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Az induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS) relatíve 
az egyik leggyorsabb és legérzékenyebb multielemes elemtartalom- 
meghatározási technika, amely az elemzések során alacsony kimutatási 
határral rendelkezik [ppt (ng L"1) - ppb (jug L"1)]; emellett egyes 
izotópok meghatározásra is lehetőséget nyújt. Ugyanakkor 1983-as 
kereskedelmi forgalomba kerülése óta viszonylag kevéssé terjedt el, 
mivel a készülék kezelése összetett, így képzett szakembert igényel, 
valamint a beszerzési és üzemeltetési költségei is jelentősen 
meghaladják a többi elemanalitikai technikáét (ICP-OES, FAAS, 
GFAAS) (THOMAS, 2008a). Az élelmiszerek elemtartalmának 
meghatározásának több oka lehet: egyrészt szükséges az esszenciális és a 
potenciálisan toxikus elemek mennyiségének megállapítása, élettani 
hatásuk miatt (pl. egészségügyi határértékek). Másrészt egyes elemek 
mennyisége technológiai szempontból is lényeges, pl. bor esetében a Fe, 
Mn, Cu mennyisége (POHL, 2007), valamint eredetmeghatározási célt is 
szolgálhat (BATISTA et al. 2012, GALGANO et al., 2008, 
NIKKARINEN és MERTANEN, 2004).

Az ICP-MS az induktív csatolású plazma optikai emissziós 
spektrometriához (ICP-OES) képest szelektívebb, ám ennek ellenére 
számolnunk kell spektrális zavarásokkal, úgymint izobár és/vagy 
poliatomos zavarással és/vagy kettőstöltés képződéssel. A minta mátrixa 
ezt nagyban befolyásolhatja, legfőképpen a poliatomok képződését, 
valamint a fizikai mátrixhatások is lényegesek (BERTALAN, 2006). 
Több izotóppal rendelkező elemek esetében a vezérlőszoftver 
adatbázisa többnyire segítséget nyújt a legalkalmasabb izotóp 
kiválasztásában, azonban több izotópon történő méréssel az esetlegesen 
előforduló poliatomos zavarások nyomon követhetők.
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ICP-MS esetében, multielemes technika lévén lehetséges a mérések 
pontosságának javítása, az érzékenységváltozás („drift”) kiküszöbölése 
és a fizikai mátrix-hatások korrigálása belső sztenderd elem, illetve 
elemek használatával (FINLEY-JONES et ah, 2008). Az analízis 
vonatkozásában ez azt jelenti, hogy kiválasztunk egy olyan elemet, ami 
nincs vagy elhanyagolhatóan kis mennyiségben van jelen a vizsgálandó 
mintában. Ennek ismert és megfelelően nagy mennyiségét adjuk hozzá a 
vakhoz, a kalibráló sorhoz és a mért oldathoz, majd a belső sztenderd 
elem intenzitásváltozása alapján korrigáljuk a többi elem mért 
mennyiségét (THOMAS, 2008b). Lényeges szempont, hogy a választott 
belső sztenderdként használt elemmel ne szennyeződhessen a minta, 
mintaelőkészítésnél ne kerülhessen bele, ne okozzon spektrális zavarást 
a mérendő elemeken és rajta se lépjen fel spektrális zavarás.

Leggyakrabban használt belső sztenderdek BERTALAN (2006) 
szerint a Li, Be, Sc, Co, Ge, Y, Rh, In, Cs, Pr, Tb, Но, Tm, Lu, Re, Bi és 
Th, míg THOMAS (2008b) a Be, Sc, Co, Ge, Y, Rh, In, Tm, Lu, Re és a 
Th elemeket említi, ám nem kifejezetten élelmiszerekre vonatkoztatva 
beszélnek ezekről. HUSÁKOVÁ et al. (2011) megvizsgálták a 
burgonyák, gombák, májpástétomok, sajtok, gabonafélék, kakaók és 
vajak 45Sc, 69Ga, 71Ga, 72Ge, 89Y, 90Zr, 103Rh, 115In és 139La
koncentrációját. Alkalmasnak találták a ",3Rh és a ll5In alkalmazását, 
viszont kifejezetten ellenzik a 45Sc, a b9Ga, és a 7:Ge belső sztenderdként 
való használatát ezen élelmiszerek mindegyikében, mivel jelentős 
koncentrációjú jelenlétüket tapasztalták. Minden esetben előzőleg 
természetesen meg kell vizsgálni, melyek lehetnek a lehetséges belső 
sztenderdek, amely/amelyek nagy valószínűséggel kellően alacsony 
koncentrációban találhatók meg az adott élelmiszerben. Példaként 
említünk néhány olyan élelmiszert az 1. táblázatban, melyek esetében 
találtunk irodalmi adatokat az általunk vizsgált potenciális belső 
sztenderdekre vonatkozó koncentrációikra.

