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Joseph von Fraunhofer (1814) 
• a Nap energiasugárzása nem egyenletes a látható spektrum minden 

frekvenciáján 
• bizonyos meghatározott frekvenciák hiányoznak, a színképben ezek helyén 

fekete vonalak látszódnak 

Gustav Kirchhoff (1858) 
 észrevette, hogy a gázok fényspektrumában fényes vonalak jelentek meg 
 a fényes vonalaknak a hullámhossza pontosan megegyezik azoknak a 

fekete vonalaknak a hullámhosszával, amelyeket Fraunhofer a Nap látható 
spektrumában tanulmányozott 

• rájött, hogy ha a fény spektrumát egy prizma segítségével felbontja, a 
hullámhosszak közötti különbség jobban látható lesz 

Robert Bunsen (1858) 
• Bunsen-égő: előkevert láng, alig sugárzott látható fényt 

Atomspektrometria kialakulása 



Atomspektrometria kialakulása 



              Spektrográf 

• ismert kémiai elemek azonosítása  
• új elemek felfedezése: cézium (1860) 

és rubídium (1861) 

• egy-egy elem mindig 
ugyanazokat a 
hullámhosszakat állítja elő: 
kémiai „aláírás” 

Kirchhoff és 
Bunsen 

Atomspektrometria kialakulása 



 az atomok esetében nincsenek rezgési, forgási 
energiaátmenetek, csak elektronok gerjesztődhetnek, ezért a 
spektrum vonalas (nem sávos, mint a molekulák esetében) 

 emissziós spektrum: tűzijáték 

Színképvonalak 



 az atomabszorpciós vonalak nagyon keskenyek: ~10-4 nm 
 a spektrumvonalak nem végtelen keskeny vonalból állnak, hanem 

van bizonyos kiterjedésük, amely a hullámhossztól függ 
 a vonal kiszélesedési effektusok 1-2 nagyságrenddel szélesítik ki a 

vonalat 
 a természetes (kiszélesedést) vonalszélességet a Heisenberg-féle 

határozatlansági elv adja meg, amely szerint minél rövidebb a 
gerjesztett állapot élettartama (t), annál bizonytalanabb az energiája 
(dE = h/t2π) 

 az atomok gerjesztett állapotának élettartama: ~ 10-9 s 

Színképvonalak 



Legegyszerűbb a hidrogén színképe 

 látható tartományban négy vonal 
 az ultraibolya tartományban egyre sűrűsödő vonalak 

 

Színképvonalak 



Atomspektrmetria, módszer elve 

 A vizsgálandó mintát alapállapotú szabad atomokká alakítjuk, az így 
kialakult atomgőzön a vizsgálni kívánt elemre jellemző hullámhosszúságú 
fényt bocsátunk keresztül, és mérjük a fényintenzitás csökkenését.  
 
 Az alapjelenség hasonló a molekulaspektrometriánál, de az atomok 
esetében nincsenek rezgési, forgási energia átmenetek, csak az elektronok 
gerjesztődhetnek, ezért a spektrum vonalas (nem sávos). 
 
 
 
 
 



Atomspektrometria, módszer elve 

Atomspektrum: fény intenzitása a hullámhossz függvényében 
Kvalitatív elemzés:  
 Milyen hullámhosszaknál jelenik meg a színképvonal  

(x tengely), anyagra jellemző színű, számú színképvonalakból áll a 
spektrum.  

 
Kvantitatív elemzés:  
 A színképvonal intenzitása (y tengely). 



 70-80 elem minőségi és nagy érzékenységű,  mennyiségi 
meghatározására szolgáló módszercsalád 
 

 közös jellemző: a mintában jelenlévő vizsgálni kívánt elemeket 
szabad atomokká alakítjuk 
 

 aszerint, hogy a szabad atomok minőségéről hogyan szerzünk 
információt beszélünk: 
 

 atomemissziós (AES),  
 atomabszorpciós (AAS) és  
 atomfluoreszcens (AFS) módszerekről. 

 

Atomspektroszkópiai  módszerek 



Atomspektroszkópiai módszerek felosztása 

Alapállapotú atomokat használ 

Gerjesztett atomokat használ 



 A vizsgálandó elemet alapállapotú szabad atomokká alakítjuk.  

