
2. gyakorlat. 
 
- Növényi anyagok nitrát –N tartalmának meghatározása spektrofotometriásan 
- Növényi anyagok P-tartalmának meghatározása fotometriásan 
 
Jegyzet 2.3. , 3. , 2.2 (46-50, 10-20.) 
 

1. Írja le a molekulaabszorpciós analitikai módszerek elvét és a  
            a Bouguer-Lambert Beer törvényt! 

2. Milyen tényezőkre kell a molekulaabszorpciós módszerek használatakor  ügyelni 
      mennyiségi meghatározásnál? 
3. Milyen részekből áll a spektrofotométer  (egy fényutas spektrofotométer)? Hogyan 

értékeljük ki a mérési eredményeket? 
4. Mit nevezünk vakpróbának  és standard oldatsorozatnak? 
5. Írja le a növény nitrát tartalmának meghatározását! 
  a, Mi a növény nitrát meghatározásának alapelve? 
  b, Milyen anyagokat adunk a növényi mintához előkészítésnél? Miért használjuk ezeket 
az anyagokat? 

        c, Hogyan alakítjuk ki a növényi kivonat és a hitelesítő oldatok színét? 
        d,  Hogyan mérünk spektrofotométerrel és hogyan értékeljük ki a kapott eredményeket?  

6. Írja le a növény foszfor tartalmának meghatározását! 
a, Mi a növény foszfát meghatározásának alapelve? 

      b, Hogyan készítjük elő a növényi mintát a foszfát tartalom meghatározásához? 
            c,Hogyan alakítjuk ki a növényi kivonat és a hitelesítő oldatok színét? 

      d,  Hogyan mérünk spektrofotométerrel és hogyan értékeljük ki a kapott 
eredményeket?  

 
 
 



Megoldások 
 
1.Az molekulaabszorpciós optikai vizsgálatok során az anyagok fényelnyelő képességét 
vizsgáljuk. A méréseket rendszerint oldatokon végezzük. A mérés  során megfelelő 
reagensekkel színes vegyületeket képzünk a meghatározandó anyagból. 
 A vizsgált anyag oldatát megfelelő hullámhosszúságú és intenzitású fénnyel világítjuk meg 
és mérjük a fényelnyelés mértékét. 
Az elnyelési hullámhossz meghatározásával minőségi analízisre nyílik mód, míg az elnyelés 
mértékének mérése útján megkapjuk a kérdéses anyag koncentrációját. 
Bouguer-Lambert Beer törvény: 
Az oldatokban az abszorpció az oldott ionokon, illetőleg molekulákon jön létre, ezért az 
abszorpció nagysága ezek számával arányos. Ebből következik, hogy az abszorpció az oldat 
töménységével is arányos 
Ha l rétegvastagságú színes oldatot (illetve homogén rendszert) Io intenzitású 
monokromatikus fénnyel átvilágítunk az oldaton átjutó fény I intenzitása és a megvilágító 
fény eredeti intenzitása között a következő összefüggés áll fenn: 
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ahol A az oldat abszorbanciája (fényelnyelése) 
        ε a moláris lineáris abszorpciós koefficiens ( az oldott anyagra jellemző konstans) 
         c az oldat koncentrációja (mol/dm3) 
          l  az oldat rétegvastagsága. 
 

                                      
 
 
2. A mérés  során megfelelő reagensekkel színes vegyületeket képzünk a meghatározandó 
anyagból. 
Az eljárás során vigyázni kell arra: 

- hogy a színképző reagens feleslegben legyen, így teljes mértékben átalakuljon a   
mérendő anyag színes vegyületté. 

- A színreakciót adó anyag csak a mérendő anyaggal képezzen színes vegyületet. Az 
oldatban lévő zavaró ionokat (amelyek pl. színreakciót adnak) meg kell kötni. Ezt 
az eljárást maszkírozásnak nevezzük. Maszkírozószerként olyan szelektív 
komplexképzőt használunk, amellyel a nemkívánatos ionok nagyon stabil, 
színtelen oldható komplexet képeznek. Követelmény, hogy a mérendő ion ne 
reagáljon a maszkírozó szerrel. 

- Fontos, hogy az oldat pH értéke optimális értékre be legyen állítva, mivel a 
komplexek stabilitását befolyásolja az oldat pH értéke. 

 



 
3. A spektrofotométer a következő egységekből áll: Fényforrás, monokromátor, küvetta, 
detektor, erősítő, kijelző. 
A monokromátor monokromatikus fényt állít elő, azaz csak egészen szűk 
hullámhossztartományba eső fénysugarakat enged át. 
Küvetta: kis edény üvegből vagy speciális műanyagból szögletes vagy hengeres alakban 
amibe a mérendő oldatot tesszük. 
Detektor: az átjutó fény intenzitását detektálja (a fényjelet elektromos jellé alakítja) 
Erősítő: Az elektromos jelet felerősíti. 

