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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá metodou přímého vnášení suspenze jílových materiálů, 

konkrétně kaolinitu a bentonitu o velikosti částic 2 a 4 mikrometry do atomového emisního 

spektrometru s indukčně vázanou plazmou Spectro Ciros Vision. Byl sledován vliv 

operačních podmínek spektrometru (výkon vysokofrekvenčního generátoru, průtok 

vnějšího a nosného plynu) a způsob přípravy suspenze na stanovené obsahy uvedených 

prvků. Stanovené obsahy Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Ti a Si byly porovnány s hodnotami 

stanovenými metodou vnášení vodného roztoku po mineralizaci vzorků. Z výsledků 

vyplývá, že lepší výtěžnosti lze dosáhnout vnášením suspenze připravené z menšího 

množství pevného vzorku o menší velikosti části, který je během přípravy okyselen 

koncentrovanou kyselinou dusičnou na pH přibližně 2 a takto okyselenou suspenzi vnášet 

do plazmatu za stálého míchání v pomocí ultrazvuku. Za stejných operačních podmínek 

nelze stanovit všechny uvedené prvky. 

Klíčová slova: draslík, hořčík, vápník, hliník, železo, titan, křemík, atomová emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, metoda přímého zavádění suspenze, jílové 

materiály 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Presented thesis deals with determination of clay mineral composition using the 

method of direct suspensions introduction into an atomic emission spectrometer with 

inductively coupled plasma of Spectro Ciros Vision. The kaolinite and bentonite with 

particle diameter less than 2 and 4 micrometers were used. Effect of some important 

parameters such as output of RF generator, the outer and the inner gas flow, and the 

method of slurry preparation on determination Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Ti a Si contend were 

studied. The results have been compared with the results of sample determination after 

their decomposition. The results show that the better recovery was achieved when the 

smaller amount and size of solid sample were used for slurry preparation and the 

concentrated nitric acid was added to slurry to prepared suspension with pH 2. It is better 

when the slurry was sonicated during its introduction. Determination of the mentioned 

elements together was not possible under the same determination conditions.  

Keywords: potassium, magnesium, calcium, aluminium, iron, titanium, silicon, atomic 

emission spectrometry with inductively coupled plasma, the method of direct introduction 

of slurry, clay materials 
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Seznam použitých veličin s názvy a jednotkami 

a Úsek posunutí  

b Směrnice kalibrační přímky  

b2 Regresní koeficient kalibrační křivky  

c Rychlosti světla (m·s
-1

) 

C Cochranův test  

d Průměr částic jílového materiálu (m) 

E Energie (J) 

Ep Energie částic na nižší hladině (J) 

Eq Energie částic na vyšší hladině (J) 

E1 Energie nižší elektronové hladiny (J) 

E2 Energie vyšší elektronové hladiny (J) 

h Planckova konstanta (J·s) 

h1 Výška sedimentačního sloupce (m) 

ma Hmotnost částice (kg) 

mb Počet hodnot kalibrační křivky  

mc Počet paralelních stanovení  

md Počet vzorků  

me Počet vzorků podobného složení  

n Stupeň volnosti  

na Hustota částice  

nb n-krátá analýza (m
-3

) 

ne Elektronová hustota (m
-3

) 

ni 

nm 

Iontová hustota 

Nejistota měření 

(m
-3

) 

(%) 



 

 

nI Přijatá referenční hodnota  

nII Množství koncentračního analytu námi získaného 

danou metodou 

 

n1 Počet výsledků, z nichž je počítán celkový průměr  

p Počet odhadů  

r Korelační koeficient  

Re Výtěžnost  

s Směrodatná odchylka  

Sa Směrodatná odchylka  

Sb Směrodatná odchylka  

si Směrodatná odchylka  

smax Největší hodnota směrodatné odchylky  

sn Směrodatná odchylka  

sx Směrodatná odchylka  

sx1 Směrodatná odchylka bez výsledku X  

Sx1 Rozptyl  

Sx2 rozptyl  

sy,x Směrodatná odchylka absolutních reziduí  

T Teplota částice (K) 

ta Studentův parametr  

tb Studentův parametr  

Te Teplota elektronu (K) 

Ti Teplota iontu (K) 

Tn Grubbsovo kritérium  

t1 Studentův parametr  

t2 Kvantil Studentova rozdělení  



 

 

T1 Grubbsovo kritérium  

v Rychlost částice (m·s
-1

) 