A készülékeket és a mérést vezérlő szoftverek általában lehetőséget 
nyújtanak minden egyes mérendő elem, azaz belső sztenderd pár 
beállítására. Egyes vezérlőszoftverek lehetővé teszik azt is, hogy egy 
mérendő elem meghatározása során több belső sztenderdet is 
figyelembe vehessünk egyszerre. Abban az esetben, ha a mérendő izotóp 
tömeg/töltés (m/z) értéke a két választott belső sztenderd m/z értéke 
közé esik, akkor a szoftver interpolál, tehát a korrekció során attól 
függően, hogy melyikhez van tömeg szerint közelebb, azzal arányosan 
nagyobb mértékben, súlyozottan korrigálja az intenzitásváltozást. Olyan
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esetben, ha nem a két belső sztenderd elem m/z értéke közé esik a 
mérendő elem adott izotópjának m/z értéke, csak azzal a belső 
sztenderddel korrigál, melyhez közelebb esik. Például interpoláció 
esetén a vezérlőprogram a ródium ( 103Rh) és bizmut (209Bi) belső 
sztenderdek használatakor a ’^G d izotóp mérésekor 50-50%-ban veszi 
figyelembe az intenzitásváltozásukat, míg az ólom (2ü6Pb) jelében 
bekövetkező jelintenzitás változáshoz szinte csak a bizmut jelintezitás 
csökkenését használja fel a korrekcióhoz a ródiummal szemben. Ezzel 
szemben az 2Cr meghatározáskor csak a ródium jelintenzitásának 
változását veszi figyelembe.

1. táblázat: Különböző elemek, mint potenciális belső sztenderdek 
koncentrációi néhány élelmiszerben

Élelmiszer Vizsgált elem (/tg kg'1 = ppb) Forrás, megjegyzés
Leveles zöldségek Bi (< 1 ,410), Sb (0,05-58), 

Te (< 1,7-79)
MATOS-REYES et al. 
(2010), száraz anyagra

Gyümölcsök, egyéb 
zöldségek

Bi (<1,4-6,9), Sb (<0,2-16), 
Te (<1,-7-11)

Hüvelyesek Bi (< 1,4-15), Sb (0,27-3), Te (< 1,7)
Gabona Bi (<1,4), Sb (<0,2-2,9), Te (< 1,7-20)
Fő élelmiszerek 
(zöldségek, gabonák, 
hűsok, tojások)

Se (18,4), Y (16,9)
JIANG et al. (2012), 
átlag

Friss zöldségek Se (24,2), Y (34,1)
Gombák Ag (330-15600), Be (10-20), 

Bi (<0,02)
NIKKARINEN és 
MERTANEN, (2004), 
száraz anyagra

Növényi olajok Ag (<0,8), Be (< 1,5), Sb (<1,5) LLORENT- 
MARTÍNEZ et al. 
(2011)

Fűszernövények (pl. 
fokhagyma, hagyma, 
bors)

Ag (ppt), Au (ppt-ppb), Bi (ppt-ppm), 
Cs (ppt-ppb), Ga (ppt-ppb),
Ge (ppb-ppm), In (ppt), Pt (ppb),
Se (ppt-ppb), Sb (ppb), Te (ppb),
W (ppb), Y (ppt), Zr (ppb)

GONZALVES et al. 
(2008)

Borok Be (0,21-2,39), Bi (<0,002-0,12), 
Sb (0,25-2,16) FIKET et al. (2011)

