográfiával határozzák meg az antioxidánsokat, a tartósítószereket, a 
szermaradványokat, az íz- és aromaanyagokat, valamint az illó- vagy illóvá tehető 
komponenseket (alkoholok, aldehidek, zsírsavak, észterek), valamint újabban használható 
aminosav-meghatározásra is az aminosavak észterszármazékainak analízise során. A 
gázkromatográf nehezen illó, illó származékká nem alakítható és hőlabilis anyagok 
(szénhidrátok, egyes vitaminok) vizsgálatára nem alkalmas. Ezen utóbbi komponensek 
analízisét nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával lehet elvégezni. 
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Összefoglalásul a gázkromatográfiás analízis menete a következőképpen írható le. Az 
analizálni kívánt illó komponenseket megfelelő előkészítés, ill. származékképzés után a 
mintaadagoló mikrofecskendő segítségével a kolonnatér elejére juttatjuk be, 0,5−2 µl 
térfogatban. A magas hőmérséklet hatására a komponensek pillanatszerűen elillannak és a 
gőzöket a vivőgáz (nitrogén, hidrogén, hélium vagy argon) viszi magával. A gőz 
komponensei az állófázisban oldódnak, de az érkező gázrészecskék hatására egy részük 
kilép a gázfázisba, előrehalad és ismét oldódik a folyadékban. Ez folyamatosan zajlik a 
kolonna egész hosszában, aminek eredményeként a vizsgált komponensek lemaradnak a 
gázfázishoz képest. Ez a lemaradás vagy retenció a különböző anyagoknál az eltérő 
oldhatóság miatt más és más, emiatt a különböző komponensek a kolonnán eltérő 
sebességgel haladnak végig, és annak végén külön-külön jelennek meg. A minta 
injektálásától a komponensnek a kolonnából való kil épéséig eltelt id ő a retenciós id ő, 
amely adott kolonnánál, hőmérsékleten és vivőgáz sebességnél nem változik, így a 
komponens azonosítására felhasználható. 
 
A kolonnából kilépő komponenseket a detektor érzékeli, amely az illósavak és a zsírsavak 
meghatározásakor lángionizációs elven működik. A szerves anyagok elégése során 
keletkező szén- és hidrogéntartalmú ionok hirtelen nagy áramnövekedést okoznak, amit 
regisztráló készülékkel vagy komputerrel folyamatosan mérünk, így áramintenzitás-idő 
görbét kapunk, amelyet kromatogramnak nevezünk. A kromatogramok értékelése történhet 
kézzel, de ma már integrátorral, ill. komputerrel végzett értékelést alkalmazunk. A 
kromatogramon a csúcs helye az illető anyag minőségére, a csúcs nagysága (csúcs alatti 
terület) pedig az illető anyag mennyiségére jellemző tulajdonság. 
 
3.3.2.3.2. A napraforgóolaj és a disznózsír zsírsav -összetételének meghatározása 
 
Gázkromatográfiás módszerrel elsősorban azok a komponensek vizsgálhatók, amelyek 
illékonyak, vagy 300 °C-ig illékonnyá tehetők. A triacil-glicerinek ennek a követelménynek 
nagy molekulatömegük miatt nem felelnek meg, és alkalmatlanok erre a hidrogénhíd-kötések 
és az ennek következtében létrejött molekula-asszociátumok miatt a szabad, hosszú láncú 
zsírsavak is. Ezekből, valamint a triacil-glicerinek észterkötésének hidrolízise után szabaddá 
váló zsírsavakból zsírsav-metilésztereket szintetizálunk, majd a kapott vegyületet vizsgáljuk 
gázkromatográfiásan. 
 
A meghatározás során 0,2 g napraforgóolajat vagy disznózsírt feloldunk 2 cm3 n-heptánban 
és víztelenítés céljából kevés kiizzított nátrium-szulfátot adunk hozzá. A víztelenített 
heptános oldatból 0,5 cm3-t egy fiolába pipettázunk, és hozzáadunk 0,5 cm3 nátrium-metilát 
reagenst, majd 60 °C-on 1 órán át melegítjük, 10 percenként összerázzuk. Ezt követően 
hozzáadunk 1 cm3 n-heptánt és 1 cm3 desztillált vizet, majd 1−2 percig rázzuk. A reagens 
feleslegének eltávolítása után a felső szerves fázisból injektálunk a gázkromatográfba. A 
zsírsav-metilészterek cianopropil állófázisú kapilláris oszloppal elválaszthatók, 
meghatározásukra lángionizációs detektor használható. A kapott kromatográfiás csúcsok 
alatti területek a zsírsav-metilészterek mennyiségével arányosak. Az eredményeket ennek 
megfelelően a zsírsav-metilészterek relatív tömegszázalékában adjuk meg. 
 



45 
 

 
A telített és telítetlen zsírsavak standard kromatogramja. (A csúcsok mellett a szénatomszám 

valamint a telítetlen kötések száma és helye látható). 
 
3.3.2.4. Válogatott fejezetek 
3.3.2.4.1. Az illósavak meghatározása gázkromatográ fiásan 
 
Illósavaknak hívjuk a 2 −6 szénatomszámú monokarbonsavakat  (ecetsav, propionsav, 
vajsav, izo-vajsav, valeriánsav, izo-valeriánsav, kapronsav és izo-kapronsav). Ezek az 
"illósavak" vizes oldatukból melegítéssel könnyen elillannak, tehát kidesztillálhatók. 
Illékonyságuknak köszönhetően szaguk is intenzív; az ecetsavé kis koncentrációban 
kellemes, de a többié kellemetlen. Gyakorlati szempontból az erjesztett minták 
illósavtartalmának a meghatározása a legjelentősebb. Az erjesztéssel történő tartósítás 
során a cukortartalom anaerob bomlás következtében tejsavvá alakul. A folyamattal 
párhuzamosan végbemenő erjedések során ecetsav, propionsav, vajsav, valamint a 
fehérjebomlás következtében nagyobb molekulájú illózsírsavak is előfordulhatnak a 
vizsgálati anyagokban. Az erjesztéssel készített táplálékokban 1−1,5% körüli tejsav-
koncentráció kívánatos; a propionsav jelenléte nem káros, sőt hozzájárul a tartósításhoz. A 
vajsav jelenléte önmagában nem káros, de ártalmas folyamatokra, illetve rosszul végrehajtott 
erjesztésre silózásra utal, és rontja az organoleptikus tulajdonságokat. Izovajsav, illetve a 
nagyobb molekulájú illózsírsavak az aminosavbomlás eredményeként jelennek meg. 
 
Napjainkban az illózsírsavak meghatározása gázkromatográfiás módszerrel történik. Ennek 
első lépésében 100 g erjesztéssel tartósított vizsgálati anyagot mérünk egy 1000 cm3-es 
mérőlombikba, ráöntünk 900 cm3 desztillált vizet, 1 napot állni hagyjuk, időnként 
összerázzuk. A szűrletből 4 cm3-t centrifugacsőbe mérünk, hozzáadunk 0,2 cm3 foszforsavat 
és 8000 g-n 10 percig centrifugáljuk. A felülúszót leöntjük, és ebből injektálunk 1 µl-t a 
gázkromatográfba. Az illózsírsavak analízise polietilén-glikol állófázisú kapilláris oszloppal 
történik lángionizációs detektálással. 
 