 Az atomgőzön a vizsgálandó elemre jellemző hosszúságú fénynyalábot 
bocsátunk keresztül és mérjük a fényintenzitás csökkenését, amely 
egyértelmű kapcsolatban áll a fényelnyelést okozó atomok koncentrációjával. 

Atomabszorpció 

Abszorbancia: az adott hullámhosszon mért „I0” kezdeti fényintenzitás és az elnyelő 
közegen történő áthaladás utáni „I” csökkent fényintenzitás hányadosának tízes alapú 
logaritmusa: 

𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙0/𝑙𝑙 

Az abszorbancia és a vizsgált elem koncentrációja közötti összefüggést a Lambert-Beer 
törvény adja meg : 

𝐴𝐴 = 𝑎𝑎 · 𝑐𝑐 · l 
az „a” az abszorpciós együttható, a „c” az atomizáló közeg egységnyi térfogatában 
jelenlevő alapállapotú atomok száma, az „l” pedig az elnyelő közeg rétegvastagsága, 
amin a fénynyaláb áthalad.  



Atomemisszió 

Termikus vagy elektromos energia segítségével a vizsgált elem gerjesztett 
atomjait (gerjesztet ionjait) állítjuk elő. 

 
KISUGÁRZOTT FÉNY 

hullámhossz 
minőségi meghatározás 

relatív intenzitás 
mennyiségi meghatározás 

Scheibe-Lomakin egyenlet: Irel = 𝑘𝑘 · 𝑐𝑐𝑛𝑛 

ahol K állandó, n pedig anyagszerkezeti tényező, amelynek az értéke 0,5 – 1,5 
közé esik. Oldatok elemzése esetén az n értéke 1 körül van, azaz az elem által 
adott hullámhosszúságú fény relatív intenzitása egyenesen arányos az elem 
koncentrációjával. 



 az atomokat  a vizsgált elemre jellemző hullámhosszúságú fénnyel 
gerjesztjük 

  a gerjesztett atomok által kibocsátott fluoreszcens fény relatív 
intenzitását (IF) mérjük, amely arányos az adott elem 
koncentrációjával.  

                     
𝑙𝑙𝐹𝐹 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 · ω · a · c ·l · φ 

 
I0  - kezdeti fényintenzitás 

ω - a gerjesztő fénynyaláb átmérője 
a - abszorpciós együttható 
c - a vizsgált elem térfogategységben levő alapállapotú atomjainak a száma 
l - az abszorbeálódó fénynyaláb úthossza az atomizáló térben 

Atomfluoreszcencia 



Atomabszorpciós spektrometria (AAS), készülék felépítése  



Üregkatód (vájtkatód) lámpa,  (HCL = hollow cathode lamp) : 
 A meghatározandó elemre jellemző hullámhosszúságú fény előállítása. 
 Kis félértékszélességű (0,0001 nm) vonalakat kibocsátó fényforrás. 
 Olyan elemből készül a katód, amilyen elemet vizsgálni szeretnénk. 

Minden atom olyan hullámhosszúságú vonalat képes elnyelni, amit 
maga is kibocsájt. Minden elem analíziséhez külön lámpa kell! 

    (2-6 elem meghatározására alkalmas többelemes lámpák) 

 Lambert-Beer törvény feltétele: a gerjesztő sugárzás vonalszélessége 
kisebb kell legyen, mint az abszorbeáló rendszer sávszélessége 
(folytonos fényforrás alkalmatlan!) 

 

AAS, sugárforrás  



• a katódból elektronok lépnek ki, amelyek nagy sebességgel az anód felé 
tartanak 

• a nemesgáz atomokat ionizálják  
• a pozitív töltésű nemesgázionok a katód irányába mozogva felgyorsulnak és 

a katódüregbe csapódva, annak falából a katód anyagának atomjait 
felszabadítják 

• a nemesgázionok a továbbiakban már az üregben felhalmozódó alapállapotú 
atomokkal ütköznek. 

• az ionok kinetikus energiájuk révén gerjesztik az atomokat 

AAS, üregkatód lámpa  



• Az egyfényutas elrendezés (A) esetén az üregkatód lámpa fénye 
közvetlenül az atomizáló téren halad keresztül és jut a monokromátor 
után a detektorba.  

• A kétfényutas elrendezés (B) esetén a fényforrás fénye az atomizáló 
egység előtt egy forgó tárcsára esik. 
 

