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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá přímým stanovením kovů v prašném aerosolu metodou 

atomové absorpční spektrometrie. V první části je popsán vliv kovů na lidské zdraví a 

životní prostředí, dále metoda atomové absorpční spektrometrie. Následující část se věnuje 

přímému stanovení kovů v ovzduší prováděné v zahraničí. V poslední části je popsáno 

vlastní měření. Měřen byl antimon v certifikovaném referenčním materiálu a to na 

primární a sekundární vlnové délce. Ve vzorcích byly proměřeny antimon a paladium. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with direct solid sampling of metals in atmospheric particulate 

matter using atomic absorption spectrometry. First part describes influence of metals to 

human health and environment, further it describes atomic absorption spectrometry. Next 

part is dedicated to direct solid sampling in atmosphere accomplished abroad. Last part 

elaborates actual measurement. Antimon was measured in certified reference material on 

primary and secondary wavelength. Antimon and Paladium were checked in the samples. 
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1 Úvod 

Jedním z hlavních důvodů stanovování kovů v prašném aerosolu je jejich negativní 

vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Kovy jsou nebezpečné zejména svou toxicitou, 

stálostí a schopností se akumulovat v organismech nebo v složkách životního prostředí.  

Dalším důvodem je, že stanovování kovů může sloužit k určení typu zdroje 

znečišťování. Určitý typ zdroje znečišťování je charakteristický specifickou kombinací 

chemických látek. Některé zdroje emitují velké množství kovů vázaných na částice 

prašného aerosolu. Identifikace a kvantifikace všech kovů je velmi nákladná, proto se 

většinou zaměřuje na analýzu pouze několika vybraných kovů, tzv. markerů, které 

napomáhají určení emisního zdroje. 

Stanovení kovů metodou atomové absorpční spektrometrie v pevných vzorcích není 

běžné, standardně se vzorky převádějí do roztoku pomocí rozpouštědel. Metoda přímého 

stanovení je v zahraničí rozvíjena od roku 1995, je perspektivní a ve světě se používá. 

V České republice není tato metoda zatím aplikována. Přímé stanovení má několik výhod a 

to hlavně co se týče přípravy vzorků, kde je významná časová a finanční úspora. Při 

přípravě vorku většinou nevzniká žádný odpad a nemusí se používat žádné rozpouštědla a 

nevzniká riziko kontaminace. 

Cílem bakalářské práce je zjištění možností přímého stanovení kovů v prašném 

aerosolu pomocí literární rešerše a provedení testovacího stanovení u vybraného kovu. 
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2 Výskyt kovů v ovzduší 

Rozvoj průmyslu a dopravy způsobil zvýšení emisí kovů do ovzduší. Kovy se 

v ovzduší vyskytují zejména navázané na částicích prašného aerosolu. Některé kovy 

mohou mít negativní vliv na zdraví člověka a na životní prostředí. Stanovením vybraných 

kovů, tzv. markerů, lze určit zdroje znečišťování. 

2.1 Prašný aerosol 

Pod pojmem prašný aerosol rozumíme soubor tuhých a kapalných částic o velikosti 

v rozsahu 1 nm – 100 µm rozptýlené v ovzduší, které mohou na sebe absorbovat jiné látky, 

např. kovy a těkavé organické látky. Běžně se částice dělí podle velikosti na hrubou frakci 

(o aerodynamickém průměru 2,5 – 10 μm), jemnou frakci (0,1 – 2,5 μm) a ultrajemnou 

frakci (<0,1 μm). Z hlediska zdravotního působení atmosférického aerosolu na člověka 

byly definovány velikostní skupiny aerosolu označované jako PMx (Particulate Matter), 

které obsahují částice o velikosti menší než x µm. Obvykle se rozlišují frakce PM10, PM2,5, 

PM1,0 a PM0,1[1,2,3]. Na obrázku 1 je porovnání velikosti aerosolových částic.  

 

Obrázek 1 – Velikost aerosolových částic v porovnání s lidským vlasem [4] 

Aerosolové částice mají celou řadu morfologických, chemických, fyzikálních a 

termodynamických vlastností. Složení aerosolů je v závislosti na zdroji znečištění velmi 

rozmanité. Zdroje částic se dělí na primární a sekundární. Primární částice jsou emitovány 

přímo ze zdrojů. Sekundární částice jsou vytvořeny v atmosféře z produktů chemických 

reakcí plynů z přírodních a antropogenních zdrojů, jako jsou SO2, NOx [1,5,6,7].  
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2.1.1 Vliv na zdraví člověka 

Zdravotní účinky vdechnutých částic jsou dány chemickým složením a především 

jejich velikosti. Velikost částic přímo souvisí s jejich potenciálem způsobit zdravotní 

problémy. Částice menší než 10 μm v průměru představují největší problémy, protože se 

mohou dostat hluboko do plic, a některé dokonce až do krevního oběhu. Čím jsou částice 

menší, tím hlouběji se mohou dostat do respiračního systému [4]. 

2.1.2 Dopady na životní prostředí 

Z ovzduší se do ostatních složek životního prostředí aerosol dostává suchou nebo 

mokrou depozicí. Jak dlouho částice zůstane v ovzduší, závisí na její velikosti. Částice, 

které mají aerodynamický průměr větší než 10 μm, sedimentují na zemský povrch 

v průběhu několika hodin. Jemné a ultrajemné částice se mohou v ovzduší zdržovat dny až 

týdny a mohou být transportovány na velké vzdálenosti. Sedimentující částice mohou 

zaprášit aktivní plochy vegetace.  Jemné částice mohou také snižovat viditelnost [1,4].  

2.2 Kovy 

Atmosférické částice jsou schopny na svůj povrch sorbovat jiné látky, které mohou 

být rizikové zejména pro lidský organismus a pro složky životního prostředí, mezi ně patří 

především kovy. Do ovzduší se kovy dostávají z antropogenních nebo přírodních zdrojů. 

Kovy jsou problematické zvláště svou toxicitou, karcinogenitou, mutagenitou, perzistencí a 

bioakumulací. Zejména karcinogenní a mutagenní účinky těžkých kovů mohou být 

významně posíleny přítomností jiných látek, např. polycyklických aromatických 

uhlovodíků. Ty jsou podobně jako kovy vázány na atmosférické částice. Mezi kovy 

vyskytující se v ovzduší se řadí např. kadmium, olovo, rtuť, nikl, antimon, měď, chrom, 

selen, zinek a arsen [2,6]. Jednotlivé kovy se liší formou, ve které se na aerosolu nachází. 