Ag (<0,08-0,47), Be (0,22-0,83),
Bi (0,01-0,04), Cs(l,28-12), Ga (0,72- 
3,21), Ge (0,05-0,18), In (0.002-0,18), 
Sb (0,37-1,72), Se (2,39-15,1),
Te (<0,03),W (0,11-0,8),
Y (0,19-1,42), Zr (0,39-4,08)

GALGANO et al. 
(2008)
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Élelmiszer Vizsgált elem (/tg kg'1 = ppb) Forrás, megjegyzés
Mézek Be (0,05-0,5), Bi (<0,005-0,1), 

Pd (0,002-0,2), Pt,(0,001-0,2), 
Sb (0,02-1,6), Te (0,02-1,8)

BATISTA et al. (2012)

Szarvashús máj és 
vese

Ag (1-320), Cs (5-2300), Ga (2-83), 
Sb (5-34)

JARZYOsKA és 
FALANDYSZ (2011), 
száraz anyagra

Tej Ag (0,064), Bi (11,4-26), Cs (0,09- 
0,7), In (0,131), Sb (4,1-12,1), Та 
(<0,01), Te (0,73-10,8), Y (0,06-16)

CAVA-MONTESINOS
et al. (2005)

Tehéntej, tehén- és 
szójajoghurt

Ag (<0,7), Be (< 1,5), Sb (< 1,2) LLORENT- 
MARTÍNEZ et al.

Szójatej Ag (<0,7), Be (< 1,5), Sb (<1,2-1,5) (2012)

Gabona és 
gabonatermékek

Ag (42-424), Ga (1-2), Ge (2-5), 
Sb (0,5-19), Te (1-6)

Tejtermékek Ag (42-450), Ga (1-7), Ge (2-5), 
Sb (0,5-5), Te (1-32)

Főtt ételek, 
szendvicsek

Ag (42-381), Ga (1-2), Ge (2-12), 
Sb (0,5-10), Te (1-10)

Italok Ag (42-352), Ga (1), Ge (2-23), 
Sb (0,5-4), Te (1-5)

Tojás és 
tojástermékek

Ag (42-0,26), Ga (1), Ge (2-5), 
Sb (0,5-4), Te (1-6)

MILLOUR et al. (2011), 
MILLOUR et al. (2012), 
eredeti anyagra

Zsírok és olajok Ag (42-84), Ga (1-89), Ge (2-39), 
Sb (0,5-4), Te (1-135)

Halak Ag (42-52600), Ga (1-2), Ge (2-8), 
Sb (0,5-6), Te (1-9)

Zöldségek,
gyümölcsök

Ag (42-634), Ga (1-5), Ge (2-8), 
Sb (0,5-25), Te (1-14)

Húsok Ag (42-2050), Ga (1-3), Ge (2-20), 
Sb (0,5-7), Te (1-16)

Levesek és szószok Ag (42-455), Ga (1), Ge (2-6), 
Sb (0,5-2), Te (1-3)

Édességek, cukor Ag (42-452), Ga (1-10), Ge (2-22), 
Sb (1-29), Te (1-8),

Az interpolációs beállítási lehetőség feltételezi, hogy csak az m/z 
értékbeli hasonlóság az, ami számít a belső sztenderd mérendő elem 
kapcsolatában, amit alátámaszt VANHAECKE et al. (1992) véleménye 
is. Mások úgy gondolják, hogy ionizációs potenciáljuk és kémiai 
viselkedésük is hasonló legyen a megfelelő korrigáláshoz (NELMS, 
2005). FINLEY-JONES et al. (2008) többek között megvizsgálták az 
izotóptömeg, az első és második ionizációs potenciál, entalpia, szabad 
energia, entrópia, elektronegativitás és az oldatbeli töltés kapcsolatát a
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mérendő elem és a belső sztenderd között, különböző körülmények 
mellett. Arra jutottak, hogy nem állapítható meg egyetlen olyan 
tulajdonság, mellyel meg lehetne adni a legjobb mérendő elem, azaz a 
belső sztenderd párost, ugyanakkor a tömeg szerinti hasonlóság bír az 
esetek nagy részében a legnagyobb szereppel, főleg salétromsavas mátrix 
esetében. Emellett azt is megállapították, hogy egyetlen belső sztenderd 
használatával rosszabb eredményt is kaphatunk, mint a belső sztenderd 
nélküli méréssel. Ennek ellenére gyakran használnak az élelmiszerek 
multielemes vizsgálata során egy belső sztenderd elemet az összes 
mérendő elemre, pl. ródiumot (CAVA-MONTESINOS et al., 2005, 
BATISTA et al., 2012, ALM EIDA és VASCONCELOS, 2002) vagy 
indiumot (FIKET et al., 2011, JARZYNSKA és FALANDYSZ, 2011). 
Összefoglalva, a belső sztenderd és a mérendő elem hasonló 
tulajdonságú legyen, változásra hasonlóan viselkedjen, különben nem 
megfelelő mértékben vagy a legrosszabb esetben rossz irányba korrigál.