Egy- és kétfényutas AAS készülékek 



• szimultán AAS készülékek 
• a több csatorna több monokromátort, vagy polikromátort és annyi 

detektort igényel, ahány elemet akarunk egyidejűleg meghatározni 

Többcsatornás atomabszorpciós spektrométer 

Hátrány: 
• nem lehet tetszőlegesen 

összeválogatni az egyidejűleg 
vizsgálható elemeket 

• nagyon költséges 

AAS, sugárforrás  



AAS, mintabevitel  
Porlasztás: Minta vizes oldatának reprodukálható bevitele magas 
hőmérsékletű lángba, nedves aeroszol formájában.  



AAS, atomizálás 

 A fényforrás útjában helyezkedik el az alapállapotú atomgőzöket előállító 
atomizáló egység, ahova a minta a mintabeviteli egység segítségével jut. 

 lánggal→ lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) 
 fűtött grafitcsövön→ grafitkemencés atomabszorpciós spektrometria 

(GFAAS)  

 Gáz, folyékony, szilárd mintákat olyan térbe kell juttatni, ahol ahol a kémiai 
kötések felszakadnak és a vizsgált elem alapállapotú atomgőzei 
keletkeznek. 



MX0 alapállapotú molekula 

M0 X0 alapállapotú atomok 

MX*gerjesztett molekula molekula 

M* X* gerjesztett atomok 

oldat 
porlasztás 

nedves aeroszol 
bepárlás/deszolvatáció 

száraz aeroszol 

olvadék csepp 

M+0 alapállapotú ion 

M+* gerjesztett ion 

melegítés 

Atomizálás lépései 



Lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) 

Az égőfejen 5-10 cm hosszúságú, 0,4-0,6 mm 
szélességű rés van.  
Acetilén-levegő láng: 
 2300ºC 
  30 elem atomizálására alkalmas 

Hidrogén-Argon láng: 
 Diffúziós láng 
 Olyan elemek atomabszorpciós mérésére, 

melyek elemzővonala UV alsó tartományába esik 
(180-200 nm) 

 Nincs háttérsugárzása 

Acetilén-dinitrogén oxid láng: 
 Nagyobb hőmérsékletű redukáló láng, 3100ºC 
 aluminium, szilicium, titán, vanádium elemek is 

atomizálódnak 
 
 
 



 Elektrotermikus energiaközlés.  
 Inert argongáz atmoszférában elhelyezett fűtött (18-28 mm x 5-8 mm) 

grafitcsövön valósul meg az atomizálás.  

Atomizálás, Grafitkemencés AAS (GFAAS)  



Atomizálás, Grafitkemencés AAS (GFAAS)  

Az alapállapotú atomok előállításának hatékony módszere a fűtött 
grafitcsőben végzett atomizálás: 
 3 nagyságrenddel jobb kimutatási határ, 

 kisebb mintaigény (10-30 µl). 
 

 

 
A fénynyaláb a grafitcső teljes térfogatát 100%-osan kitölti 
 
 

 
 

Ezért a grafitcsőben gyakorlatilag az összes atom részt vesz a 
fényelnyelésben 
 



A grafitkemencés atomabszorpciós 
spektrométer fűtési programja 

GFAAS, atomizálás 



GFAAS, atomizálás 
Programozható fűtés 4 lépése:  
1. Szárítás: A mintaoldat csepp rászárad a grafitcső belső falára 

(bepárlás).  
2. Hamvasztás (hőbontás, pirolízis): A kísérő anyagok (mátrix) 

eltávolítása a vizsgált elem mellől. 300-1500ºC, precizitás 
szempontjából a legfontosabb hő lépcső.  

3. Atomizálás: Visszamaradt szilárd fázis elpárologtatása, és a 
képződő molekulagőzök termikus disszociációja alapállapotú 
atomokká. 1200-2700ºC (vizsgált elem termikus tulajdonsága szabja 
meg). Anyagveszteség elkerülése érdekébe gyors fűtési sebesség 
(2000ºC/s) 

4. Tisztítás (kiégetés): Grafitcsövet rövid ideig az atomizáció 
hőmérsékletét meghaladó értékre emeljük, hogy a visszamaradó 
anyagokat teljesen eltávolítsuk.  

