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Thermo Scientific ICP-MS készülékek

2012-2016 iCAP Q

2001 -2012

2016- iCAP RQ

2017- iCAP TQ
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iCAP TQ ICP-MS

Az iCAP RQ-ra épülő 
platform, könnyű 

karbantartás

Robusztus 
felépítés, 

multielemes 
analízisekre 
optimálva

Szoftveres megoldások 
a könnyű kezelhetőség 

a hatékony munka 
érdekében

4 csatornás 
tömegelőszűrős
flatapole Qcell

Kinikai kutatás
Élelmiszerbiztonság

Fémipar
Akadémiai kutatások

Könnyű váltás 
TQ/SQ üzemmód 

között
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As és Se meghatározás – kihívás SQ spektrométerrel

Arzén: potenciális veszélyforrás 

az élelmiszerláncban

Szelén: esszenciális elem

• Számos oxidációs állapota 

ismert, melyek erősen 

különböznek toxicitásukban 

• A növények közül a rizsben 

erősen felhalmozódhat az arzén

Emberi, állati szervezetben egyaránt 

nélkülözhetetlen elem, melynek 

megvan az optimális koncentrációja
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As meghatározás SQ ICP-MS készülékkel
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As meghatározás SQ ICP-MS készülékkel
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As meghatározás SQ ICP-MS készülékkel
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As analízis TQ technikával

•Első kvadrupól által ”kiválasztott” 

ionok a CRC-be lépnek

•O2 alkalmazásával AsO és SeO

képződik

•Kettőstöltésű részecskék nem lépnek 

reakcióba 

•AsO, SeO szelektív detektálása 

kettős töltésű részecskék zavarása 

nélkül
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As és Se eredmények különböző mérési módokban

SQ mérési mód:

• Megnövekedett BECs, SQ 

módokban megfigyelhető 

kettőstöltésű ion-zavarások

• Hidrogén reakciógáz 

alkalmas Ar bázisú 

poliatomos interferenciák 

eltávolítására, viszont a 

REE2+ interferenciák 

jelentősek.
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As és Se eredmények különböző mérési módokban

SQ mérési mód:

• Megnövekedett BECs, SQ 

módokban megfigyelhető 

kettőstöltésű ion-zavarások

• Hidrogén reakciógáz 

alkalmas Ar bázisú 

poliatomos interferenciák 

eltávolítására, viszont a 

REE2+ interferenciák 

jelentősek.

• Triple Quadrupole, TQ-O2

módban a BECs drámaian 

csökken As, Se mérésekor.

As, Se mérés magas kettőstöltésű ion zavarásnál
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As és Se analízis visszanyerés
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Multielemes analízis folyóvíz CRM mintából

Mérési tartomány 6 ppt- 5 ppm TQ-O2/KED üzemmódban
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Titán analízise szérumból

Titán a véráramba kerülhet fogászati 

és ortopédiai implantátumok 

elhasználódása következtében

• Várható alacsony koncentrációk 

(alacsonyabb mint 1 ng·mL-1) 

• Izobár interferenciák közt a 

legjelentősebb: 48Ca 

Módszerrel szembeni elvárások:

Robusztus a minta mátrixszal szemben

Érzékeny az alacsony Ti szint kimutatása 

érdekében

Specifikus a titánra nézve, pontos mérés a 

zavaró hatások kiküszöbölése mellett

ICP-MS hármas kvadrupól analízis – Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 
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Titán visszanyerés szérumból különböző módokban

Kiváló pontosságú visszamérés 

bizonylatolt Ti tartalmú szérumminta 

esetén.
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Vizelet és szérum multielemes analízise

•Kiváló 

visszamérési 

adatok elérése a 

bizonylatolt 

értékekkel 

összevetve

•Teljes 

multielemes 

analízis a 

nehezen 

meghatározható 

elemekre egy 

mintából egy 

futásból
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Élelmiszeripari minták vizsgálata (App. Note: 43326)

Módszerbeállítások, műszerezettség

Minták, mintaelőkészítés:

Rice Flour

(IRMM-804) 

Chicken

(NCS 

ZC73016)

0,5 g

HCl/HNO3



17

Élelmiszeripari minták vizsgálata (App. Note: 43326)

Mérési eredmények
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Multielemes mérések összegzése SQ üzemmód

• Egy üzemmód rutin 

méréseknél az 

összes elemre

• Gyors szimultán 

analízis

• Nagy pontosságú, 

érzékenységű 

eredmények hosszú 

szekvenciáknál is

• Számos elérhető 

alkalmazástechnikai 

kivonat
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Kezelhetőség, szoftveres megoldások
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SQ/TQ összehasonlítása, alkalmazhatósága

Thermo Scientific iCAP RQ ICP MS iCAP TQ ICP-MS

Interferenciaeltávolítás SQ-KED

tömegelőszűrős

„Flatapole”, egy 

analizátor kvadrupol

Q1-CRC-Q3

Két analizátor kvadrupol, 

egy CRC

Mérési módok SQ-KED, SQ-CCT, SQ-

STD

CCT, STD, KED 

(TQ/SQ)

Alkalmazható gázok He, NH3, O2, H2

(He-mal kevert gázok)

He, NH3, O2, H2

(tiszta gázok)

Minták Víz, élelmiszer, biológiai,  

gyógyszeralapanyag, 

egyéb mátrixú minták

Alacsony Se talajból, 

nyomelemek 

ötvözetekből, Ti biológiai 

mintákból

Mitaelőkészítés TDS max 0,2% (AGD nélkül)
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Bővítési lehetőségek
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Folyamatosan bővülő alkalmazástechnikai anyaok
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Összegzés

• A TQ rendszerrel hatékony interferencia eltávolítás a legnehezebb 

mátrixú mintáknál is

• Ppt szintű érzékenység

• Könnyű és gyors váltás SQ és TQ üzemmód között akár egy 

mintánál is

• Könnyű kezelhetőség magas színvonalú technikai megoldások és 

kiváló analitikai teljesítmény mellett

• Gazdaságos üzemeltetés, karbantartásmentes ionoptika
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