Koncentrace kovů na aerosolových částicích s ohledem na velikostní distribuci aerosolu 

jsou značně proměnlivé a závisí na ročním období, meteorologických podmínkách, 

umístění posuzované lokality, dálkovém transportu a emisních zdrojích [8]. 
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2.2.1 Průnik kovů do organismů 

Lidský organismus přichází do styku s kovy především potravním řetězcem, 

dýchacím ústrojím a omezeně i pokožkou. Po vstupu do organismu je kov transportován 

krevním řečištěm a dostává se k orgánům, které jsou jím pak ovlivňovány, viz tabulka 1 –

 Ovlivnění některých cílových orgánů [2].  

Tabulka 1 – Ovlivnění některých cílových orgánů kovy [2] 

kov cílový orgán 

olovo dlouhé kosti, mozek, játra, placenta 

arsen centrální nervový systém, kůže, vlasy 

kadmium ledviny, játra, varlata 

rtuť mozek, játra, ledviny, imunitní systém 

chrom plíce, játra, ledviny, pohlavní orgány, kůže 

nikl plíce, srdce, imunitní systém, kůže 

2.2.2 Přírodní zdroje kovů 

Kovy jsou přirozenou součástí životního prostředí. Mezi přírodní zdroje kovů 

v aerosolech patří např. půdní eroze, mořská sůl, geologické procesy (sopečná činnost), 

minerály a horniny [8].  

2.2.3 Antropogenní zdroje kovů 

Antropogenními zdroji kovů jsou především technologie, kde se těžké kovy 

používají jako surovina nebo jsou součástí technologického procesu. Hlavními zdroji 

kontaminace životního prostředí kovy jsou:  

• spalování fosilních paliv,  

• výroba železa a oceli, 

• výroba neželezných kovů, 

• výroba feroslitin, 

• chemický průmysl, 

• těžba uhlí a nerostů, 

• aglomerace rud, 

• spalování odpadů, 

• doprava [6].  
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Nejdůležitější zdroje kontaminace životního prostředí kovy jsou shrnuty 

v tabulce 2 - Zdroje kontaminace životního prostředí kovy 

Tabulka 2 – Zdroje kontaminace životního prostředí kovy [9] 

kov zdroj kontaminace 
Pb úpravny rud, hutě, rafinérie, chemický průmysl, spalování fosilních paliv, akumulátory, pigmenty 

do barev 
As spalování fosilních paliv, zpracování rud, zemědělství, ochranné prostředky na dřevo, tabákový 

kouř 
Cu elektrotechnický materiál, povrchové úpravy kovů, chemický průmysl, spalování fosilních paliv, 

doprava 
Cd spalování fosilních paliv, zemědělství, elektrické baterie a články, tabákový kouř, pimenty pro 

barvy a plasty 
Hg spalování fosilních paliv, zpracování rud, zemědělství, elektrotechnický průmysl,  elektrické baterie 

a články, měřící přístroje 
Cr spalování fosilních paliv, chemický průmysl, galvanotechnika, výroba cementu, pigmenty do barev 
Ni spalování fosilních paliv, zpracování rud, hutě, rafinérie, tabákový kouř, kosmetické přípravky 
Se zpracování rud, spalování fosilních paliv, povrchové úpravy rud, polovodiče, komunální odpad 
Zn spalování fosilních paliv, povrchové úpravy kovů, doprava, zemědělství, pigmenty do barev a 

keramických glazur 

Na základě znalostí koncentrací určitých kovů nebo skupin kovů v prašném 

aerosolu lze provést určení zdrojů znečištění. Některé zdroje emitují velké množství kovů 

vázaných na částice prašného aerosolu. Identifikace a kvantifikace všech kovů je velmi 

nákladná, proto se většinou zaměřuje na analýzu pouze několika vybraných kovů, tzv. 

markerů, které napomáhají určení emisního zdroje. Například nález mědi, antimonu a 

platinových kovů (Pt, Rh, Pd) v prašném aerosolu indikuje dopravu. Draslík vázaný na 

aerosolových částicích velikosti 0,1 – 2,5 µm je spojován se spalováním dřeva. Přítomnost 

síry, arzenu, germania a selenu je obvykle považována za indikátor spalování uhlí. 

Markery lze rozdělit na specifické a selektivní. Specifické markery jsou emitovány pouze 

z jednoho určitého zdroje znečištění a nalezení specifického markeru jednoznačně určuje 

daný zdroj. Selektivní markery jsou emitovány z více zdrojů a k identifikaci konkrétního 

zdroje je pak potřeba využít diagnostické poměry vybraných kovů [10,11]. 

2.2.4 Analýza kovů v prašném aerosolu 

Pro stanovení kovů ve vzduchu se modifikují analytické metody používané pro 

analýzu pevných nebo kapalných vzorků. Po odběru reprezentativního vzorku aerosolu 

následuje jeho převedení na stanovitelnou podobu a detekce. Vhodnou analytickou 

metodou pro stanovení kovů je rentgenová fluorescenční spektrometrie a také atomová 

absorpční spektrometrie [8]. 
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3 Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie je jedna z nejrozšířenějších metod stopové 

prvkové analýzy. Tato metoda má vysokou citlivost a umožňuje stanovení 60 prvků 

periodické tabulky v koncentracích od μg.l-1 až po desetiny g.l-1. Podstata absorpční 

spektrometrie spočívá ve sledování změn, které nastávají při vzájemném působení záření 

s látkou. Při procházení záření zkoumanou látkou se určitá část záření o daných vlnových 

délkách pohltí a záření s ostatními vlnovými délkami projde zkoumanou látkou beze 

změny. Zaznamenává se míra pohlcení záření. 

3.1 Princip atomové absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie využívá měření absorpce elektromagnetického 

záření volnými atomy prvků v plynném stavu. Atomy v plynném stavu mohou absorbovat 

záření jen takových délek, které jsou schopné pak vyzářit. Při absorpci 

elektromagnetického záření příslušné vlnové délky (tedy fotony) vnější elektrony 

v atomech přechází ze základních atomových orbitalů s energii E0doexcitovaných orbitalů 

s energií Ej. Elektron může přijmout pouze takovou energii, která se rovná rozdílu energií 

základního a excitovaného orbitalu ε. 