Távlati célunk az volt, hogy folyékony, porlasztható, híg élelmiszerek 
mikroelem-tartalmát direkt mintabevitel alkalmazásával határozzuk 
meg. Ehhez a szerves háttér hatását a mérendő elemek jelintenzitására 
részben belső sztenderdekkel szerettünk volna korrigálni. A minta 
összetételét a viszonylag nagy mennyiségben hozzáadott belső 
sztenderddel módosítjuk, így maguk a belső sztenderdek is okozhatnak 
spektrális zavarást. Ezért a korrekció szempontjából megfelelő belső 
sztenderd kiválasztását megelőzte a potenciális belső sztenderd elemek 
spektrális zavarásainak vizsgálata. Ugyan a vak mérésekor erre fény 
derült volna, de vizsgálatunkkal megelőztük a zavarást okozó belső 
sztenderdek esetleges kiválasztását, és megkíméltük magunkat a későbbi 
kellemetlenségektől. A potenciális belső sztenderdeket külön-külön 
vizsgáltuk csak vizes és 1% etanolt tartalmazó oldatban, H :-He és NH 3- 
He ütközési és reakciócella (CCT) gázkeverékek használatával egyaránt. 
Az 1% etanollal szerettük volna imitálni a direkt mintabevitel során 
jelentkező széntartalom hatását.

Anyagok
Oldatkészítéshez és hígításhoz 18,2 Mfí cm ellenállású ionmentes 

vizet használtunk (MilliQ, Millipore Corp., Bedford, MA, USA). Az 
etanolos mátrixot 96%-os etanolból kevertük (GBR Rectapur, VWR 
International, Fontenay sous Bois, Franciaország). A mért elemek közt 
szerepelt a Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Pb, 
melyekből a kalibrálósort 1000 mg L 1 törzsoldatból (Scharlau,
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Barcelona, Spanyoloszág) készítettünk. A mért elemek vezérlőszoftver 
adatbázisa által ajánlott mérendő izotópját és annak gyakoriságát a 2. 
táblázat tartalmazza. Ezek azok az izotópok, melyek gyakorisága 
nagyobb, illetve számottevő spektrális zavarás a minta mátrixalkotóitól a 
legkevésbé várható.

2. táblázat: A mért elemek
Mért elem Mérésre

ajánlott
izotóp

Előfordulási
gyakoriság

( % )

Mért elem Mérésre
ajánlott
izotóp

Előfordulási
gyakoriság

(%)
Króm 52Cr 83,76 Arzén 75As 100
Mangán 55 Mn 100 Szelén 80Se* 49,96

Vas 56Fe 91,52 Stroncium 88Sr 82,56

Kobalt 59Co 100 Molibdén 95 M о 14,78

Nikkel 60Ni 26,16 Kadmium m Cd 12,86
Réz 65 Cu 30,91 Bárium 137Ba 11,32

Cink 66Zn 27,81 Ólom 2°6pb 25,15
207Pb 21,11
208Pb 52,38

*Ezt a Se izotópot ajánlják ütközési és reakciócellát használó ICP-MS-ben

3. táblázat: Vizsgált belső sztenderdek
Belső

sztenderd
Mérésre
ajánlott
izotóp

Előfordulási
gyakoriság

( % )