Minden elemzés előtt általában naponta injektálunk standardoldatot, amely az összes 
meghatározni kívánt komponenst ismert koncentrációban tartalmazza. Megállapítjuk a 
retenciós időket, meghatározzuk a koncentráció számításához szükséges faktorokat. A 
hitelesítőkromatogram elkészülte után injektálunk a vizes kivonatból, az integrátor vagy a 
komputer segítségével megállapítjuk, hogy mely savak találhatók benne, és a hitelesítő 
kromatogramhoz történő hasonlítással kiszámítjuk azok koncentrációját. 
 
3.3.2.4.2. F2-toxin meghatározása gázkromatográfiával 
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A vizsgálati mintát etil-acetáttal Soxhlet-készülékkel extraháljuk, a kapott extraktumot hexán-
acetonitril, majd kloroform-lúg, folyadék-folyadék extrakcióval tisztítjuk. A tisztított kivonatból 
szilil-származékképzés után töltetes gázkromatográfiás elválasztással 
(hőmérsékletprogramozás mellett) lángionizációs detektorral határozzuk meg az F2-toxin 
tartalmat. 
 
3.3.2.4.3. Antioxidánsok (BHT) meghatározása 
 
A butil-hidroxi-toluol (BHT) alacsony forráspontja miatt könnyen gázállapotúvá alakítható, 
ezért gázkromatográfiás módszerrel meghatározható. Az eljárás során az 
antioxidánstartalmú vizsgálandó anyagból, elsősorban zsírból, margarinból, olajból oldatot 
készítünk, amelyet közvetlenül injektálunk a gázkromatográfba. A gázkromatográfiás 
elválasztás relatíve magas hőmérsékletén (200−300 °C) mind az oldat, mind az oldott 
anyagok gázállapotúvá válnak, és megfelelően megválasztott gázkromatográfiás oszlopon 
szétválaszthatók. 
 
3.3.2.4.4. Szeléntartalom meghatározása biológiai m intákból gázkromatográfiás 
eljárással 
 
A módszer alkalmas vér, vérszérum, hús, tej, tejtermékek szeléntartalmának 
meghatározására. A szelén önmagában nem alkalmas a gázkromatográfiás 
meghatározásra, mert 300 °C-ig nem párologtatható el, ezért olyan szelénszármazékot kell 
képezni, amely megfelelően illékony, így alkalmas a gázkromatográfiás vizsgálatra. Ilyen 
alkalmas anyag lehet a piazszelenol, amely a vizsgálati minta roncsolása után szabaddá vált 
négyvegyértékű szelén és egy alkalmas származékképző reagens reakciójával állítható elő. 
Ez az illékony vegyület az  aromás 4-nitro-orto-fenilén-diamin és a szelén reakciója során 
keletkezik. A 4-nitro-piazszelenol megfelelő körülmények között a szennyező anyagoktól jól 
elkülöníthető és mennyiségileg jól meghatározható. 
 
3.3.3. A nyersrost és a rostfrakciók meghatározása 
3.3.3.1. A nyersrost-tartalom meghatározása klasszi kus módszerrel 
 
A nyersrost fogalomkörébe eltér ő kémiai összetétel ű és különböz ő kémiai 
viselkedés ű, kizárólag növényekben található anyagok tartoznak . Az eltérő kémiai 
jellegből adódóan nehéz olyan vizsgálati módszert találni, amely megfelelne rutinvizsgálatok 
céljaira is. A ma használatos módszer szerint a mintát 30 percig 1,25%-os kénsavban, majd 
a kénsav eltávolítása és desztillált vizes mosás után 1,25%-os kálium-hidroxid-oldatban fél 
óráig főzzük, amelynek során a fehérjék, az oldható szénhidrátok, a zsírok, a szerves savak 
és az ásványi anyagok egy része oldatba megy, a szűrőn pedig visszamarad a nyersrost, 
amelynek szárazanyag-tartalmából még le kell vonni a  nyersrost hamutartalmát. A módszer 
hibái közé tartozik, hogy a főzés során a hemicellulóz 50−80%-a, a cellulóznak és a ligninnek 
pedig 10−40%-a oldatba megy. 
 
3.3.3.2. A rostfrakciók meghatározása Van Soest sze rint 
 
A klasszikus rostmeghatározás hibáinak kiküszöbölésére Van Soest egy új módszert 
dolgozott ki a növények sejtfalát alkotó anyagok és az oldható sejttartalom 
különválasztására. Eszerint egy 7,0 pH-ra beállított ún. neutrális detergens oldattal (Na-
laurilszulfátot, etilén-diamin-tetraecetsavat, dinátrium-hidrogénfoszfátot és nátrium-borátot 
tartalmazó oldat) egy órán át történő főzéssel kioldjuk, a növényi sejtek oldható sejttartalmát, 
azaz az ásványi anyagokat, a nyersfehérjét, a nyerszsírt, a cukrokat, a keményítőt és a 
pektint. A vízzel, majd acetonnal történő többszöri mosás után visszamaradó rész az ún. 
neutrális detergens rost  (Neutral Detergent Fiber, NDF) tartalmazza a sejtfal-összetevőket, 
azaz a hemicellulózt, a cellulózt, a kovasavat, a lignint és a kutint. Ezt követően a neutrális 
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detergens rost alkotóinak szétválasztása következik, amelynek során először 0,5 M kénsavat 
és 2% cetil-trimetil-ammónium-bromidot tartalmazó oldattal főzzük a NDF-et, amelynek 
hatására oldatba megy a hemicellulóz és a maradék az ún. sav-detergens rost  (Acid 
Detergent Fiber, ADF) már csak a cellulózt, a lignint és az inkusztráló anyagokat (kovasav, 
kutin) tartalmazza. 
 
A sav-detergens rost két legfontosabb alkotórészét, a cellulózt és a lignint 72%-os 
kénsavoldatban történő kezeléssel lehet szétválasztani, amelynek során a cellulóz és a 
kovasav oldatba megy, a kutin, és a lignin pedig visszamarad a sav-detergens lignin  (Acid 
Detergent Lignin, ADL ) frakcióban. A leírt rostfrakció-meghatározási módszert a következő 
összeállítás teszi szemléletessé. 
 

Oldás neutrális detergens oldatban 

 

 

 

 

 

Oldás sav-detergens oldatban 

 

 

 

 

Oldás 72%-os kénsavoldatban 

 

 

 

A rostfrakciók meghatározása Van Soest szerint 

 
Ez a módszer az utóbbi időben rendkívül elterjedt, mert leegyszerűsítette az analízist. Az 
oldható sejttartalom jól tájékoztat a vizsgálati anyag táplálóértékéről, a sav-detergens rostra 
kapott eredmények pedig jól egyeznek a hasznosulási kísérletek eredményeivel. A 
rutinvizsgálatoknál általában megelégszünk az NDF meghatározásával, és csak ritkábban 
kerül sor az ADF és az ADL analízisére. A rostfrakció-analízist végezhetjük nagy 
odafigyeléssel manuálisan is, az ismertetett detergens oldatok alkalmazásával, de célszerű 
az analíziseket valamilyen automatikusan működő műszer (pl. Tecator Fibertec) 
segítségével végezni. 
 