� =  �� −  �� = ℎ . 
 =  
� .�


     [J]        (1) 

kde ε  je rozdíl energií excitovaných a základních orbitalů  [J], 

Ej – energie excitovaných orbitalů  [J], 

E0  –  energie základních orbitalů  [J], 

h  – Planckova konstanta  [6,626.10-34 J.s], 

ν  –  kmitočet  [Hz], 

c  –  rychlost elektromagnetického záření ve vakuu  [2,998.108 m.s-1], 

λ  –  vlnová délka  [m]. 

Atom v excitovaném stavu není stabilní a na vyšší energetické hladině vydrží 

10-8 až 10-9 s, a pak se deaktivuje především srážkami a vyzářením jako fluorescenční 

záření. 
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3.2 Atomová spektra 

Atomová spektra jsou tvořena souborem spektrálních čar. Absorpční čáry ve 

spektru odpovídají energetickým rozdílům hladin valenčních elektronů. Absorpční 

spektrum je grafickou závislostí absorbance na vlnové délce záření. 

3.3 Instrumentace 

Atomový absorpční spektrometr se skládá s několika částí: ze zdroje záření, 

atomizátoru (absorpčního prostředí), monochromátoru, detektoru a vyhodnocovací 

jednotky. Schéma je vyobrazeno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 – Schéma atomového absorpčního spektrometru 

3.4 Zdroj záření 

Atomy absorbují záření ve spektrálním rozsahu 5.10-4 – 5.10-3 nm (12). Nejčastěji 

používané zdroje záření jsou výbojky s dutou katodou, které jsou zhotoveny ze 

sledovaných prvků, a vysokofrekvenční bezelektrodové výbojky. 

3.5 Atomizátor (absorpční prostředí) 

Atomizátory slouží k převedení vzorku do stavu volných atomů. Atomizace 

vyžaduje prostředí se značně vysokou teplotu. Potřebná teplota je většinou v rozmezí 

2000 – 3000 K. Používají se plamenové nebo elektrotermické atomizátory. 
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3.5.1 Plamenové atomizátory 

Při této technice je roztok vzorku zmlžován v mlžné komoře (nebulizéru) na 

aerosoly, ty se smísí se směsí topného plynu (nejčastěji acetylen) a oxidovadla (nejčastěji 

vzduch nebo oxid dusný). Aerosol se přivádí do plamene hořáku, kde dojde ke spalování 

směsi a k atomizaci. 

3.5.2 Elektrotermické atomizátory 

Elektrotermickým atomizérem je kyveta vyhřívaná elektrickým proudem na 

požadovanou teplotu. Na výrobu kyvet se používají elektricky vodivé materiály, které jsou 

mechanicky a chemicky stálé při vysokých teplotách, například grafit, který snáší teploty 

až 3000 °C. Atomizační proces se skládá z několika kroků: 

• Sušení (50 – 200 °C) – odpaření rozpouštědla  

• Termická úprava (200 – 800 °C) – rozklad matrice 

• Atomizace (1000 – 3000 °C) – prudké zahřátí během několika sekund na teplotu 

atomizace 

• Čištění – odpaření zbytků vzorku 

3.6 Monochromátor 

Monochromátory rozkládají polychromatické záření, které vysílají excitované 

atomy. Dochází k rozdělení vstupujícího záření na řadu monochromatických paprsků. 

Monochromátor obsahuje disperzní prvek, kterým jsou například hranoly nebo mřížky. 

3.7 Detektor 

Úkolem detektoru je měření intenzity záření, které vzorek emituje nebo které 

vzorkem prošlo. Detektory se dělí na fotografické a fotoelektrické. 

3.8 Interference 

Měření v AAS může být zasažené systematickými chybami, jejichž původ je třeba 

hledat v různých rušivých vlivech – interferencích. Ty mohou mít dvojí charakter: 

spektrální a nespektrální. Spektrální rušivé vlivy jsou způsobené nedokonalou izolací 

analytických spektrálních čar od záření absorbovaného ostatními složkami vzorku, nebo 
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absorpcí pozadí, která při nízkých koncentracích může vyvolat značné chyby. Nespektrální 

rušivé vlivy se projevují zejména u plamenové atomizace a mohou mít původ v transportu 

vzorku, v jeho vypařování, v poměrech plynné fáze a v prostorovém rozložení atomů 

v absorpčním prostředí. Uvedené interference lze podle jejich charakteru eliminovat, např. 

vhodnou volbou chemických nebo fyzikálních podmínek.  

3.9 Kompenzace pozadí 

Při průchodu absorpčním prostředím může být primární záření zeslabeno absorpcí 

volnými atomy sledovaného prvku i nespecifickou absorpcí (absorpcí pozadí). Absorpce 

pozadí je způsobena rozptylem světla na nevypařených pevných částicích a přítomností 

nedisociovaných molekul anorganických solí z rozloženého vzorku. Korekce pozadí se 

provádí sekvenčně nebo simultánně.  

Sekvenční korekce se provádí dvojitým odečtem absorbance. Při prvním měření se 

zjistí celková absorbance na vlnové délce analytu, při druhém měření se zjistí absorbance 

pozadí na jiné vlnové délce blízké čáře analytu.  

Moderní spektrometry jsou vybaveny některým simultánním typem korekce pozadí.  

Mezi simultánní korekce patří např. korekce pomocí zdroje kontinuálního záření (použito 

pro měření v této bakalářské práci) a korekce s využitím Zeemanova jevu. U korekce 

pomocí zdroje kontinuálního záření je měření prováděno, tak že absorpční prostředí je 

střídavě ozařováno výbojkou s dutou katodou a deuteriovou výbojkou. Na detektoru je 

registrován rozdílový absorbancí signál, který odpovídá absorpci čistého analytu. U 

korekce s využitím Zeemanova jevu má přístroj buď zdroj záření nebo atomizátor 

umístěný v poli elektromagnetu a navíc ještě obsahuje polarizátor. Měření je prováděno 

tak, že absorbance je střídavě odečítaná při vypnutém a zapnutém magnetickém poli. Na 

detektoru je registrován rozdílový absorbancí signál, který odpovídá absorpci čistého 

analytu [12,13,14,15].    
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4 Přímé stanovení kovů metodou AAS 

Přímé stanovení kovů elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií 

(ET AAS) lze považovat za techniku, která se hodí pro rychlé analýzy, zejména z důvodu 

absence jakékoliv významné manipulace se vzorkem. Problematikou této metody je 

především potřeba certifikovaných referenčních materiálů (CRM) se složením co nejblíže 

ke složení vzorku, dále vliv matrice na signál a korekce pozadí. Velkým problémem je 

vysoká relativní směrodatná odchylka (RSD), která je způsobená přirozenou 

nehomogenitou reálného vzorku. Podle některých autorů je RSD u přímého stanovení 

pohybující se v řádu 10 % přijatelnější než RSD 1 %, která vznikla z důvodu ovlivnění 

systematickými chybami v důsledku ztráty analytu nebo kontaminace během přípravy 

vzorku. Přímé stanovení není ovlivněno problémy, jako je sedimentace nebo částečné 

vyluhování analytu. Bylo prokázáno, že tato metoda poskytuje nejlepší meze detekce, 

zejména pro absenci ředění a minimálního rizika kontaminace [16,17]. 