Belső
sztenderd

Mérésre
ajánlott
izotóp

Előfordulási
gyakoriság

( % )

Berillium 9Be 100 Indium 115In 95,84
Szkandium 45Sc 100 Antimon 121Sb 57,25
Gallium 69Ga 60,2 Tellúr 125Te 6,99
Germánium 72Ge 27,43 Cézium 133Cs 100
Ittrium 89 у 100 Tantál 181Ta 99,988
Cirkónium 90Zr 51,46 Volfrám 182W 26,31
Ródium 103Rh 100 Platina 195Pt 33,7
Palládium K tS p d 22,6 Arany 197Au 100
Ezüst 107Ag 51,35 Bizmut 209Bi 100

Vizsgált belső sztenderdnek választottuk a Ga, Ge, Y, Zr, Pd, In, Sb, 
Ta (Scharlau, Barcelona, Spanyolország), Be, Ag, Te, Cs, W, Au, Pt, Bi 
(Spectrosol, Merck, Poole, Dorset, UK), Sc (Acidum GMK, Debrecen, 
Magyarország), Rh (Fluka, Buchs, Svájc), amelyek szintén 1000 mg L 1
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törzsoldatból készültek. Alkalmazásuk minden mérés esetében 100/xg L 1 
(ppb) koncentrációban történt. A potenciális belső sztenderdek adatait 
a 3. táblázat tartalmazza. Látható, hogy széles tömegtartomány 
lefedhető velük, emellett ionizációs energiáik is tág határok között 
mozognak

Eszközök
A mérésekhez a Thermo Scientific X-Series 2 Quadrupole ICP-MS-t 

(Bremen, Németország) használtunk, melyhez hexapol ütközési és 
reakció cella (CCT) tartozott. Ütközési és reakciógázként megvizsgáltuk 
a H 2-He és az NH 3-He gázkeveréket egyaránt. Kinetikus energia 
diszkriminációs üzemmódot nem alkalmaztunk. A készülék beállítási 
értékeit a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat: ICP-MS mérési paraméterek
Paraméterek Érték
RF teljesítmény 1,4 kW
Hűtőgáz áramlási sebesség 13,5 L perc '1
Segédgáz áramlási sebesség 0,9 L perc '1
Porlasztógáz áramlási sebesség 0,91 L perc '1
Mintaáramlási sebesség 0,47 mL perc '1
Pole Bias -18,0 V
Hexapole Bias -7,8 V
7% H 2 - 93% He CCT gázkeverék 6 mL perc'1
1% NH3 - 99% He CCT gázkeverék 6,5 mL perc '1
Ismétlésszám (main run) 2 db
Mérési idő (dwell time) 100 ms
Kiolvasások száma (sweep) 5 db

A mintabevitelt perisztaltikus pumpa végezte. Meinhard típusú 
koncentrikus porlasztót használtunk, melyhez Peltier hűtésű (2 °C), kúp 
alakú kvarc ködkamra kapcsolódott. Minden mérést a készülék 
paramétereinek hangolása előzte meg („tune”), az 59Co, a 115In és a 238U 
izotópokat jelmaximumokra, valamint a kettős töltésű ionokat 
(Ba2+/Ba+) és az oxidok képződését (C eO +/Ce + ) a legalacsonyabb 
értékére optimáltuk (<0,02). Az adatgyűjtést a Thermo PlasmaLab 
2.5.10.319 verziójú szoftver végezte.
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Módszer
A zavaróhatás vizsgálatához csak vizes és 1 % etanoltartalmú 

oldatokat használtunk az adott belső sztenderd elemre 100 /zg L '1 (ppb) 
koncentrációban. A mérések során lemértük az összes mérendő elem 
minden izotópját, H2-He és NH 3-He CCT gázkeverék használatával 
egyaránt. Az összes izotóp zavarásának feltüntetését azért tettük meg, 
hogy az ajánlástól eltérő izotópot használóknak is hasznos információval 
szolgáljon. Az NH3-He CCT gázkeveréket nem minden készülékben 
alkalmazható, de a Thermo X-Series 2 a reaktív ammónia használatát is 
lehetővé teszi. Az etanol, mint szénforrás hatása roncsolás nélküli direkt 
mintabevitel esetén lehet lényeges. A mérésre ajánlott izotópokra 
vonatkozó kimutatási határokat az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat: Kimutatási határok a mérésre ajánlott izotópokra 
különböző CCT gázkeverékek mellett (ppb)