3.3.4. A nitrogénmentes kivonható anyagok meghatáro zása 
 
A nitrogénmentes kivonható anyagokat, amely tartalmazza a cukrokat, a keményítőt, az 
inulint, a pektint, valamint a hemicellulózt és a cellulóz oldható részét, számítással 
határozzuk meg. Amennyiben a vizsgálati minta szárazanyag-tartalmából kivonjuk a hamu-, 
a nyersfehérje-, a nyerszsír- és a nyersrost-tartalmat, akkor megkapjuk a nitrogénmentes 
kivonható anyagok mennyiségét. Ha pontosabb analízisre van szükségünk, akkor a 
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következő vizsgálatokat alkalmazhatjuk a nitrogénmentes kivonható anyagok egyes 
komponenseinek kimutatására és meghatározására. 
 
3.3.4.1. A cukrok kimutatása és meghatározása 
 
A szénhidrátok és ezen belül a cukrok (mono-, di-, illetve triszacharidok, polihidroxi-aldehidek 
vagy polihidroxi-ketonok, illetve ezek származékai) kémiai sajátságait az alkoholos hidroxil-, 
valamint az aldehid-, illetve a ketocsoportok szabják meg. Kimutatásuk és meghatározásuk 
is a funkciós csoportok kémiai reakciói alapján történik. Ezek közül legjelentősebb a szabad 
aldehidcsoport kémiai reakciói, amelynek segítségével a redukáló cukrok könnyen 
kimutathatók és meghatározhatók. 
 
3.3.4.1.1. Aldózok kimutatása Fehling-reakcióval és  ezüsttükör-próbával 
 
A Fehling-reakció során  a réz(II)-szulfát oldatból (Fehling I-oldat) és a lúgos kálium-
nátrium-tartarát oldatból (Fehling II-oldat) keletkező kék színű komplexből a cukrok vörös 
színű réz(I)-oxid csapadékot választanak. A reakció során a két vegyértékű rézionokat a D-
glükóz aldehidcsoportja egy vegyértékű rézionokká redukálja, miközben a glükóz 
aldehidcsoportja karboxilcsoporttá alakul (oxidálódik), a D-glükózból pedig nátrium-
hidroxidos közegben a D-glükonsav nátriumsója keletkezik. A réz(I)-oxid mennyiségének 
mérésével a glükóz koncentrációja is meghatározható. 
 
A Fehling-reakció kivitelezése során néhány cm3 1%-os D-glükóz-oldathoz 2 cm3 Fehling I- 
és 2 cm3 Fehling II-oldatot adunk, majd a kémcső tartalmát forrásig melegítjük. A forralás 
megkezdésétől számított pár másodpercen belül a vörösbarna rézoxid-csapadék kiválása 
észlelhető, amely a forralás befejezése után leülepszik a kémcső aljára. 
 
Az ezüsttükör-próba során  ammóniás ezüst-nitrát-oldatból a D-glükóz a tökéletesen tiszta 
zsírmentes kémcső falára fémezüstöt választ ki, amelynek során az ezüst tükröző bevonatot 
képez. Amennyiben a kémcső nem tökéletesen tiszta, vagy a reakció közben a kémcsövet 
megrázzuk, az ezüst fekete csapadék formájában válik le, ami a forralás után kiülepszik az 
oldatból. A reakció során a D-glükóz aldehidcsoportja reagál egy ezüst-amin komplexszel, 
amelyet ezüst-nitrát-oldatból ammónium-hidroxiddal állítunk elő, amelynek során keletkezett 
csapadékot ammónium-hidroxid feleslegében oldjuk. A reakció során a D-glükózból D-
glükonsav, illetve annak ammónium sója, az ezüstionból pedig fémezüst keletkezik. A 
kísérlet kivitelezése során 2−3 cm3 D-glükóz-oldathoz 5 cm3 5%-os ammóniás ezüst-nitrát-
oldatot adunk, és az elegyet vízfürdőn óvatosan melegítjük. Szerencsés esetben a kémcső 
falára ezüsttükör formájában fémezüst válik le, ellenkező esetben fekete csapadékot kapunk. 
 
3.3.4.1.2. Az összes cukortartalom meghatározása 
 
A vizsgálati mintákban általában a szacharóz vagy más néven répacukor, ha tejet tartalmazó 
mintákról van szó, a tejcukor fordul elő nagyobb koncentrációban. E két cukor a 
diszacharidok csoportjába tartozik, mindkettő képlete C12H22O11. A laktóz a redukáló cukrok, 
a szacharóz pedig a nem redukáló cukrok közé tartozik, azaz a laktóz adja, a szacharóz nem 
adja a Fehling-reakciót és az ezüsttükör-próbát. Mindkét diszacharid híg sósavas oldatban 
melegítve két monoszachariddá, a szacharóz glükózzá és fruktózzá, a laktóz pedig glükózzá 
és galaktózzá hidrolizálható. 
 
A mennyiségi meghatározás elve tulajdonképpen az előző fejezetben ismertetett Fehling-
reakció, amelynek során a Cu2+-ionokból Cu+-ionok keletkeznek, a cukor aldehidcsoportjának 
hatására. A Cu+-ionok mennyiségét meghatározva a cukor mennyisége pontosan 
meghatározható. A vizsgálati eljárás során 20 g mintát mérünk be egy 1000 cm3-es 
mérőlombikba, hozzáadunk 500 cm3 vizet, és 1 órán át rázógépben rázatjuk. A cukor 
meghatározását zavaró anyagok eltávolítására 20-20 cm3 Carrez I- és II-oldatot adunk 
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hozzá. Ezt követően 80%-os etanollal jelre töltjük, összerázzuk és leszűrjük. A szűrletből 
kiveszünk 200 cm3-t, elpárologtatjuk az etanol fő tömegét, a bepárlási maradékot pedig 
meleg desztillált vízzel átmossuk egy 200 cm3-es mérőlombikba, majd lehűlés után jelre 
töltjük. Ezt az oldatot használjuk a későbbiekben a redukálás, valamint az inverzió után az 
összes cukortartalom meghatározásához. 
 
A redukáló cukortartalom meghatározása 
Az előzőek szerint előkészített oldatból kipipettázzunk kb. 25 cm3 oldatot egy 300 cm3-es 
Erlenmeyer-lombikba. A kivett oldat 60 mg-nál több redukáló cukrot ne tartalmazzon. 
Pipettázzunk 25 cm3 Luff-Schoorl-reagenst az Erlenmeyer-lombikba lévő 25 cm3 vizsgálandó 
oldathoz. A minta és a Luff-Schoorl-reagens elegyéhez adjunk 2 db horzsakövet és szabad 
láng felett, rázogatva hozzuk forrásba 2 percen belül. Ezt követően azonnal tegyük az 
Erlenmeyer-lombikot azbesztes hálóra, helyezzünk a lombikra léghűtőt, és pontosan 10 
percig forraljuk, majd azonnal hűtsük le hideg vízzel. A kivált réz(I)-oxidot a következők 
szerint titráljuk meg: a kihűlt lombikba adagoljunk 10 cm3 3%-os kálium-jodid-oldatot, és 
rázogatás közben óvatosan 25 cm3 3 mólos kénsavoldatot. Ezután titráljuk 0,1 mólos 
nátrium-tioszulfát oldattal szalmasárga színig, majd adjunk hozzá 1 cm3 keményítőindikátor 
oldatot és fejezzük be a titrálást. A fenti eljárással párhuzamosan készítsünk egy vakpróbát, 
ami csak abban különbözik az ismertetett eljárástól, hogy a mintaoldat helyett 25 cm3 
desztillált vizet használunk. 
 