Matrice vzorku má velký vliv na signál, proto se používají modifikátory. Jako 

modifikátory matrice se obvykle označují látky, které jsou schopny ovlivnit průběh fáze 

sušení, termické úpravy, nebo vlastní atomizační mechanismus. Mechanismus působení 

většiny chemických modifikátorů spočívá v odstranění matrice vzorku ve fázi pyrolýzy, 

zatímco vzorek zůstává v atomizéru. Nejběžnější aplikací modifikátorů jsou kapalné 

modifikátory přímo přidávané k analyzovanému vzorku. Je důležité použít pro daný prvek 

vhodný modifikátor, viz tabulka 3 [18,19].  

Tabulka 3 – Přehled používaných modifikátorů pro jednotlivé kovy [18] 

stanovovaný kov modifikátor stanovovaný kov modifikátor 

Ag Pd Hg K2Cr2O7, Pd 

Al Mg(NO3)2 Mn Mg(NO3)2, Pd 

As Ni, Pd Ni Mg(NO3)2, Pd 

Be Mg(NO3)2 Pb Pd, NH4H2PO4 

Bi Pd Sb Ni, Pd 

Cd Pd, NH4H2PO4 Se Cu/Mg(NO3)2, Ni 

Co Mg(NO3)2, Pd Sn HNO3 + NH4OH, Pd 

Cr Mg(NO3)2, Pd Te (NH4)2Cr2O7, Cu, Pd 

Cu Pd Tl H2SO4, Pd 

Fe Mg(NO3)2, Pd Zn H3PO4, Pd, NH4H2PO4 
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Z 18 vyhledaných článků podle zadaných klíčových slov (atomová absorpční 

spektrometrie, prašný aerosol, pevné vzorky, kovy), bylo 8 vědeckých článků od roku 1995 

až do roku 2013 použito pro tuto bakalářskou práci. Metoda přímého stanovení kovů je 

rozvíjená od roku 1995 a zatím se používá v zahraničí a to zejména v Argentině, Egyptě, 

Turecku, Portugalsku a Španělsku. Z kovů v ovzduší se v pevných vzorcích stanovoval 

především antimon, kadmium, paladium, měď, arsen, rtuť a stříbro. Byla používaná 

především metoda HR-CS GF AAS (elektrotermická atomová absorpční spektrometrie s 

kontinuálním zdrojem záření s vysokým rozlišením, využívající grafitovou kyvetu). Pro 

stanovení byly používány zejména atomové absorpční spektrometry contrAA 700 

společnosti Analytik Jena.  V České republice je pouze jeden přístroj na stanovení pevných 

vzorků metodou AAS, a to na VŠB-TU Ostrava. 

Vzorky byly sbírány na skleněné, papírové nebo na filtry z křemenných vláken 

pomocí velkoobjemových aerosolových sběračů, které byly vybaveny převážně PM2,5 nebo 

PM10 sběrací hlavou. Pro kalibrace a validace přístrojů byly použity certifikované 

referenční materiály. Filtry se vzorky byly většinou před analýzou nařezány na malé 

kousky. Vzorky byly většinou váženy a analyzovány i s filtry.  

Metoda přímého stanovení se většinou jevila jako vhodná a perspektivní, zejména 

pro svou rychlost, spolehlivost a jednoduchou přípravu vzorku [16,20,21,22,23,24,25,26]. 

Antimon, stříbro a rtuť byl stanovován metodou HR-CS GF AAS na prototypu 

atomového absorpčního spektrometru AAS 6 Vario (Analytik Jena, Německo). Pro sběr 

vzorků byl použit velkoobjemový aerosolový vzorkovač s PM10 sběrací hlavou. 

Vzduchové částice byly shromažďovány na filtrech ze skleněných vláken. Průtok vzduchu 

přes filtry byl 1000 l.min-1 a celková doba odběru vzorku byla 24 hodin. Průměrný objem 

shromážděného vzduchu byl 1440 m3. Filtry se vzorky byly váženy přímo na SS 

platformách. Pro všechny tři metody byly použity modifikátory. Pro stanovení antimonu 

a stříbra bylo použito 400 µg ruthenia jako permanentní modifikátor. Pro stanovení rtuti 

byl použit jako modifikátor 1% roztok KMnO4. Navržená metoda se jeví jako vhodná. Je 

rychlá, jednoduchá a spolehlivá [21,22,26]. 

Antimon se také stanovoval spolu s molybdenem. Vzorky byly odebírány z listů 

stromů ve výšce 2 m nad zemí. Analytická měření byla prováděna na atomovém 

absorpčním spektrometru ContrAA 700 (Analytik Jena, Německo). Vzorky byly váženy 

přímo na SS platformách. Pro stanovení Sb bylo použito 400 µg ruthenia jako permanentní 
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modifikátor, pro Mo modifikátor nebyl potřeba. Jako certifikované referenční materiály 

byly u této metody použity: „Popílek“ (BRC 176R), „Městský prašný aerosol“ 

(NIST 1648) a „Městský prach“ (NIST 1649a) [23].  

Paladium se stanovovalo elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií 

pevných vzorků v PM2,5. Tato analytická metoda byla použita pro studium městského 

prašného aerosolu, který byl shromážděn na filtrech z křemenných vláken v Istanbulu 

(Turecko) a v Budapešti (Maďarsko). Analytická měření byla prováděna na atomovém 

absorpčním spektrometru ContraA 700 (Analytik Jena, Německo). Vzorky byly odebírány 

na křemenných filtrech pomocí velkoobjemových aerosolových vzorkovačů vybavených 

PM2,5 hlavou (Analytica Strumenti, Itálie). Vzorkovače byly umístěny 10 – 15 m od jedné 

z hlavních silnic v městských centrech. Hlava vzorkovače byla umístěna 4,5 m nad zemí. 

