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1. 

Általános tudnivalók, tematika, laboratóriumi gyakorlat 

megbeszélése.  

A környezeti analitikai vizsgálatok feladata, tárgya. A 

környezeti elemzés folyamata. Az eredmények pontossága, 

megadása és a mérési módszerek validálása. 
Környezeti minta vas-tartalmának meghatározása 

fotometriásan (VFM) vagy szalicilsav tartalom 

meghatározása fotometriásan (SFM) 

2. 

A helyes mintavételezés és annak fontossága a környezeti 

analitikában: a környezeti analitikában alkalmazott mintavételi 

eljárások és mintaelőkészítések/mintafeldolgozások (levegő- 

és talajvizsgálat, víz- és hulladékvizsgálat).  

 

3. 

A környezeti analitikában használatos klasszikus analitikai 

mérési módszerek: titrimetria és gravimetria  

A környezeti analitikában használatos műszeres analitikai 

mérési módszerek I.: Elektroanalitikai módszerek és 

környezetanalitikai jelentőségük 
Monitoring alapjai. Környezeti monitoring gyakorlati 

megvalósítása. 

 

Zétapotenciál-mérése és alkalmazása a vízkezelési 

megoldásokban 

4. 

A környezeti analitikában használatos műszeres analitikai 

mérési módszerek II.: Atom- és molekulaspektroszkópiai 

módszerek és környezetanalitikai jelentőségük 

5. 

A környezeti analitikában használatos műszeres analitikai 

mérési módszerek III: Kromatográfiás módszerek és 

környezetanalitikai jelentőségük. Tömegspektrometria, 

kapcsolt technikák (GC-MS, HPLC-MS, ICP-MS) és 

környezetanalitikai alkalmazásaik. Elemspeciációs vizsgálati 

módszerek. 

 
Számonkérési módok: 1 db félévközi írásbeli számonkérés az 

elméleti anyagból egyeztetett időpontban 

Számonkérési módok: Minden laborgyakorlat előtt 

rövid zárthelyi megírása az aznapi munkából.  

Jegyzőkönyvek beadása és elfogadása. 

(Esetleges korábbi teljesítés szerint elfogadva). 
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