Az összes cukortartalom meghatározása 
Az összes cukortartalom meghatározása során pipettázzunk a 200 cm3-es mérőlombikban 
lévő cukoroldatból 50 cm3-t egy 100 cm3-es mérőlombikba, adjunk hozzá néhány csepp 
metilnarancs- indikátoroldatot, és annyi 4 mólos sósavoldatot, amíg az indikátor színe piros 
lesz. Ezután adjunk hozzá 15 cm3 0,1 mólos sósavoldatot, majd tegyük a lombikot intenzív 
forrásban lévő vízfürdőbe, és tartsuk ott 30 percig. Ezután gyorsan hűtsük le 20 °C-ra, 
adjunk hozzá 15 cm3 0,1 mólos nátrium-hidroxid-oldatot, töltsük jelig desztillált vízzel és 
rázzuk össze. Vegyünk ki belőle 25 cm3-t és végezzük el a cukormeghatározást az 
előzőekben ismertetett Luff-Schoorl szerint. A redukáló, illetve az összes cukortartalmat 
táblázatban lévő adatok alapján számoljuk, az eredményt tömegszázalékban fejezzük ki. 
 

3.3.4.1.3. Monoszacharidok szétválasztása és meghat ározása nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiával 
 
A monoszacharidokat és a diszacharidokat különböző folyadékkromatográfiás 
technikával, elsősorban nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával szét lehet 
választani, illetve meg lehet határozni. A cukrok szétválasztására és meghatározására 
mindaz érvényes, amik már a korábbi nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztás 
során tárgyalásra kerültek. A különbség csupán annyi, hogy eluensként vizet vagy rendkívül 
híg savanyú oldatot használunk; az átfolyási sebesség 0,4 és 0,6 cm3/perc, a 
kromatografálási hőmérséklet pedig 30 és 80 oC között változik. A speciális, cukrok 
szétválasztására és meghatározására kifejlesztett oszlopok mellett szinte minden 
elválasztásnál és meghatározásnál törésmutató-mérő detektort használunk. 
 
3.3.4.2. A keményít ő és meghatározása 
 
A gyakorlatban leginkább alkalmazott módszer szerint a mintát meghatározott ideig híg 
sósavoldatban főzzük, a fehérjék kicsapása után a tükrös szűrlet optikai forgatóképességét 
pedig polariméteren mérjük. A kapott forgatási értéket korrigáljuk a 40 térfogat%-os 
etanolban oldható híg sósavoldattal kezelt komponensek optikai forgatóképességének 
értékével, majd e korrigált forgatási érték alapján számítjuk ki a keményítőtartalmat. 
Tájékoztató mérésre elegendő a fehérjék kicsapása után kapott szűrlet optikai 
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forgatóképességének polariméteres mérése is, ez azonban tartalmazza a mintában jelenlévő 
egyéb optikailag aktív vegyületek (cukrok, aminosavak) forgatóképességét is. 
 
A tájékoztató vizsgálat szerint a megfelelően előkészített és homogenizált mintából 1 mg-os 
pontossággal lemérünk 2,5 g-ot, és 100 cm3-es polarizálólombikba helyezzük. Hozzáadunk 
25 cm3 0,31 mólos sósavoldatot úgy, hogy a minta teljes mennyisége átnedvesedjen, és a 
lombik nyakára tapadt mintarészecskék is a lombikba mosódjanak. Ezt követően még 
hozzáadunk 25 cm3 0,31 mólos sósavoldatot, majd a lombikokat forrásban lévő vízfürdőbe 
helyezzük, és pontosan 15 percig forraljuk. 
 
A vízfürdőből kivéve azonnal 25 cm3 hideg desztillált vizet adunk hozzá, és a lombikot hideg 
vízzel szobahőmérsékletűre hűtjük. Kis fehérjetartalom esetén hozzáadunk 5 cm3 Carrez I-, 
majd 5 cm3 Carrez II-oldatot, és ismételten alaposan összerázzuk. Nagy fehérjetartalom 
esetén a Carrez-oldatokat megduplázzuk. Desztillált vízzel jelig töltjük, és összerázás után 
szűrjük. Ezt követően mérjük a szűrlet optikai forgatóképességét polariméterrel (α). Ha a 
leszűrt oldat nem tükrös, ismételjük meg a műveleteket nagyobb mennyiségű Carrez-oldatok 
használatával. A keményítőtartalmat számítjuk, és tömegszázalékban adjuk meg. 
 
3.3.4.3. Válogatott fejezetek 
3.3.4.3.1. Cukoripari késztermékek hamutartalmának meghatározása az elektromos 
vezetőképesség alapján 
 
A kereskedelmi forgalomba kerülő cukrok nagytisztaságú anyagok, amelyek a cukron kívül 
minimális mennyiségben csak ásványi anyagokat tartalmaznak. Magyarországon a 
kristálycukor megengedett maximális hamutartalma 0,044%, a finomított kristálycukoré és a 
kockacukoré pedig 0,025%. Ilyen kis mennyiségű hamutartalmat a hagyományos módon 
(izzítás utáni mérlegelés) rendkívül körülményes meghatározni, ezért inkább a desztillált 
vízben oldott cukor elektromos vezetőképességét mérik, hisz a nagyobb hamutartalom több 
fémionnal jár együtt, amelynek következtében a nagyobb hamutartalmú cukoroldat 
elektromos vezetőképessége is nagyobb. A répacukor maga nem vezeti az elektromos 
áramot, sőt az ionok mozgékonyságának akadályozásával az oldat vezetőképességét még 
csökkenti is.  
 
A vezetőképesség-mérésnél problémát okoz a hőmérséklet is, ezért a mérőműszer 
kalibrálását és a minta vezetőképességének mérését mindig azonos hőmérsékleten kell 
elvégezni, vagy hőmérsékletkorrekciót kell alkalmazni. A hitelesítő és a mintaoldatok 
készítésénél bidesztillált vizet kell használni, hogy a vízben lévő ionok a mintaoldat 
vezetőképességét csak csekély mértékben befolyásolják. A jó minőségű bidesztillált víz 
fajlagos vezetőképessége szobahőmérsékleten 5 µS⋅cm−1. A vezetőképességet 
konduktométerrel mérjük, amelynek lényege, hogy egy harangelektródból kialakított 
mérőcellát merítünk a mérendő közegbe, és az ezen létrejövő feszültségesést mérjük. A 

fajlagos vezetőképességet a κ = C ⋅ K összefüggés definiálja, ahol C a harangelektród 
cellaállandója, amelyet ismert koncentrációjú kálium-klorid-oldat vezetőképességét mérve 
határozunk meg, K a műszerskálán leolvasott érték µS ⋅ cm−1-ben. 
 
A kristálycukor hamutartalma meghatározása során 26 g/100 cm3 koncentrációjú vizes 
oldatot készítünk, majd megmérjük ennek fajlagos vezetőképességét 20 °C-on, valamint 
ezzel párhuzamosan mérjük az oldatkészítéshez használt víz vezetőképességét is 20 °C-on. 
A %-ban kifejezett hamutartalmat számítjuk, és tömegszázalékban adjuk meg. 
 