Filtry zaplněné vzorky byly nařezány na malé kousky o hmotnosti přibližně 1 mg, které se 

pak umístily do platforem pro analýzu. Pro kalibraci a validaci byl použit certifikovaný 

referenční materiál „Silniční prach“ (BCR-723) [20]. 
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5 Testování vybrané metody 

Pro testování vybrané metody byl vybrán jako stanovovaný kov antimon a to 

z důvodu, že je považován za marker dopravy, a z důvodu získání vzorku, které byly 

nasbírány u dálnice D1 Predmier na Slovensku. Antimon se ve vozidlech nachází 

v brzdovém obložení. Dále bylo vybráno paladium, které je také považováno za marker 

dopravy. Paladium se ve vozidlech nachází v katalyzátorech.  

5.1 Přístrojové vybavení 

Všechna měření byla prováděna na atomovém absorpčním spektrometru 

contraA 700 (Analytik Jena, Německo), viz obrázek 3 - Atomový absorpční spektrometr 

contrAA 700 (s elektrotermickým atomizérem pro analýzu pevných látek). 

 

Obrázek 3 – Atomový absorpční spektrometr contrAA 700 (s elektrotermickým 
atomizérem pro analýzu pevných látek) 

ContrAA 700 umožňuje postupnou analýzu stop kovů a nekovů. Spektrometr je 

řízený počítačem s kontinuálním zdrojem záření a monochromátorem o vysokém rozlišení. 

Tento spektrometr používá xenonovou výbojku, která zajišťuje velmi vysokou hustotu 

záření a nepřetržitou emisi v celém spektrálním rozsahu (185 - 900 nm). ContrAA je duální 

AAS s plamenným i elektrotermickým atomizérem. Monochromátor obsahuje dvojitou 

difrakční mřížku a před-monochromátor s křemenným hranolem. Ve spektrometru 

contrAA 700 je používán CCD detektor s vysokou kvantovou účinností a zvýšenou UV 

citlivostí. Signál je zaznamenáván 3D grafem. Tento spektrometr je schopný analyzovat 
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kapalné i pevné vzorky. Pro nastavení a optimalizování používá počítač program 

ASpect CS 1.5.6.0 Tech [27]. ContraA 700 m 

Pro přímé stanovení byl na contrAA 700 nainstalován elektrotermický atomizér pro 

analýzu pevných vzorků, kde se používá grafitová kyveta pro analýzu pevných látek, viz 

obrázek č. 4. Pro dávkování pevných látek do grafitové trubice se použil automatický 

dávkovač pevných látek SSA 600.  

 

Obrázek 4 – Grafitová kyveta pro analýzu pevných látek 

V analýze každý vzorek procházel čtyřmi základními kroky:  

• sušení vzorku 

• pyrolýza 

• atomizace vzorku 

• čištění grafitové kyvety [27] 

5.2 Chemikálie 

Chemikálie použité pro měření se skládaly pouze z certifikovaných referenčních 

materiálů. Pro stanovení antimonu byl použit certifikovaný referenční materiál CRM 

NIES08 „Částice z výfuků vozidel“ („Vehicle Exhaust Particulates“). Pro stanovení 

paladia byl vybrán certifikovaný referenční materiál BCR – 723 „Silniční prach“ („Road 

dust“). 

Certifikovaný referenční materiál NIES08 „Částice z výfuků vozidel“ („Vehicle 

Exhaust Particulates“)  

Připravený materiál obsahuje asi 80 hmotnostních % uhlíku, společně s relativně 

nízkou úrovní Al, Ca a těžkých kovů. Certifikované hodnoty jsou uvedeny pro Al, As, Ca, 

Cd, Co, Cr, Cu, K, Mg, Na, Ni, Pb, Sb, Sr, V a Zn a referenční hodnoty jsou uvedeny pro 

Ag, Br, Ce, Cs , Eu, La, Lu, Mo, P, Rb, Sc, Se, Sm a Th. Obsah antimonu v tomto CRM je 

6 ± 0,4 µg.g-1 [28]. 
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Certifikovaný referenční materiál BCR – 723 „Silniční prach“ („Road dust“)  

Certifikovaný referenční materiál s obsahem vlhkosti asi 3% hmotnosti je k 

dispozici v hnědých skleněných lahvích s uzávěrem, obsahující přibližně 25 g 

homogenizovaného silničního prachu. Tento materiál je určen pro ověření nebo validaci 

analytických procedur Certifikované hodnoty jsou uvedeny pro paladium, platinu a 

rhodium. Obsah paladia v tomto CRM je 6,1 µg.kg-1 [29]. 

5.3 Stanovení antimonu 

Antimon lze měřit na několika vlnových délkách o různých relativních citlivostech, 

viz tabulka 4. Pro tuto bakalářskou práci byl antimon měřen na primární i sekundární čáře 

pro vybrání vhodné vlnové délky pro další měření. Pro obě vlnové délky byl stanoven 

stejný teplotní pecní program, viz tabulka č. 5 a obrázek č. 3, který byl převzat z manuálu 

počítačového programu contraA 700, a u kterého byly optimalizované teploty pyrolýzy a 

atomizace (navýšení o 50 °C). U tohoto stanovení byla použitá dynamická korekce pozadí 

„s referencí“.  

Tabulka 4 – Vlnové délky vhodné pro měření antimonu 

Měřící vlnová délka [nm] Relativní citlivost [%] 

217,5815 (primární čára) 100 

206,8330 (sekundární čára) 66 

231,1469 40 

212,7390 4 

 

Tabulka 5 – Teplotní pecní program pro kalibraci a pro stanovení Sb 

Krok Název kroku Teplota [°C] Rampa [°C.s-1] Doba udržení teploty [s] 

1 Sušení 80 6 20 

2 Sušení 90 3 20 

3 Sušení 110 5 10 

4 Pyrolýza 400 50 20 

5 Pyrolýza 850 300 10 

6 Atomizace 2000 1200 5 

7 Čištění 2300 500 4 
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Obrázek 5 – Graficky znázorněný teplotní pecní program pro kalibraci a pro stanovení Sb 

Pro kalibraci a validaci obou měřených vlnových délek byl použit certifikovaný 

referenční materiál CRM NIES08 „Částice z výfuků vozidel“ („Vehicle Exhaust 

Particulates“). Pro sestavení kalibrační křivky použito 3 kalibračních standardů. 