X Referenční hodnota  

Xa Výsledek testovaný na odlehlost  

xD Koncentrace  

xi Referenční hodnoty  

Xi Obsah analytu  

xj Průměr stanovení  

xji i-té stanovení j-tého vzorku  

xn Výsledek největší  

xn1 Výsledek nejmenší  

xs Koncentrace  

x1 Obsah analytu  

x2 Jednotlivé hodnoty  

𝑥  Průměr  

𝑥 1 Průměrná hodnota nezávisle proměnné xi  

𝑥 2 Celkový průměr bez výsledku X  

y Intenzita signálu  

yc Kritická úroveň  

yD Mez detekce  

yi Nalezená hodnota  

yi Intenzita signálu  

Yi Intenzita signálu  

ys Mez stanovitelnosti  

Yi
' 

Predikované hodnoty yi  



 

 

𝑦  Průměrná hodnota závislá na proměnné yi  

λ Vlnová délka (m) 

ν frekvence (Hz) 

ν1 Počet stupňů volnosti  

𝜈  Vlnočet (m
-1

) 

τ Doba sedimentace (s) 

ρj Hustota jílového materiálu (kg/m
3
) 

ρv Hustota vody (kg/m
3
) 
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1 ÚVOD 

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (AES-ICP) je v 

současnosti rutinní metodou, která je díky své selektivitě, citlivosti a dostateční přesnosti 

využívána k analýze nejrůznějších materiálů v oblasti ekologie, zemědělství, průmyslu a 

medicíně. ICP – AES se vyznačuje také vysokou kapacitou měření, možnosti analýzy 

kapalných i pevných vzorků a stanovením většího množství prvků současně. Metoda je 

primárně využívána pro analýzu kapalných vzorků, především vodného charakteru. Lze ji 

také využít pro analýzu suspenzí, což je velmi užitečný způsob, jak přímo analyzovat 

práškové materiály, např. uhlí, geologické materiály, cement jemnozrnné odpadní 

materiály nebo biologické materiály. Předpokladem využití takové metody stanovení je 

vypracování postupu stanovení a jeho validace.  

Diplomová práce se zabývá studiem možností stanovení Na, K, Ca, Mg, Fe, Ti, Al, 

a Si v materiálech práškového charakteru metodou přímého vnášení suspenzí do plazmatu. 

Pro určení vlivu operačních parametrů spektrometru a postupů přípravy suspenzí byly po 

prvotních experimentech zvoleny jílové minerály, které bylo možné připravit 

s definovanou velikostí částic.  

Cílem této práce byl návrh postupu přípravy suspenzí, postupu hodnocení jejich 

stability a metody přímého vnášení do plazmatu, optimalizace podmínek měření a 

zhodnocení výsledků analýzy pomocí vybraných validačních parametrů. 
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2 TEORETICKÉ ZÁKLADY ATOMOVÉ EMISNÍ 

SPEKTROMETRIE 

2.1 Elektromagnetické záření 

V roce 1872 skotský matematik a fyzik James Maxwell (1831 - 1879) teoreticky 

předpověděl a matematicky popsal existenci elektromagnetických vln. Maxwell uvažoval  

o přenosu energie na dálku. Na základě těchto poznatků v roce 1887 německý fyzik 

Heinrich R. Hertz (1857 - 1894) sestrojil první jednoduchý vysílač i přijímač 

elektromagnetických vln a tak dokázal jejich existenci. Dalším zájmem Maxwella a 

ostatních významných vědců této doby bylo studium vlastností záření. Domnívali se, že 

tato záření jsou zároveň i elektromagnetická, lišící se od sebe vlnovou délkou. Pokud by 

bylo světlo elektromagnetickým zářením, znamenalo by to neprůchodnost světla přes 

vodiče, což se také následně potvrdilo. 