3.3.4.3.2. A melasszal kapcsolatos vizsgálatok 
 
A melasz olyan sötétbarna, jellegzetes szagú, sűrűn folyó folyadék, amely átlagosan 50% 
cukrot, 12% hamut és mintegy 20% nem cukorszerű szerves anyagot tartalmaz. 
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Szárazanyag-tartalma a technológiától függően 80−84% között van. Takarmányként történő 
hasznosítását rendkívül nagy energiatartalma és ízletessége indokolja, és a nagy 
cukortartalom mellett jelentős szereppel bírhat a kérődzők takarmányozásában 1,3−1,8% 
nemfehérjenitrogén-tartalma is. Ásványianyag-tartalmára jellemző az alacsony nátrium-, 
kalcium- és foszfortartalom, és a rendkívül magas káliumtartalom, ami nagyobb mennyiségű 
melasz etetése esetén zavart okozhat az állat ásványianyag-háztartásában is. Ragacsos, 
viszkózus volta miatt a takarmányozási technológiába beilleszteni viszonylag nehéz; ez a 
tulajdonsága azonban előnyösen kihasználható granulátumok, pelletek készítésénél, hisz a 
takarmányszemcséket nagyon könnyen összeragasztja. Az említetteken túl jelentős lehet 
szabadaminosav-tartalma és nagyon sok, a mikroorganizmusok életműködéséhez 
szükséges biológiailag aktív anyagot (B1-, B6-vitamin, nikotinsav, folsav, biotin, pantoténsav, 
inozit) is tartalmaz. 
 
3.3.4.3.2.1. A melasz szárazanyag-tartalmának megha tározása kézi refraktométerrel 
A melasz szárazanyag-tartalmának meghatározása a szabványos szárítószekrényben 
történő szárítással a nagy cukortartalom miatt rendkívül nehéz, ezért ennek mérésére 
különböző indirekt módszereket dolgoztak ki. A refraktometriás módszer azon alapszik, hogy 
adott hőmérsékleten egy oldat sűrűsége, illetve törésmutatója szoros kapcsolatban van 
annak koncentrációjával, amennyiben tehát refraktométerrel meghatározzuk a vizsgálandó 
anyag (jelen esetben a melasz) törésmutatóját, annak alapján következtethetünk annak 
látszólagos szárazanyag-tartalmára. 
 
3.3.4.3.2.2. A melasz pH-jának elektrometriás megha tározása 
A melasz pH-ja a benne oldott anyagok következtében az alkalmazott technológia 
függvényében 6,4−8,4 között változik. A melasz pH-jának mérése során bármilyen precíziós 
pH-mérőt, üveg- és referencia elektródot, vagy kombinált üvegelektródot használhatunk. Ez 
utóbbi együttesen tartalmazza az üvegelektródot és a másodfajú referencia elektródot. Mivel 
a melasz pH-ja semleges, illetve a gyengén lúgos tartományban várható, ezért az 
elektrometriás rendszert 7-es pH-jú pufferoldat segítségével hitelesítjük. 
 
Mivel a melasz sűrűn folyó viszkózus folyadék, ezért pH-ját közvetlenül mérni nem lehet. 
Ezért a mintaelőkészítés során 50 g melaszt kb. 40 cm3 desztillált vízzel elegyítünk, az 
elegyet 100 cm3-es mérőlombikba visszük és jelre töltjük. Többszöri összerázás után ezt az 
50 vegyesszázalékos oldatot használjuk a pH-mérésre. A hígítás a melasz nagy 
pufferkapacitása miatt nem jelent jelentős változást az eredeti pH-hoz viszonyítva. 
 
3.3.4.3.3. A háztartási keményít ő tisztaságának vizsgálata polarimetriás módszerrel 
 
A vizsgálat során a mintát forró hígított kénsavval hidrolizáljuk, majd mérjük az oldat optikai 
forgatóképességét. Ha a minta oldható szénhidrátokat vagy egyéb optikailag aktív anyagokat 
is tartalmaz, megváltozik a forgatóképessége. A forgatóképesség megváltozását okozó 
anyagok átalakításához a vizsgálandó anyagból külön bemérést végzünk, abból vizes 
kivonatot készítünk, majd a szilárd mintához hasonlóan meghatározzuk annak 
forgatóképességét. 
 
A meghatározás során egy 100 cm3-es Kohlrausch-lombikba bemérünk 2,5 g vizsgálandó 
anyagot, és körkörös mozgatással történő keverés közben részletekben hozzáadunk 50 cm3 
1,124%-os sósavoldatot. Ezt követően a lombikot 15 percen át forrásban lévő vízfürdőbe 
tartjuk, és három percenként körkörösen megrázzuk. A negyedóra letelte után a lombikot 
csapvízzel szobahőmérsékletűre hűtjük, majd hozzáadunk 3-3 cm3 Carrez I- és Carrez II-
oldatot. A lombikot desztillált vízzel jelig töltjük, tartalmát összerázzuk, 20 perc után redős 
szűrőpapíron leszűrjük, és megmérjük a kristálytiszta szűrlet forgatóképességét. 
 
A keményítő mellett lévő egyéb optikai forgatóképességet mutató vegyületek mérésére egy 
100 cm3-es Kohlrausch-lombikba bemérünk 2,5 g vizsgálandó anyagot, hozzáadunk 50 cm3 
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desztillált vizet, majd 30 percig állni hagyjuk, miközben többször körkörösen megmozgatjuk, 
a vízoldható optikailag aktív anyagok kioldódásának elősegítésére. Ezt követően Carrez I- és 
Carrez II-oldattal derítést végzünk, majd a szürletből 50 cm3-t egy 100 cm3-es Kohlrausch-
lombikba pipettázunk. Ehhez hozzáadunk 2,25 cm3 25%-os sósavoldatot, és a hidrolízis-
műveleteket az előzőekhez hasonlóan elvégezzük. Ezután a lombikot desztillált vízzel jelre 
töltjük, majd összerázás után mérjük az oldat forgatóképességét. A vizsgálati anyag 
keményítőtartalmát számoljuk. 
 
3.3.5. A provitaminok és a vitaminok meghatározása 
 
A provitaminok és vitaminok meghatározása a többi komponenshez viszonyítva relatíve 
összetett analitikai feladat, mert egyrészt koncentrációjuk kicsi a többi komponenshez 
képest, másrészt a legtöbb vitamin érzékeny az oxidációra és néhány még a fényre is. Ezért 
csak kíméletes analitikai műveletekkel, szükség esetén semleges atmoszférában, vagy a 
direkt fény kiküszöbölésével lehet analizálni. A vitaminok kémiai összetételüket tekintve 
olyan sokfélék, hogy meghatározásukra általános eljárást nem lehet kidolgozni, csak egyedi 
analitikai műveletekkel lehet őket elemezni, és meghatározásuk legtöbbször még különböző 
előkészítési műveleteket is igényel. A legtöbb esetben a meghatározás előtt a zavaró 
anyagokat el kell távolítani, a vitaminokat extrakcióval ki kell vonni, a kötött formában lévőket 
kötéseikből fel kell szabadítani, majd ezután következhet az azonosítás és a mennyiségi 
meghatározás. Általánosságban elmondható, hogy a zsíroldható vitaminok kivonását 
szerves oldószeres extrakcióval végezzük, a vízoldható vitaminokat pedig vízzel vagy 
pufferoldattal nyerjük ki a vizsgálandó anyagból. A kivonás után az extraktumot általában 
kromatográfiás módszerrel tisztítjuk, majd tisztítás után alkalmazhatjuk a klasszikus analitikai 
módszereket, fotometriás és kalorimetriás, spektrofotometriás, fluorimetriás és főként 
kromatográfiás eljárásokat. 
 