V tabulkách č. 6 a 7 jsou uvedeny hodnoty pro sestavení kalibrační křivky pro měření na 

primární a sekundární čáře, na obrázcích č. 6 a 7 jsou zobrazeny kalibrační křivky pro 

měření na primární a sekundární čáře. 

Tabulka 6 – Hodnoty pro sestavení kalibrační křivky pro měření na primární čáře 

Číslo standardu Hmotnost standardu 
[mg] 

Obsah Sb [µg] Absorbance 

1 0,478 0,0029 0,44447 

2 0,532 0,0032 0,73719 

3 0,327 0,0020 0,80132 
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Obrázek 6 – Kalibrační křivka pro měření na primární čáře 

Tabulka 7 – Hodnoty pro sestavení kalibrační křivky pro měření na sekundární čáře 

Číslo standardu Hmotnost standardu 
[mg] 

Obsah Sb [µg] Absorbance 

1 0,027 0,0002 0,08680 

2 0,074 0,0004 0,33415 

3 0,454 0,0027 1,58580 
 

 

Obrázek 7 – Kalibrační křivka pro měření na sekundární čáře 



 

Po validaci byl antimon prom

silničního stavitelství Stavební

kontinuálním analyzátoru suspendovaných 

měření částic PM10, PM

byly odebrány u dálnice D1 Predmier

vzorek nasbírán a jaké jsou koncentrace PM

odebírány na papírový filtr.

vzorky nařezány nerezovým skalpelem 

obrázek 10. 

Obrázek 8 - Odběrové místo vzork

Tabulka 8 - Informace o vzorcích

Číslo vzorku 

1 

2 

3 

 

Po validaci byl antimon proměřen ve vzorku. Vzorky byly získány z

tavební fakulty Žilinské univerzity. Odběr vzork

kontinuálním analyzátoru suspendovaných částic MP101M varianta CPM

, PM2,5 a PM1 [30]. Jedná se o 24 hodinové vzorky PM

dálnice D1 Predmier na Slovensku, viz obrázek 8

vzorek nasbírán a jaké jsou koncentrace PM10 jsou uvedeny v tabulce 8. 

odebírány na papírový filtr. Obrázek 9 ukazuje, jak vzorek vypadá. Př

nerezovým skalpelem na výseče, přibližně na 1/24 vzorku

ěrové místo vzorků - D1 Predmier 

Informace o vzorcích 

Datum odběru Koncentrace PM

18.1.2014 29,60 

19.1.2014 24,32 

20.1.2014 33,56 

27 

en ve vzorku. Vzorky byly získány z Katedry 

ěr vzorků byl prováděn na 

ástic MP101M varianta CPM, který umožňuje 

hodinové vzorky PM10 částic, které 

, viz obrázek 8. Informace, kdy byl 

tabulce 8. Vzorky byly 

ukazuje, jak vzorek vypadá. Před stanovením byly 

ř ě na 1/24 vzorku, viz 

 

Koncentrace PM10 [µg.m-3] 
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Obrázek 9 - Vzorek pro stanovení antimonu 

 

Obrázek 10 - Schéma nařezání vzorku 

Antimon ve vzorcích byl stanovován na sekundární vlnové délce. Nejdříve byl 

proměřen čistý papírový filtr, pro případný odečet pozadí. Dále byla provedena 5 bodová 

kalibrace. Kalibrační křivka je zobrazena na obrázku 11. Pro kalibraci byl použit 

certifikovaný referenční materiál CRM NIES08 „Částice z výfuků vozidel“ („Vehicle 

Exhaust Particulates“). Teplotní pecní program pro kalibraci a pro stanovení Sb ve 

vzorcích je stejný jako u předchozího stanovení, viz tabulka 5. Byly stanovovány 3 vzorky 

se 6 opakováními.  
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Obrázek 11 - Kalibrační křivka pro stanovení antimonu ve vzorku 

5.4 Stanovení paladia  

Paladium je kov, pro jehož stanovení není potřeba použití modifikátoru. Pro 

kalibraci a validaci byl vybrán certifikovaný referenční materiál BCR - 723 „Silniční 

prach“ („Road dust“). Pro stanovení byla použita vlnová délka 244,7910 nm, teplotní pecní 

program je uveden v tabulce 9 a tyto hodnoty byly převzat z článku o stanovení paladia 

v Istanbulu [20]. Kalibrační křivka je zobrazena na obrázku 12, byla 5 bodová, ale 

z důvodu nevhodných absorbancí byla upravena na 3 bodovou. Použité vzorky byly stejné 

jako u stanovení Sb (protilehlé výseče). Opět byly stanovovány 3 vzorky se 

6 opakováními. U tohoto stanovení byla použitá dynamická korekce pozadí „s referencí“. 

Tabulka 9 - Teplotní pecní program pro stanovení Pd 

Krok Název kroku Teplota [°C] Rampa [°C.s-1] Doba udržení teploty [s] 

1 Sušení 90 3 10 

2 Sušení 110 5 10 

3 Pyrolýza 350 50 20 

4 Pyrolýza 1100 300 15 

5 Atomizace 2500 2000 5 

6 Čištění 2600 500 4 
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Obrázek 12 - Kalibrační křivka pro stanovení paladia ve vzorku 
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6 Výsledky a diskuze výsledků 

6.1 Stanovení antimonu 

Po kalibraci byla provedena validace u primární a sekundární vlnové délky pro 

vybrání vhodnější vlnové délky pro další stanovení Sb. Pro každou vlnovou délku byla 

provedena jedna validace s 5 opakováními. Pro validaci byl použit certifikovaný referenční 

materiál CRM NIES08 „Částice z výfuků vozidel“ („Vehicle Exhaust Particulates“), kde je 

obsah antimonu 6,0 ± 0,4 µg.g-1. Hodnoty validace pro primární vlnovou délku jsou 

uvedeny v tabulce 10, pro sekundární vlnovou délku v tabulce 11. 

Tabulka 10 – Koncentrace Sb V CRM při měření na primární vlnové délce 

Číslo 
opakování 

Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Sb [µg] Absorbance  Koncentrace Sb 
[µg.g-1] 

1 0,232 0,0018 0,3814 7,7 

2 0,340 0,0021 0,4737 6,1 

3 0,272 0,0021 0,4814 7,8 

4 0,366 0,0025 0,5936 6,8 

5 0,303 0,0021 0,4785 6,9 

Průměrná koncentrace antimonu na primární vlnové délce v CRM je vyšla 

7,06 µg.g-1. Průměrná relativní směrodatná odchylka je 8,5 %. 