Előnyei:  
 érzékeny 
 kis mintaoldat szükséges (5-50 µL) 
 szilárd minták közvetlen atomizálása 



AAS, monokromátor 
Fényfelbontás és az elemző vonal kiválasztása 

• festékszűrő 
• interferencia-szűrő 
• prizma (fénytörés) 
• optikai rács (diffrakció) 



AAS, monokromátor 

 Az üregkatód lámpa fénye összetett fény, sok atomvonalat 
tartalmaz.  

 Az adott atom alappályája és az első gerjesztett szint közötti 
elektronátmenetnek megfelelő színképvonal kiválasztása.   

Fényfelbontás optikai ráccsal 



AAS, detektorok 

Fotocella Fotoelektronsokszorozó (PMT) 

Fényenergia elektromos jellé való alakítása. 



AAS, detektorok 

Kapcsolt technikák alkalmazása:   
elválasztástechnika (GC, HPLC, CE, IC)  +  atomspektrométer (láng AAS) 



Speciációs analitika:  
Az elemnek, nyomelemnek a mintában nem csak az összes koncentrációját 
határozzuk meg, hanem a különböző vegyérték- és kötésállapotú kémiai 
formáit is külön-külön.  

 Specieszek: 
 izotópok (pl. 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb) 
 különböző oxidációs állapotú formák (pl. Cr(III)-Cr(VI), As(III)-As(V)) 
 különböző szervetlen vegyületek, komplexek (pl. Ni3S2, NiO, Ni, NiSO4, 

NiCl2, stb.) 
 fémorganikus vegyületek (pl. CH3Hg+, (CH3)2Hg) 
 fémek komplexei makromolekulákkal (pl. huminsavakkal, 

szérumfehérjékkel) 

Atomabszorpciós és atomemissziós spektrometria alkalmazásai 

Elemanalitikai módszer 
 70 elem 
 fémek 
 nem-fémek (nemesgázok, hidrogén, halogének, oxigén, nitrogén) 



Atomabszorpciós spektrometria alkalmazásai 

Mintacsoportok:  
 vízminták 
 talajok, üledékek 
 környezeti minták 
 élelmiszerek 
 biológiai anyagok 
 testfolyadékok, szövetek, klinikai minták 
 kőzetek 
 bűnügyi minták 
 régészeti anyagok 
 nyersolaj és olajtermékek 

 



Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 

 

Az analitikai eljárások döntő része oldatban lejátszódó reakciókon 
alapul:  
azok az anyagok, amelyek az adott oldószert megkötik, azaz 
szolvatálódni képesek, és az eközben felszabaduló energia (a 
szolvatációs energia) nagyobb, mint az anyag molekuláit összetartó 
erők energiája (a rácsenergia stb.), oldódni fognak. 
 

Munkamenet 
 

 Oldás hideg, majd forró desztillált vízben, 
 hideg ásványi savakban (sósav, perklórsav stb.), 
 híg nátronlúgban. 

 
Az enyhe körülmények között (a víz forráshőmérsékletén, legfeljebb 10-
20%-os sósavban, illetve 2-10%-os nátronlúgban) nem oldódó mintákat 
feltárással kell oldhatóvá tennünk. 
 

 
 

 

 



Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 

 Az  enyhe  reakciókörülmények  között  oldhatatlan  mintákat  
olvadékfázisban, magas hőmérsékleten, nagy reagensfelesleg 
segítségével alakíthatjuk vízoldható vegyületekké.  

 A feltárás sikere elsősorban attól függ, hogy helyesen választjuk-e 
meg a feltáró reagenst és ezzel együtt a feltáróedény anyagát. 

 

Az olvadékokban végbemenő nagy hőmérsékletű reakciók 
két csoportba sorolhatók: 
 

1. sav-bázis reakciók 
2. redoxireakciók 
 
 

A feltárás gyakorlati módszereit négy nagy csoportba 
sorolhatjuk: 
 

1. lúgos ömlesztés 
2. lúgos oxidációs ömlesztés 
3. lúgos redukciós feltárás 
4. savanyú feltárás 



1. Száraz hamvasztás 

2. Nedves roncsolás:  
 nyílt rendszerben atmoszférikus nyomáson 
 zárt térben acélköpenyes teflon bombában nagy nyomáson 
 zárt térben műanyag köpenyes bombában, mikrohullámú 

energiaközléssel 
 

Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 
 a kísérő mátrixot el kell távolítani 
 a mintát oldatba kell vinni 
 

A szerves molekula elroncsolása az alábbi módszerekkel 
történhet: 
 
 az anyag elégetésével, 
 oldatban (nedves úton) történő roncsolással, 
 olvadékban történő roncsolással. 