52Cr 55Mn 56Fe 59Co 60Ni 65Cu 66 Z n 75A s

LÓD (H2-He CCT) 0,02 0,03 0,2 0,05 0,08 0,06 0,35 0,11
LÓD (NH3-He CCT) 0,19 0,02 0,29 0,004 0,22 0,03 0,18 0,54

80Se 88Sr 95Mo ulCd 137Ba 2 °6p b 2 ° 7 p b 208Pb
LÓD (H2-He CCT) 0,08 0,05 1,16 0,01 0,23 0,04 0,04 0,04
LÓD (NH3-He CCT 0,07 0,01 0,16 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01

Eredmények és értékelésük
Az 6. táblázatban lévő tömeg/töltés értékeken tapasztaltunk jelentős 

változást vizes oldatok esetében. Aláhúzással jelöltük azokat, melyekben 
eltérést tapasztaltunk a két CCT gázkeverék közt, valamint félkövéren a 
Thermo vezérlőszoftverének adatbázisa által ajánlott izotópokat.

MAY és W IEDM EYER (1998) szerint a poliatomok prekurzorának 
számos forrása lehet, pl. a minta mátrixa, a mintaelőkészítésnél használt 
vegyszerek, a plazmagáz és a légköri gázok. A leggyakrabban előforduló 
prekurzorok a 'H, 12C, 13C, 14N, 160 ,  17OH, 32S, 35C1, 36Ar, 40Ar. Ezt 
kiegészítheti az 1996-os kereskedelmi megjelenésétől (BERTALAN, 
2006) az ICP-MS-be beépített ütközési és reakciócella (CCT) 
gázkeveréke (pl. H 2-He, NH3-He), ami ugyan egyes poliatomok 
megszüntetésére alkalmaznak, ám újak keletkezését is magával vonhatja. 
Emellett a kettőstöltés-képződéssel és az izobár átfedésekkel is 
számolnunk kell.
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6. táblázat: Potenciális belső sztenderdek spektrális zavarásai a mért
elemeken

Belső
sztenderd

H2-He CCT-val nem mérhető 
izotópok

NH3-He CCT-val nem mérhető 
izotópok

Se 61Ni, 62Ni 60Ni, 61Ni, 77Se, 78Se
Ga 53Cr, 57Fe nem lett mérve
Ge 70Zn, 74Se, 75As, 76Se, 77Se, 70Zn, 74Se, 76Se, 86Sr, 88Sr, 92Mo, 

106Cd, 108Cd, 110Cd
Y 53Cr, 106Cd 106Cd
Zr 92Mo, 94Mo, 96Mo, 106Cd, 108Cd, 

u0Cd, in Cd
92Mo, 94Mo, 96Mo, 106Cd, 108Cd, 
110Cd

Rh - 137Ba
Pd 106Cd, 108Cd, 110Cd 106Cd, 108Cd, noCd
In 113Cd 113Cd, 132Ba
Sb - 138Ba
Te 130Ba 130Ba

Be, Ag, Cs, Ta, W, Pt, Au, Bi, mint belső sztenderdek esetében nem 
tapasztaltunk zavarást

Kvadrupol tömeganalizátor lévén nem tudtuk megállapítani 
bizonyíthatóan a spektrális zavarás pontos okát poliatomos zavarások 
esetén, feltételezéseinket nagyfelbontású kettős fókuszálású 
analizátorral tudnánk igazolni, ám erre nem volt lehetőségünk. H2-He 
CCT gázkeverék esetében alapvetően l60  és 17OH prekurzorok 
megjelenésére kell számítanunk [pl.: 61Ni (45Sc160 +), 62Ni (43Sc17OH + ), 
108Cd (92Z r lóO +), ln Cd (94Z r17OH + )], míg NH3-He esetében pedig az 
ammóniához köthető prekurzorok dominálnak. Ezek lehetnek 14N !H, 
uN ’H 2, I4N ’H3, amelyekből több is hozzákapcsolódhatott a belső 
sztenderd izotóp(ok)hoz, melyekkel magyarázhatók lennének a 
spektrális zavarások [pl.: 6üNi (45Sc14N ]H + ), 61Ni (45Sc14N ’H 2+), 
1 7Ba ( 103Rh ( 14N 1 H3)2+)]- Természetesen az izobár zavarásokat egyik 
CCT gázkeverék sem tudta kiszűrni (70Zn-70Ge, 74Se-74Ge, 76Se-76Ge, 
92Mo-92Zr, 94Mo-94Zr, 96Mo-96Zr, 106Cd-106Pd, 108Cd-108Pd, 110Cd-110Pd, 
113Cd-113In, 130Ba-130Te).