Tabulka 11 – Koncentrace Sb v CRM při měření na sekundární vlnové délce 

Číslo vzorku Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Sb [µg] Absorbance  Koncentrace Sb 
[µg.g-1] 

1 0,193 0,0011 0,6692 5,7 

2 0,158 0,0009 0,5345 5,5 

3 0,245 0,0013 0,7875 5,3 

4 0,150 0,0007 0,4556 4,9 

5 0,179 0,0011 0,6418 5,9 

Průměrná koncentrace antimonu na sekundární vlnové délce v CRM vyšla 

5,46 µg.g-1. Průměrná relativní směrodatná odchylka je 6,5 %. 

Pro stanovení antimonu je vhodnější použít sekundární vlnovou délku, a to pro 

zajištění přesnějších výsledků a menší relativní směrodatné odchylky. Sekundární vlnovou 

délku je také vhodné použít vzhledem k tomu, že kolem této vlnové délky není spektrum 

rušeno píky jiných prvků, viz obrázky č. 8 a 9.   
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Obrázek 13 – Srovnání spekter primární a sekundární vlnové délky 

 

 

Obrázek 14 – Srovnání 3D spekter primární a sekundární vlnové délky 

Pro stanovení antimonu ve vzorcích na sekundární vlnové délce byly proměřeny 3 

vzorky se 6 opakováními, které byly popsány v kapitole 5.3 Stanovení antimonu. Výsledné 

hodnoty vzorků jsou uvedeny v tabulkách 12, 13 a 14.  

Tabulka 12 – Výsledné hodnoty vzorku 1 – stanovení Sb 

Opakování Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Sb [µg] Absorbance  Koncentrace Sb 
[µg.g-1] 

1 0,650 0,0024 1,4296 3,6 

2 0,858 0,0035 2,0124 4,1 

3 0,883 0,0036 2,0497 4,0 

4 0,925 0,0039 2,2068 4,2 

5 0,809 0,0036 2,0683 4,5 

6 1,079 0,0045 2,5804 4,3 

Průměrná koncentrace antimonu ve vzorku 1 je 4,12 µg.g-1. Průměrná relativní 

směrodatná odchylka je 4,9 %. 
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Tabulka 13 – Výsledné hodnoty vzorku 2 – stanovení Sb 

Opakování Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Sb [µg] Absorbance  Koncentrace Sb 
[µg.g-1] 

1 0,959 0,0041 2,3220 4,3 

2 0,798 0,0028 1,6373 3,5 

3 0,855 0,0038 2,1939 4,5 

4 0,939 0,0036 2,0827 3,9 

5 0,835 0,0034 1,9846 4,1 

6 0,657 0,0028 1,6530 4,2 

 Průměrná koncentrace antimonu ve vzorku 2 je 4,08 µg.g-1. Průměrná relativní 

směrodatná odchylka je 8,2 %. 

Tabulka 14 – Výsledné hodnoty vzorku 3 – stanovení Sb 

Opakování Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Sb [µg] Absorbance  Koncentrace Sb 
[µg.g-1] 

1 1,210 0,0021 1,3191 1,8 

2 0,872 0,0038 2,1605 4,3 

3 0,996 0,0039 2,2264 3,9 

4 0,730 0,0032 1,8757 4,4 

5 0,710 0,0031 1,7983 4,3 

6 1,005 0,0041 2,3023 4,0 

Průměrná koncentrace antimonu ve vzorku 3 je 3,78 µg.g-1. Průměrná relativní 

směrodatná odchylka je 6,2 %. 

Koncentrace antimonu ve vzorku vycházely velmi nízké od 3,78 po 4,12 µg.g-1 

(koncentrace PM10 ve vzorku 24,32 – 33,56 µg.m-3). U stanovení antimonu v Buenos Aires 

se koncentrace nacházely v rozmezí od 15 do 342 µg.g-1  (koncentrace PM10 35,63 – 95,07 

µg.m-3) [26]. Výsledky srovnávací analýzy (elektrotermická atomizace AAS vodných 

roztoků, číslo protokolu: 159/14, analýzu provedlo Centrum nanotechnologií VŠB – TUO) 

ukázaly, že koncentrace antimonu ve vzorcích se nachází v rozmezí 549,45 – 689,65 µg.g-1 

(relativní nejistota stanovení ±20 %), lze předpokládat, že antimon byl tedy ze vzorku 

odpařen dříve, než došlo k atomizaci, z důvodu vysoké teploty pyrolýzy. Měření mohla být 

rovněž ovlivněna nepoužitím modifikátoru, který se podle rešerší u stanovení antimonu 

používá [23,26], nebo použitím nevhodné korekce pozadí. 

U stanovení antimonu v Káhiře se pro měření antimonu použila primární vlnová 

délka 217,5815 nm. Přesnost, vyjádřená jako RSD, byla ve většině případů lepší než 10% 

[23]. U stanovení antimonu v Buenos Aires byla použita vlnová délka 212,7390 nm za 
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účelem přizpůsobení citlivosti metody na koncentraci antimonu ve vzorcích. RSD u tohoto 

měření se nacházela v rozmezí 4 – 9 %. U tohoto stanovení byly použity pro sběr vzorků 

skleněné filtry [26].  

6.2 Stanovení paladia  

Pro stanovení paladia ve vzorcích na vlnové délce 244,791 nm byla proměřena 

validace, viz tabulka 15 a 3 vzorky se 6 opakováními, vzorky byly popsány v kapitole 5.3 

Stanovení antimonu. Výsledné hodnoty vzorků jsou uvedeny v tabulkách 16, 17 a 18.  

Tabulka 15 - Výsledky validace 

Opakování Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Pd [pg] Absorbance  Koncentrace Pd 
[µg.kg-1] 

1 0,184 -0,0856 -0,00132 -0,47 

2 0,256 2,4640 0,07373 9,62 

3 1,205 5,0580 0,00612 4,20 

4 0,715 2,3860 0,02790 3,34 

5 0,482 0,4780 -0,00021 0,99 

6 0,530 1,0650 0,00056 2,01 

Průměrná koncentrace paladia v CRM vyšla 3,28 µg.kg-1. Průměrná relativní 

směrodatná odchylka je 257,9 %. 