Szabályozott felfűtést biztosító izzítókemencében, magas 
hőmérsékleten, porcelántégelyekben 

 

Szén- és hidrogéntartalmú szerves anyag + O2= CO2+ H2O 
Előnye: 
 nem kíván állandó felügyeletet 
 a minta tömegétől, a porcelántégelyek méretétől függően nagy 

számú minta előkészítése is elvégezhető egyidejűleg 
 a szerves anyag teljes mennyisége eltávozik a mintából 

 

Hátránya: 
 az illékony elemek (higany, kadmium, ólom, vas stb.) jelentős része, 

vagy teljes  mennyisége  eltávozik  a  mintából 
 

 

Biológiai minták előkészítése elemanalízisre, 
száraz hamvasztás 



Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 
Száraz hamvasztás: 
1. Porcelántégelyben van a pontosan ismert tömegű minta. 
2. 20-1000ºC között szabályozható hőmérsékletet biztosító izzító 

kemencében. 
3. 20ºC-ról indulva félóránként 50ºC-kal emeljük a hőmérsékletet  

800ºC-ig, így biztosítható, hogy a kémiai átalakulások a minta teljes 
térfogatában lejátszódnak (ha hirtelen emelnénk a hőmérsékletet, 
akkor csak a minta felületén játszódnának le a folyamatok). 

4. A hamvasztási folyamat ideje alatt a kemence ajtaját kinyitni tilos, 
mert a nagy mennyiségű oxigén a mintát lángra lobbantaná 
mintaveszteséget okozva.  

5. Szabályozott hamvasztás során a  szerves vegyületek széntartalma 
szén-dioxiddá, hidrogéntartalma pedig vízzé alakul át, továbbá 
visszamaradnak a szervetlen fő- és nyomkomponensek oxidok 
formájában.  

6. A hamvasztási maradék tömegét lemérjük, és salétromsavban 
feloldjuk, mérőlombikban adott térfogatra hígítjuk. Az így kapott 
oldatot elemezzük. 
 
 
 
 
 



 Erlenmeyer-lombikban vagy főzőpoharakban, elektromos főzőlapon vagy 
homokfürdőn 

 fűthető blokkban, visszafolyó hűtővel ellátott kémcsövekben 
 

Előnye: 
 

 minden fő- és nyomelem veszteség nélkül a mintában marad 
 nem eredményez negatív hibát  

 
 
Hátránya: 
 

 állandó figyelmet igényel 
 maró hatású savgőzök 
 a vegyszerek maguk is szennyezettek lehetnek 
 pozitív hibát eredményezhet 

 
 
 

Biológiai minták előkészítése elemanalízisre, 
nedves roncsolás atmoszférikus nyomáson 



1. Pontosan ismert tömegű biológiai mintát (0,5-1g) bepároljuk 
homokfürdőn, azért hogy az oxidálószer ne híguljon. 

2. A meleg homokfürdőn lévő bepárolt mintához ezután tömény 
salétromsavat adunk. Erős nitrózusgőz fejlődés jelzi, hogy a szerves 
anyag oxidációja folyik szén-dioxiddá és vízzé.  

3. 30%-os hidrogén-peroxidot adunk a mintához, mely elősegíti a teljes 
oxidációt, és stabilizálja az oxidációs állapotokat.  

4. Lombik tartalmát szárazra pároljuk és a maradékot 0,1M-os 
salétromsavban oldjuk. Az oldat a szervetlen komponensek nirtrátjait 
tartalmazza. Ez az oldat használható fel minőségi és mennyiségi 
elemzésre.  