            
 

Állandó rétegvastagság mellett mérjük az oldat és az ismert koncentrációjú oldatsorozat 
(standardsor) abszorbanciáját. A standardsor abszorbanciáját a koncentráció 
függvényében ábrázoljuk, majd az így kapott pontokra egyenest illesztünk. Az ismeretlen 
koncentrációjú oldatok töménysége (c) az illesztett egyenesről leolvasható,  az 
abszorbenciájuk ismeretében. A méréshez használt fény hullámhosszát úgy választjuk 
meg, hogy az abszorbancia azon az értéken maximális legyen. 
 

 
 

 
4. A vakpróba oldatának nevezzük azt az oldatot, amelynek összetétele pontosan 
megegyezik a mérendő oldat összetételével azzal a különbséggel, hogy a vakpróba nem 
tartalmazza a mérendő iont. 
A standard oldatsorozat a mérendő iont ismert, növekvő koncentrációban tartalmazó 
oldatsorozat. 

 
5a, A növény nitrát-N tartalom mérésének alapelve, hogy a nitrát-ionok kromotóp savval 
sárga színű vegyületet alkotnak. A szín erőssége arányos a nitrát mennyiségével. 
5b, A növény nitráttartalma vízoldható, ezért a kivonószer az alábbi anyagokat tartalmazza: 
      réz-szulfát oldat: kivonószer, valamint kicsapja az oldatot zavarossá tevő fehérjéket 
      kálcium-hidroxid- magnézium karbonát: Javítja az oldat szűrhetőségét 



      aktív szén: biztosítja, hogy a szűrlet színtelen legyen. 
5c, A növényi kivonathoz a következő vegyszereket adjuk: 
     szulfit-karbamid: maszkírozószer, az oxidáló anyagok zavaró hatását kiiktatja 
     antimon-szulfát: maszkírozószer, a klorid-ionok zavaró hatását kiiktatja 
     kénsavas kromotópsav: a mérendő nitrát-ionokkal sárga színű komplexet alkot. 
     Tömény kénsav: az optimális pH beáálításához szükséges. 
  A szín kifejlődéséhez egy óra szükséges. 
     
5d, A spektrofotométeren beéllítjuk a fény hullámhosszát 410nm-re (ezen a hullámhosszon 
maximális a fényelnyelés). Először beállítjuk a műszert úgy, hogy a vakoldatra nulla 
abszorbenciát mérjen, aztán leolvassuk  az ismert koncentrációjú oldatsorozat (standardsor) 
abszorbanciáját , valamint az ismeretlen oldatok abszorbanciáját. A standardsor 
abszorbanciáját a koncentráció függvényében ábrázoljuk, majd az így kapott pontokra 
egyenest illesztünk. Az ismeretlen koncentrációjú oldatok töménysége (c) az illesztett 
egyenesről leolvasható,  az abszorbenciájuk ismeretében. Az ismeretlen oldat 
koncentrációjából visszaszámolható a növény nitrát tartalma. 
 
6a, A növényi foszfortartalom mérésének alapelve, hogy a foszfát-ionok savas közegben 
ammónium- molibdenát-vanadát oldattal sárga színű vegyületet alkotnak. A szín erőssége 
arányos a foszfát mennyiségével. 
6b, A növényben a foszfor szerves és szervetlen vegyületekben egyaránt jelen van. Az összes 
foszfortartalom ezért nem oldható ki vízzel a növényből. Így nedves roncsolással kell a 
növényt előkészíteni: tömény kénsav és salétromsav elegyét kell hozzáadni a mintához, 
valamint katalizátorként higanyt. Ezt az elegyet kell főzni, amíg ki nem színtelenedik. Ekkor a 
növény ben találhtó összes foszfor a kivonatban foszfát-ion formájában lesz jelen. 
6c, A növényi kivonathoz ammónium -vanadát-molibdenát oldatot adunk, ez sárga színű 
vegyületet képez a foszfát ionokkal, a szín kifejlődéséhez 20 perc várakozás szükséges. 
6d, A spektrofotométeren beállítjuk a fény hullámhosszát 366nm-re (ezen a hullámhosszon 
maximális a fényelnyelés). Először beállítjuk a műszert úgy, hogy a vakoldatra nulla 
abszorbenciát mérjen, aztán leolvassuk  az ismert koncentrációjú oldatsorozat (standardsor) 
abszorbanciáját , valamint az ismeretlen oldatok abszorbanciáját. A standardsor 
abszorbanciáját a koncentráció függvényében ábrázoljuk, majd az így kapott pontokra 
egyenest illesztünk. Az ismeretlen koncentrációjú oldatok foszfát-koncentrációja (c) az 
illesztett egyenesről leolvasható, az abszorbenciájuk ismeretében. Az ismeretlen oldat 
koncentrációjából visszaszámolható a növény foszfortartalma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