Tabulka 16 – Výsledné hodnoty vzorku 1 – stanovení Pd 

Opakování Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Pd [pg] Absorbance  Koncentrace Pd 
[µg.kg-1] 

1 0,926 0,7747 0,00347 0,83 

2 0,851 1,2140 0,02371 1,42 

3 1,090 1,1150 0,01917 1,02 

4 0,566 0,9819 0,01302 1,74 

5 0,922 0,6928 -0,00031 0,75 

6 1,215 0,7011 0,00008 0,58 

Průměrná koncentrace paladia ve vzorku 1 je 1,06 µg.kg-1. Průměrná relativní 

směrodatná odchylka je 103,3 %. 
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Tabulka 17 – Výsledné hodnoty vzorku 2 – stanovení Pd 

Opakování Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Pd [pg] Absorbance  Koncentrace Pd 
[µg.kg-1] 

1 0,914 0,6946 -0,00022 0,76 

2 0,904 0,6689 -0,00141 0,74 

3 0,961 0,3384 -0,01664 0,35 

4 1,059 0,6906 -0,00041 0,65 

5 1,216 0,6649 -0,00159 0,55 

6 0,678 0,6534 -0,00056 0,96 

Průměrná koncentrace paladia ve vzorku 2 je 0,67 µg.kg-1. Průměrná relativní 

směrodatná odchylka nebyla spočtena.  

Tabulka 18 – Výsledné hodnoty vzorku 3 – stanovení Pd 

Opakování Hmotnost vzorku 
[mg] 

Obsah Pd [pg] Absorbance  Koncentrace Pd 
[µg.kg-1] 

1 0,846 1,2440 0,02509 1,47 

2 1,051 0,6596 -0,00184 0,63 

3 0,700 0,6441 -0,00255 0,92 

4 0,850 0,7374 0,00175 0,87 

5 0,894 0,6872 -0,00056 0,77 

6 0,917 0,6874 -0,00056 0,75 

Průměrná koncentrace paladia ve vzorku 3 je 0,90 µg.kg-1. Průměrná relativní 

směrodatná odchylka je 301,8 %. 

Naměřené absorbance vycházely velmi nízké nebo i záporné, to je pravděpodobně 

způsobeno korekcí pozadí. V certifikovaném referenčním materiálu BCR – 723 je obsah 

paladia 6,1 µg.kg-1 a hodnoty validace vyšla 3,28 µg.kg-1. Koncentrace paladia ve vzorcích 

vycházely v rozmezí 0,67 – 1,06 µg.kg-1, ale vzhledem k hodnotám validace a RSD nelze 

naměřené koncentrace považovat za korektní. Na výsledky stanovení může mít vliv 

množství navážky (velký rozptyl hmotností navážek), jak je uvedeno v rešerši u stanovení 

Pd [20], ale také nízké koncentrace, u kterých může mít vliv korekce pozadí. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce je zjištění možností přímého stanovení kovů v prašném 

aerosolu, které byly zjištěny pomocí literární rešerše. Metoda přímého stanovení se 

používá zatím jenom v zahraničí a je vyvíjená od roku 1995. Pevné vzorky mají oproti 

kapalným několik výhod a to zejména časovou a finanční úsporu u přípravy vzorku. Kovy 

se v prašném aerosolu stanovují zejména pro jejich negativní vliv na lidské zdraví a na 

složky životního prostředí, ale také z důvodu, že stanovením určité kombinace kovů 

napomáhá určit zdroj znečišťování.  

Dalším cílem této bakalářské práce bylo provedení testovacího stanovení u 

vybraného kovu. Vybraným kovem byl antimon a paladium. Nejdřív byla provedena 

kalibrace a validace pro antimon, kde byl použit certifikovaný referenční materiál NIST08. 

Antimon byl stanoven na dvou vlnových délkách, a to na primární 217,5815 nm a na 

sekundární 206,8330 nm. Při měření na sekundární vlnové délce bylo zjištěno, že 

vycházejí přesnější výsledky. Dále spektrum kolem sekundární vlnové délky není tak 

rušeno píky ostatním prvků jako u spektra kolem primární vlnové délky.  

Ve vzorku byl proměřen antimon. Koncentrace antimonu vycházely velmi nízké od 

od 3,78 po 4,12 µg.g-1 (koncentrace PM10 ve vzorku 24,32 – 33,56 µg.m-3). Průměrné RSD 

ve vzorcích se nacházely pod 10 %. Výsledky srovnávací analýzy ukázaly, že koncentrace 

antimonu ve vzorcích se nachází v rozmezí 549,45 – 689,65 µg.g-1, lze předpokládat, že 

antimon byl tedy ze vzorku odpařen dříve, než došlo k atomizaci, z důvodu vysoké teploty 

pyrolýzy. Měření mohla být rovněž ovlivněna nepoužitím modifikátoru, nebo použitím 

nevhodné korekce pozadí. Doporučuji pro další stanovení optimalizovat teplotní pecní 

program (především teplotu pyrolýzy). Dále doporučuji použít modifikátor a to buď 

permanentní, nebo chemický a použít jinou korekci pozadí. 

Dále bylo ve stejných vzorcích proměřeno paladium. V certifikovaném referenčním 

materiálu BCR – 723 je obsah paladia 6,1 µg.kg-1 a hodnoty validace vyšla 3,28 µg.kg-1. 

Vzhledem k hodnotám validace nelze naměřené koncentrace považovat za korektní. 

Relativní směrodatné odchylky u tohoto stanovení byly nad 100 % nebo vůbec nebyly 

spočteny z důvodu naměření nízkých nebo záporných absorbancí, které byly způsobeny 

korekcí pozadí. Na výsledky stanovení může mít vliv množství navážky, ale také nízké 

koncentrace. Doporučuji proto u dalších stanovení paladia prostudovat vliv navážky na 

výsledky stanovení, použití koncentrovanějšího vzorku a použité jiné korekce pozadí. 
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9 Seznam zkratek 

AAS – atomová absorpční spektrometrie 

ET AAS – elektrotermická atomová absorpční spektrometrie 

HR-CS GF AAS – elektrotermická atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním 

zdrojem záření s vysokým rozlišením, využívající grafitovou kyvetu 

RSD – relativní směrodatná odchylka 

SS – pevné vzorky (solid sample) 

CRM – certifikovaný referenční materiál 
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