3.3.5.1. A karotin- és a xantofilltartalom meghatár ozása 
 
A módszer alkalmas légszáraz zöld, vagy légszárazra szárított friss zöldnövények karotin- és 
xantofilltartalmának meghatározására. E módszer szerint a légszáraz zöld vagy szárított 
mintákat hexán és aceton vagy petroléter és aceton elegyével szobahőmérsékleten 
nitrogénáram alatt extraháljuk, majd az extraktumot metanolos kálium-hidroxidos oldattal 
kezeljük. A bepárolt extraktum maradékát petroléterben feloldjuk, és alumínium-oxid 
oszlopon kromatografáljuk. Az eluátum karotin- illetve xantofilltartalmát 
spektrofotometriásan mérjük. 
 
A spektrofotometriás mérés során a petroléteres eluátum karotintartalmának mérésekor az 
abszorbancia értéket 450 nm-es hullámhosszon, 1 cm-es küvettában, petroléterhez 
hasonlítva mérjük le. A xantofilltartalom meghatározását is ugyanilyen körülmények között 
végezzük etanolhoz viszonyítva. A karotin- és a xantofilltartalom számításánál figyelembe 
kell venni az eluátum abszorbanciáját, az eluátum térfogatát, a meghatározáshoz bemért 
minta tömegét, valamint a karotintartalom meghatározásnál a β-karotin, a xantofilltartalom 
meghatározásnál pedig a xantofill 1%-os petroléteres, illetve etanolos oldatának 1 cm-es 
küvettában, 450 nm-en mért elméleti abszorbanciaértékét. 
 
3.3.5.2. Zsíroldható vitaminok meghatározása 
3.3.5.2.1. Az A-vitamin-tartalom meghatározása HPLC  módszerrel 
 
Az eljárás során a megfelelően előkészített mintát lúgos közegben hidrolizáljuk, a 
felszabadult retinolt pedig petroléterrel extraháljuk. Az extraktumot bepároljuk, metanolban 
feloldjuk, a retinoltartalmat  pedig nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával fordított  
fázisú oszlopon UV detektálással 325 nm hullámhossz on határozzuk meg. Az 
elválasztást 25 cm hosszú, 7−10 µm szemcsenagyságú, C18 típusú fordított fázisú oszloppal 
végezzük, metanol-víz 95:5 arányú elegyét 1,5 cm3/perc áramlási sebességgel áramoltatva. 
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A retinolcsúcsot annak retenciós ideje alapján azonosítjuk. A mennyiségi meghatározáshoz 
egy retinil-acetát alapoldatot használunk, amely izopropil-alkoholban mintegy 60 mg A-
vitamint tartalmaz 100 cm3-enként. Ebből tízszeres hígítást képezünk, és ezt a tízszeresen 
hígított retinil-acetát mérőoldatot a mintával teljesen megegyező módon készítjük elő az A-
vitamin meghatározásához. Az így előkészített standardoldatból a mintához hasonlóan 20 µl-
t injektálunk a HPLC analitikai oszlopára, és ezt követően a standard és a minta csúcs alatti 
területének összehasonlítása után a minta A-vitamin-tartalma számolható. 
 
3.3.5.2.2. A D3-vitamin meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkro matográfiával 
 
A módszer szerint a mintát metanollal extraháljuk, és az így kapott metanolos oldatból 
szűrés vagy centrifugálás után 50 µl-t injektálunk a HPLC készülékbe, az 
abszorbanciát pedig 265 nm-nél mérjük. A meghatározást 250 x 4,6 mm-es ODS HIP-5 
kromatográfiás oszlopon végezzük. 200 cm3 metanol és 800 cm3 acetonitril elegyével 1,5 
cm3/perc eluens áramlási sebesség mellett kromatografálunk, és a D3-vitamin csúcsát 10−11 
perc retenciós idő után 265 nm-en detektáljuk. Ezt követően 1,25 µg/cm3, 2,5 µg/cm3 és 5,00 
µg/cm3 koncentrációjú D-vitamin-tartalmú standardoldatokat készítünk metanollal és 
segítségével hitelesítőgörbét veszünk fel. A hitelesítőgörbe segítségével a minta ismeretlen 
D3-vitamin-tartalma meghatározható. Az eredményt µg/g értékben adjuk meg. 
 
3.3.5.2.3. E-vitamin ( α-tokoferol) meghatározás nagyhatékonyságú folyadék-
kromatográfiával 
 
A vizsgálati anyagok E-vitamin-tartalma a természet es tokoferoltartalom, valamint a 
természetes és hozzáadott tokoferol-acetát hidrolíz iséből származó α-tokoferol 
összege,  amelyet mg/kg egységekben fejezünk ki. A módszer szerint a megfelelően 
előkészített mintát lúgos közegben hidrolizáljuk, a hidrolízis végén az elegyet sósavval 
megsavanyítjuk. A felszabadult α-tokoferolt petroléterrel extraháljuk, az extraktumot 
bepároljuk és metanolban feloldjuk. Az α-tokoferol-tartalmat nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiával fordított fázisú oszlopon UV detektálással 292 nm 
hullámhosszon határozzuk meg.   
 
3.3.5.2.4. A zsíroldható vitaminok szimultán meghat ározása nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiával 
 
A zsíroldható vitaminok a megfelelően megválasztott kromatográfiás körülmények között egy 
lépésben is szétválaszthatók, illetve meghatározhatók. Az ábra 10 különböző vitamin, illetve 
vitaminszármazék szétválasztását mutatja. 
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A zsíroldható vitaminok szétválasztása és meghatározása folyadékkromatográfiával. 
A szétválasztott vitaminok a következők: 1-menadion (K3-vitamin), 2-retinol (A-vitamin), 3-retinol-

acetát, 4-menaquinon (K2-vitamin), 5-δ-tokoferol, 6-ergo-kalciferol (D2-vitamin), 7-kole-kalciferol (D3-
vitamin), 8-α-tokoferol (E-vitamin), 9-tokoferol-acetát, 10-fillo-quinon (K1-vitamin). 

 
A szétválasztás körülményei az alábbiak: Oszlop: 150 x 4 mm GRA-SIL 120 ODS-5 ST 5 
µm, acetonitril mozgó fázis 0,8 cm3/perc áramlási sebességgel, 7 MPa nyomás, 30 oC 
hőmérséklet, UV-detektálás 280 nm-en. 
 