1%-os etanolos oldat esetében ugyanezekkel a spektrális 
zavarásokkal találkoztunk, mindössze H 2-He CCT esetében W oldatnál 
lépett fel plusz zavarás a 61Ni izotópon, melynek okát eddig nem tudtuk 
megállapítani.
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Következtetések, ajánlások
Abban az esetben, ha a Thermo vezérlőszoftver adatbázisának 

ajánlását az izotópokra elfogadjuk és csak a belső sztenderdek spektrális 
zavarását vesszük egyetlen szempontnak, akkor az általunk mért 
elemekre a következőket állapítottuk meg: monoizotópos vagy domináns 
izotóparányú belső sztenderdek közül H 2 He CCT gázkeverék mellett 
ajánljuk a Be, Sc, Y, Rh, Cs, Та, Au és Bi, elemeket. Ha a 
monoizotóposságot nem tekintjük fontos tényezőnek, akkor ajánljuk 
még a Pd, Ag, In, Sb, Te, W, Pt elemeket is. Vizsgáltuk még a Ge és a 
Zr potenciális belső sztenderdeket is, de a Ge nem alkalmazható a 7:,As 
spektrális zavarása miatt (74G e1H + ), valamint a Zr az ajánlott in Cd 
izotópon (94Z r17OH + ) zavar.

NH 3-He gázkeverék esetében a monoizotóposak, valamint domináns 
izotóparányúak közül tudjuk ajánlani a Be, Y, Cs, Та, Au, Bi belső 
sztenderdeket. Nem monoizotópos, de szintén ajánljuk a Zr, Pd, Ag, In, 
Sb, Te, W és a Pt belső sztenderd elemeket, mivel nem zavarnak a 
mérésre ajánlott izotópon. A Se nem alkalmazható f,0Ni 
meghatározáskor (4:’Sc14N 1H +), valamint a Rh 137Ba meghatározáskor 
[103Rh (14N 1H 3)2+] és a Ge ebben az esetben sem megfelelő választás ssSr 
méréskor (74G e14N). Abban az esetben, ha mindenképp a zavarást okozó 
belső sztenderdeket szeretnénk választani, megoldást jelenthet a CCT 
gázkeverék váltás, mely alól kivételt jelent a Ge. Az etanolos oldat 
spektrális zavaró hatását a csak vizes oldatnál említetteken felül W 
esetében tapasztaltuk a 61Ni izotópon H 2-He CCT gázkeverék 
használatakor, melynek a Ni meghatározás szempontjából nincs 
jelentősége.

Belső sztenderd választás előtt ajánljuk a potenciális belső sztenderd 
elemekkel egy hasonló vizsgálat elvégzését, mellyel kiszűrhetők az eltérő 
beállításokból fakadó esetlegesen új spektrális zavarások és 
elkerülhetők az ebből fakadó magas kimutatási határok.
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Belső sztenderdek alkalmazhatósága élelmiszerek 
induktív csatolású plazma tömegspektrometriás 