 

 

Biológiai minták előkészítése elemanalízisre, 
nedves roncsolás atmoszférikus nyomáson 



 az atmoszférikus nedves roncsolás hátrányainak kiküszöbölésére  
került  kialakításra  a teflon bombás roncsolás 

 a teflon bomba belső része egy teflon edény teflon kupakkal, amelyet 
egy nyomásálló acélköpeny  vesz  körül,  amire  menetesen  
acélkupak  csavarható 

 

Előnye: 
 kis térfogatú roncsolószer szükséges 
 ezért kis mértékű a minta szennyeződése 
 kis odafigyelést igényel a művelet 
 a zárt rendszer folytán mérgező gázok, gőzök távozásával csak 

esetlegesen  
    (a szelep „lefújásakor”) kell számolni 
 
Hátránya: 
 a minta előkészítése viszonylag hosszú időt vesz igénybe (~3 óra) 
 a bomba jóval drágább, mint egy atmoszférikus roncsoló lombik 
 

Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 
Nedves roncsolás zárt térben, teflon bombában 



1. Teflon edény kupakkal, melyet egy nyomásálló acélköpeny vesz körül, 
és rugós acél kupak zár (robbanás elkerülése). 

2. A teflonedényben lévő biológia mintához (pl. 2-3ml vér vagy 0,2-0,5 g 
szilárd minta) 3-4 ml cc. HNO3+1-2 ml 30% H2O2 elegyét adjuk.  

3. Rögzítjük az acél kupakot. 

4. Melegítjük 2 órán át 150ºC-on szárítószekrényben. Magas 
hőmérsékleten és 100 bar nyomáson a kémiai reakciók sebessége 
többszörösére nő (szerves vegyületek→CO2+H2O; szervetlen 
nitrátok). 

5. 1 óra a bomba lehűlése. 

6. A bomba tartalmát mérőlombikba mossuk, és elemezzük. 

 

 

  
 

 

Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 
Nedves roncsolás zárt térben, teflon bombában 



Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 
Mikrohullámú nedves roncsolás zárt térben 

Mikrohullámú  térben  a  dipólus  molekulák  (jelen  esetben  a  vízmolekulák)  
nagy  sebességű rezgő  mozgást  végeznek,  „dörzsölik”  egymást  és  ezért  a  
reakcióelegy  gyorsan  felmelegszik anélkül, hogy maga az edényzet 
melegedne. 
 
 

 
 
 
 
Előnye: 
Egyesíti az eddig említett minta-előkészítési módszerek minden előnyét 
Hátránya: 
 

Csupán azt lehet hátrányaként felhozni, hogy a mikrohullámú berendezés 
drágább a korábban említett eszközöknél 



Biológiai minták előkészítése elemanalízisre 
Mikrohullámú nedves roncsolás zárt térben 

1. A mikrohullámú energiaközléssel a minta hatékonyabb, 
gyorsabb felmelegedése érhető el. 

2. A minta roncsolása hő és nyomásálló zárt PEEK műanyag 
edényben történik.  

3. Speciális mikrohullámú szekrénybe 6-8 PEEK bomba 
rakható. A mikrohullámú energiaközlés számítógép 
vezérléssel történik.  

4. Roncsolás 20-25 percre csökken.  
 

 



Olyan formába hozzuk a mintát, hogy az gázárammal 
reprodukálhatóan bevihető legyen: ív- és szikraporlasztás 
 

 közvetett kombinációjú módszerek: jól szabályozott 
mintabevitel 

 az ív- vagy szikraplazma nagy (6000 K) hőmérsékletén a 
szilárd elektródból kilépő gőzök a hideg (levegő, nitrogén, 
argon) vivőgázzal hirtelen érintkezve mikroméretű száraz 
aeroszollá kondenzálnak 

 az így keletkező száraz aeroszol szemcsemérete olyan, hogy 
az hosszú úton ülepedés nélkül szállítható 

 a közvetett kombinációknál a klasszikusnak számító ív mellett 
szikrát, lézert‚ a fűtött grafit- és kvarckemencét is 
felhasználják, mint párologtató, aeroszol-előállító egységet 

Szilárd minták közvetlen mintabevitele 


	1. dia
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia
	15. dia
	16. dia
	17. dia
	18. dia
	19. dia
	20. dia
	21. dia
	22. dia
	23. dia
	24. dia
	25. dia
	26. dia
	27. dia
	28. dia
	29. dia
	30. dia
	31. dia
	32. dia
	33. dia
	34. dia
	35. dia
	36. dia
	37. dia
	38. dia
	39. dia
	40. dia
	41. dia
	42. dia
	43. dia
	44. dia
	45. dia