3.3.5.3. A vízoldható vitaminok meghatározása 
3.3.5.3.1. A B 1-vitamin- (tiamin-)tartalom meghatározása HPLC-vel fluorimetriás 
detektálással 
 
A módszer alkalmas a mintához hozzáadott B1-vitamin meghatározására. A módszer szerint 
a mintát hidegen zsírtalanítjuk,  Selecton B2 jelenlétében híg sósavval,  majd koncentrált 
sósavval kezeljük.  Nitrogénatmoszférában 80−90 °C-os vízfürdőn fény kizárása mellett 
oldjuk, majd hígítás és szűrés után lúgos közegben tiokrommá oxidáljuk. A 
meghatározást HPLC-vel, spektrofluorimetriás detekt álással, a mintával azonos 
módon elkészített tiamin-klorid-hidroklorid standar doldathoz viszonyítva végezzük. 
 
3.3.5.3.2. A nikotinsavamid meghatározása HPLC móds zerrel 
 
A módszer alkalmas a mintához hozzáadott nikotinsavamid-tartalom meghatározására. Az 
eljárás során a mintát metanol : foszfát puffer ele ggyel extraháljuk, majd az extraktum 
szűrése és centrifugálása után a nikotinsavamid-tartal mat folyadékkromatográfiásan 
határozzuk meg 254 nm-en UV-detektálással, ionpárké pzéssel. 
 
3.3.5.3.3. A C-vitamin-tartalom meghatározása 
3.3.5.3.3.1. A C-vitamin-tartalom meghatározása 2,6 -diklór-fenol-indofenolos 
titrimetriával 
 
A módszer szerint az aszkorbinsavat a mintából oxálsavoldattal vagy m etafoszforsav-
ecetsav elegyével extraháljuk, ezt követ ően pedig 2,6-diklór-fenol-indofenol 
színezékoldattal lazacrózsaszínig titráljuk. 
 
A minta-előkészítést követően a C-vitamin-tartalom függvényében 10−100 grammot mérünk 
be 0,1 mg pontossággal, majd a bemért minta grammokban kifejezett tömegéhez képest 
1−5-szörös mennyiségű 2%-os oxálsav-oldattal vagy ecetsavas metafoszforsav-oldattal 
extraháljuk. Az oldatot leszűrjük elöntve a szűrlet első néhány cm3-ét, és ha szükséges, 
megfelelő hígítással érjük el, hogy a szűrlet aszkorbinsav-tartalma 0,1−1 mg/cm3 között 
legyen. Az így kapott oldatból kiveszünk három aliquot részt úgy, hogy abban az 
aszkorbinsav-tartalom 2 mg körül legyen, és titráljuk meg a 2,6-diklór-fenol-indofenol-
színezékoldattal úgy, hogy a lazacrózsaszín legalább öt másodpercig megmaradjon. A 
titrálást megelőzően meghatározzuk a színezékoldat hatóértékét aszkorbinsav 
standardoldatok segítségével, és a hatóértéket az 1 cm3 színezékoldattal ekvivalens 
aszkorbinsav mg-ban megadott mennyiségére fejezzük ki. A titrálást követően egy vakpróbát 
is készítünk, amelynek során a titrálást úgy végezzük el, hogy az eljárás során a minta 
helyett azonos térfogatú extrahálóoldatot használunk. Az eredmény számolásánál a 
vakpróbánál fogyott színezékoldat térfogatát a minta titrálásához fogyott színezékoldat 
térfogatából le kell vonni. Az eredményt a következő képlet szerint számoljuk, és mg/100 g 
termék mértékegységben adjuk meg: 

Aszkorbinsav-tartalom (mg/100 g) = 100
) ⋅⋅−
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ahol: mo = a titráláshoz felhasznált aliquot rész tömege (g), 
m1 = az 1 cm3 színezékoldattal ekvivalens aszkorbinsav tömege (mg), 
Vo = a titráláshoz fogyott színezékoldat térfogata (cm3), 
V1 = a vakpróbára fogyott színezékoldat térfogata (cm3). 

 
3.3.5.3.3.2. Az aszkorbinsav-tartalom meghatározása  spektrofotometriás módszerrel 
A módszer szerint a mintából az aszkorbinsavat oxálsavoldattal vagy metafoszfors av : 
ecetsav elegyével extraháljuk. Az aszkorbinsav a 2, 6-diklór-fenol-indofenol színezéket 
kvantitative redukálja; a feleslegben lév ő színezékanyagot xilollal extraháljuk és az 
oldat abszorbanciáját 500 nm-en, spektrofotometriás an meghatározzuk.   
 
3.3.5.3.3.3. Az aszkorbinsav meghatározása HPLC mód szerrel 
A módszer alkalmas a vizsgálati minták C-vitamin-tartalmának meghatározására. A 
homogén laboratóriumi mintát metanol −foszfát puffer eleggyel extraháljuk, majd a 
leszűrt oldatot nagyhatékonyságú folyadékkromatográffal analizáljuk, elektrokémiai 
detektálást alkalmazva. 
 
A kromatografálásra Spherisorb 5 ODS 250 x 4,6 mm-es oszlopot használunk. Az eulens 
350 cm3 metanolt, 650 cm3 0,01 mólos kálium-dihidrogén-foszfát-oldatot és 2 cm3 decilamint 
tartalmaz. Az eluens pH-ját 3,0-ra állítjuk be 1 mólos foszforsav-oldattal. Az eulens áramlási 
sebessége 0,5 cm3/perc, a detektor ED 101 E elektrokémiai detektor. A méréshez szükséges 
kalibrációs egyenest a következőképpen készítjük a mélyhűtőben tárolt kristályos C-vitamin 
standardból. 0,05; 0,1 és 0,2 mg/cm3 koncentrációjú oldatokat készítünk az extrahálószerrel, 
majd az oldatokat tízszeresére hígítva vesszük fel a kalibrációs egyenest. Az eredményeket 
mg/kg-ban adjuk meg, figyelembe véve a minta C-vitamin-csúcsának magasságát, a szűrlet 
térfogatát, a minta extrakcióhoz felhasznált mennyiségét, valamint a hitelesítő görbéhez 
bemért aszkorbinsav koncentrációját. 
 
A vízoldható vitaminok a megfelelően megválasztott folyadékkromatográfiás körülmények 
között nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával egymástól szétválaszthatók, illetve 
meghatározhatók.  
 
3.3.5.3.4. Az U-vitamin-tartalom meghatározása auto matikus aminosav-analizátorral 
 
A módszer alkalmas növényi anyagok sejtnedvei U-vitamin-tartalmának meghatározására. 
Az U-vitamint tartalmazó anyagot 2,2 pH-jú citrátpu fferben végzett homogénezés után 
12 órán át 4 −5 °C-on hűtőszekrényben tároljuk.  Ezt követően a homogenizátumot szűrjük 
és a szűrletb ől meghatározzuk az U-vitamint  (S-metil-metionin-szulfonium-klorid, a 
továbbiakban SMM). A módszerrel az SMM elválasztható a többi szabad aminosavtól, és 
mennyisége az ioncserés oszlopkromatográfia adta pontossággal meghatározható. 
 
3.3.6. A mikotoxinok és meghatározásuk 
 
Magyarországon és Romániában az F 2- és T2-toxin, a dezoxinivalenol, az ochratoxin A, 
az alternariol és az alternariol-monometiléter el őfordulásával számolhatunk.  Az 
alapanyagok közül főként a kukorica, valamint a búza és a zab a fő szubsztrátjai a mikotoxin-
termelő gombáknak, de megemlíthető ezen kívül még az alma is, amely gyakran patulinnal 
szennyezett. Mikotoxinok képződhetnek a termelés, vagy még inkább a tárolás során, és a 
mikotoxinok képződésében fontos szerepet játszanak az égövi sajátságok, és az időjárási 
viszonyok is.  
 