mikroelem-tartalmának vizsgálatában
Összefoglalás

Tanulmányunkban összefoglaltuk a belső sztenderd kiválasztás 
szabályait ICP-MS esetében. Néhány élelmiszerre vonatkozóan 
tájékoztató adatokat tüntettünk fel potenciális belső sztenderdek 
koncentrációjára. Megvizsgáltuk az induktív csatolású plazma 
tömegspektrometriában alkalmazható Be, Sc, Ge, Y, Zr, Rh, Pd, Ag, In, 
Sb, Te, Cs, Ta, W, Pt, Au és Bi potenciális belső sztenderdek spektrális 
zavarását a Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba és Pb 
elemekre csak vizes és 1% etanolos közegben is. Kipróbáltuk a FF-He és 
NH3-He ütközési és reakciócella (CCT) gázkeveréket egyaránt. 
Megállapítottuk, hogy az elterjedtebb FF-He CCT mellett a Ge nem 
alkalmazható 7:iA s  (74G e’H +), valamint a Zr n lCd (94Z r 17OH + ) 
meghatározáskor. Az N H 3-He CCT használatával a Se nem 
alkalmazható 60Ni (45Sc14N 1H + ), a Rh 137Ba [103Rh (14N ‘H 3)2+]
meghatározáskor és a Ge ebben az esetben sem megfelelő választás vsSr 
méréskor (74G e l4N). Abban az esetben, ha mindenképp a zavarást okozó 
belső sztenderdeket szeretnénk választani, megoldást jelenthet a CCT 
gázkeverék váltás, mely alól kivételt jelent a Ge. Ezeket leszámítva, a 
többi belső sztenderdet tudjuk ajánlani az mért elemek gyártó által 
(Thermo Scientific) ajánlott izotópjain spektrális zavarás szempontjából, 
melyek közül, ha lehetséges, a monoizotóposakat vagy domináns 
izotóparányúakat érdemes választani. Az etanolos oldat spektrális 
zavaró hatását a csak vizes oldatnál említetteken felül W esetében 
tapasztaltuk a hlNi izotópon H 2-He CCT gázkeverék használatakor, 
melynek a Ni meghatározás szempontjából nincs jelentősége, mivel a 
h0Ni az ajánlott. Belső sztenderd választás előtt ajánljuk a potenciális 
belső sztenderd elemekkel egy hasonló vizsgálat elvégzését, mellyel 
kiszűrhetők az eltérő beállításokból fakadó esetlegesen új spektrális 
zavarások és elkerülhetők az ebből fakadó magas kimutatási határok.
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Study on internal sztenderds for the determination 
of microelements by inductively coupled plasma 

mass spectrometer in foods
Abstract

In this study we summarized the rules of choosing internal sztenderds 
in ICP-MS technique. We represent some informative data about the 
concentrations of some potential internal sztenderds in foods. We have 
investigated the spectral interferences of the Be, Sc, Ge, Y, Zr, Rh, Pd, 
Ag, In, Sb, Те, Cs, Ta, W, Pt, Au and Bi, as potential internal sztenderd 
elements on Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba and Pb 
elements also in deionized water and ethanolic solvents. We have used 
and compared H 2-He and NH3-He collision and reaction cell (CCT) gas 
mixtures, too. By the most common H 2-He CCT gas mixture Ge can not 
be used for 75As (74G e1H +), and Zr for m Cd (94Z r17OH + ) measurement. 
By the less common NH3-He CCT gas mixture Sc can not be used for 
60Ni (45Sc14N ’H +) measurement, Rh for 137Ba [103Rh (14N 1H 3)2+] 
measurement and Ge for 88Sr (74G e14N) determination. In those cases, 
when the use of an internal sztenderd, which cause spectral interference 
is necessary anyway, a CCT gas mixture change can solve the problem, 
except for Ge. Unless these situations, we offer all the other internal 
sztenderds for the suggested isotopes of the measured elements by the 
constructor (Thermo Scientific), just in the aspect of spectral 
interferences, specifically the monoisotopic or dominant isotopic ratioed 
internal sztenderds. The ethanol has only a single effect in spectral 
interferences, correlated to aquareous solvent, by using W, as internal 
sztenderd for hlNi isotope by H 2-He CCT gas mixture, but it doesn’t 
disturb the Ni measurement, since 60Ni is generally used. Moreover it 
should be mentioned that this kind of comparison of internal sztenderd 
elements should be investigated before application, because different 
spectral interferences derived by the vary in instrument parameter 
setting or manufacturer ought to have to known, thereby higher limit of 
detections can be avoided.
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