3.3.6.1. A mikotoxinok meghatározása kémiai módszer ekkel 
 
A mintavételi szabványok előírásai szerint vett átlagmintát szükség szerint maximum 50 °C-
on kíméletesen szárítjuk, majd szilárd minták esetén őrléssel, szerv- és szövetminták esetén 
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kvarchomokkal vagy vízmentes nátrium-szulfáttal történő eldörzsöléssel biztosítjuk a kellő 
homogenitást, míg a folyékony mintákat általában közvetlenül használjuk fel az 
analízisekhez. Ezt követően a vizsgálandó mikotoxinokat szerves oldószerek (etil-acetát, 
acetonitril, metanol, aceton) vagy szerves oldószer-víz elegyek használatával kivonjuk, 
amely kivonás történhet Soxhlet-extrakcióval, rázatással, gyors fordulatú homogenizátorral 
és ultrahangfürdővel. A nyers toxintartalmú extraktumot szerves folyadék-folyadék 
extrakcióval, speciális szerves oldószer-lúgoldat extrakcióval, oszlop- és 
rétegkromatográfiával, illetve ezen eljárások kombinációjával tisztítani kell. A kimutatások és 
meghatározások standard mikotoxinok felhasználásával, rétegkromatográfiával vizuálisan (a 
mikotoxinok fluoreszcenciája, valamint vegyszerekkel láthatóvá tétele után), illetve 
denzitometriás értékelés alkalmazásával, gáz és folyadékkromatográfiás módszerekkel, 
továbbá ultraibolya- és infravörös spektrofotometriás, magmágneses rezonancia 
spektroszkópiás és tömegspektrometriás technikákkal, valamint ezek kombinációjával 
végezhető. 
 
3.3.6.1.1. Az F2-toxin-tartalom vizsgálata vékonyréteg-kromatográfi ával 
 
A vizsgálati mintát etil-acetáttal Soxhlet-készülékben extraháljuk, a nyers kivonatot hexán-
acetonitril, majd speciális kloroform-lúg folyadék-folyadék extrakcióval tisztítjuk. A tisztított 
kivonatot kétdimenziós rétegkromatográfiás kifejlesztés után UV, illetve látható fényben 
vizsgáljuk, az F2-toxin fluoreszcenciája, illetve színreakcióval láthatóvá tétele révén. 
 
A rétegkromatográfiás elválasztást Kieselgel G készrétegre minta, standardok (a 
felhasználandó standard koncentrációja 0,1 µg/µl) és minta + hozzáadott standard felvitele 
mellett kétdimenziós kifejlesztéssel végezzük. Az első irányban toluol-etilacetát-hangyasav = 
6:3:1, a második irányban kloroform-aceton = 9:1 arányú elegyekkel végezzük a futtatást. Az 
értékelés UV fényben 254 és 365 nm-en közvetlenül, majd az 1%-os 4-metoxi-benzol-
diazonium-fluoroborát-oldattal, valamint 0,1 mol/dm3 nátrium-hidroxid-oldattal, továbbá 0,05 
mol/dm3 kénsavoldattal történő bepermetezés után látható fényben történik. 
 
3.3.7. Válogatott fejezetek 
3.3.7.1. A szója és a szójatermékek tripszininhibit or-aktivitásának meghatározása 
 
A tripszin enzim a N-α-benzoil-DL-arginin-p-nitroanilid-hidroklorid (DL-BAPA) mesterséges 
szubsztrátból sárga színű p-nitro-anilin terméket hasít le. Tripszininhibitor jelenlétében 
kevesebb sárga színű vegyület keletkezik, így az enzimgátlás mértéke fotometriásan 
nyomon követhető.  
 
3.3.7.2. A szója ureázaktivitásának  meghatározása 
 
A módszer alkalmas szója és szójatermékek h őkezeltségi fokának megállapítására,  
mivel az ureáz enzim rendkívül érzékeny a hőkezelés hőfokára és időtartamára. A módszer 
szerint a meghatározandó szójadara mintákat karbamidot tartalmazó, valamint karbamidot 
nem tartalmazó 7,5 pH-jú puffer oldatban szuszpendáljuk, és 30 percig 35 °C-on tartjuk. A 
szójaszuszpenzióban lévő ureáz enzim a karbamidból ammóniát tesz szabaddá, ami 
megnöveli ennek az oldatnak a pH-ját. Meghatározva a karbamidot tartalmazó és a 
karbamidot nem tartalmazó szójaszuszpenzió pH-ját, a pH-különbség arányos lesz a 
szójában található ureáz enzim aktivitásával. 
 
 pH-érték különbség 

kezeletlen, nyers szója (toaszterezetlen) 1,7−2,5 
részlegesen hőkezelt szója (részlegesen toaszterezett) 0,2−1,7 
jól hőkezelt szója (jól toaszterezett) 0,0−0,2 
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3.3.7.3. A szója h őkezeltségének megállapítása krezolvörös festékkötés i próbával 
 
A módszer alkalmas a szója h őkezeltségi fokának megállapítására, mert a szójamin ták 
és a krezolvörös közötti reakció intenzitása szoros  kapcsolatban van a Maillard-
reakcióban részt vev ő vegyületekkel, a fehérjék szabad ε-aminocsoportot tartalmazó 
lizinjével és a redukáló cukrokkal.  A nem redukáló cukrok glikozidos hidroxil-csoportjának 
aminolízise révén redukáló csoport alakulhat ki, és a Maillard-reakció termékei megkötik a 
krezolvörös festékeket. A festékmegkötés mértékéből a szója hőkezeltségi fokára lehet 
következtetni.  
 
A vizsgálati eljárás során 400 mg mintát mérünk a 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba és 50 
cm3 n-hexanollal hidegen extraháljuk. Rázás, dekantálás, majd a hexanolos fázis elöntése 
után 200 mg zsírtalanított mintát mérünk be a meghatározáshoz egy 100 cm3-es 
csiszoltdugós Erlenmeyer-lombikba. Hozzáadunk 10 cm3 frissen előállított krezolvörös 
reagenst, mely 1 rész alkoholos krezolvörös oldatból, valamint 9 rész 0,1 mólos sósavból áll. 
Egy órán át rázógépen rázatjuk, majd centrifugáljuk. Egy cm3 felülúszóhoz 10 cm3 0,02 
mólos nátrium-hidroxid-oldatot adunk, és 570 nm-en fotometráljuk. Mintavakot készítünk, 
mely a festék nélkül az összes többi reagenst tartalmazza, majd a fotométert a festék nélküli 
reagensre állítjuk be. Standardsorozatot készítünk, amely 0,25; 0,50 és 1,0 cm3 krezolvörös 
reagensből és 0,2 mólos nátrium-hidroxid-oldatból áll. Meghatározzuk a standardsorozat 
fényelnyelését 570 nm-en, az abszorbanciát ábrázoljuk a koncentráció függvényében, és a 
kapott hitelesítő egyenest használjuk fel az ismeretlen minta krezolvörös-tartalmának 
meghatározására. 
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