Elektromagnetické záření kmitá s frekvencí v intervalu 10
7
 až 10

23
 Hz, resp. 

vlnovou délkou 10 až 10
15

 m. Podle Einsteinovy rovnice jsme schopni zjistit vztah mezi 

vlnovou délkou, frekvencí, hmotností částice a energií, dle následujícího vztahu: 

E = h ∙ ν =  
h∙c

λ
= ma ∙ c2  (J)                                                                                   (1) 

kde   E je energie  (J) 

 h     -  Planckova konstanta  (6,6256 . 10
-34

 J . s)   

 c     -   rychlost světla  (2,9976 . 10
8
 m . s

-1) 

 λ     -   vlnová délka  (m) 

 ma    -   hmotnost částice  (kg) 

 ν     - frekvence  (Hz) 

Elektromagnetické záření lze popsat dvěma periodicky proměnnými složkami, a to 

elektrickou a magnetickou, jejichž vektory jsou navzájem k sobě kolmé ke směru šíření 

paprsku. Je-li záření tvořené elektromagnetickým zářením jedné vlnové délky, nazývá se 

monochromatické, zatím co záření složené z elektromagnetického záření různých vlnových 

délek je označováno jako polychromatické. Existuje několik zdrojů elektromagnetického 

záření. Pokud oscilačnímu obvodu dodáme energii, můžeme jej považovat za první příklad 
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zdroje záření, jež poskytuje nepřetržitý sled vlnění. Dalším zdrojem vyzařující energii 

dovoleného kvantového přechodu jako foton, je atom či molekula. [2, 3, 4] 

Vlnová délka v souladu s vlnovou mechanikou, je u pohybující se částice 

s hmotností, vyjádřena dle de Broglieho vztahu: 

𝜆 =  
ℎ

𝑚𝑎 ∙𝑣
  (m)                                                                                                           (2) 

kde   λ  je  vlnová délka  (m) 

 h     -    Planckova konstanta  (6,6256 . 10
-34

 J . s)   

 ma    -    hnotnost částice  (kg) 

 v     -    rychlost částice  (m·s-1
) 

2.1.1 Interakce záření s látkou 

Jedním ze základních principů spektrometrických metod je interakce látky 

s elektromagnetickým zářením. Při této interakci dojde k vybuzení nebo aktivaci atomů, 

molekul, iontů či radikálů v důsledku výměny energie mezi látkou a zářením. Velikost 

kvant adsorbovaného záření se rovná rozdílu energetických stavů, mezi kterými částice 

přechází. Frekvence signálů spektrálních metod splňuje následující podmínku 

kvantovaného rozdílu: 

∆𝐸 = 𝐸𝑞 − 𝐸𝑝 = ℎ ∙ 𝜈   (J)                                                                                       (3) 

kde   Eq   je energie částice na vyšší hladině  (J) 

         Ep   -   energie částice na nižší hladině  (J) 

 h - Planckova konstanta (6,6256 . 10
-34

 J . s) 

 ν - frekvence (Hz) 

V případě přírůstku energie, tedy při excitaci částice, atomů či molekul ze 

základního energetického stavu do vyššího stavu hovoříme o absorpci. Proti tomu u ztráty 

energie atomů neboli přechodu volných atomů, iontů a jednoduchých molekul 

z excitovaného stavu na energeticky nižší hladinu můžeme pozorovat emisi. [2, 3, 4] 
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Atomová emisní spektrometrie 

Jak již bylo naznačeno dříve, valenční elektrony atomu po dodání energie přejdou 

z nižší energetické hladiny na vyšší energetickou hladinu. Při přechodu zpět na nižší 

energetickou hladinu dojde k vyzáření energie, jejíž vlnočet je určen rozdílem energie 

příslušných elektronových hladin, což popisuje následující rovnice: 

 ∆𝐸 =  𝐸2 −  𝐸1 = ℎ ∙ 𝜈 =  
ℎ∙𝑐

𝜆
= ℎ ∙ 𝑐 =  𝜈   (J)                                                      (4) 

kde   E1    je  Energie nižší elektronové hladiny  (J) 

         E2    -   Energie vyšší elektronové hladiny  (J) 

             h      -   Planckova konstanta  (6,626·10
-34

 J·s) 

         ν      -   frekvence  (Hz) 

         λ      -   vlnová délka  (m) 

         𝜈      -    vlnočet  (m
-1

) 

         c      -   rychlost  (m·s
-1

) 

Uvolněnou energii lze pozorovat jako spektrální čáru. [3, 5] 

Po dodání dostatečného množství energie elektronům mohou nastat dvě možnosti. 

Buď zůstanou elektrony v atomu i při přechodu na vzdálenější hladinu, tzv. buzení atomu 

v neutrálním stavu nebo se odpoutají, čímž vznikne ionizovaný atom. Odpoutá – li se 

pouze jeden elektron, jde o ionizaci do prvního stupně a v případě, že se odpoutají dva 

elektrony, jedná se o ionizaci do druhého stupně atd. Ve spektrech vybuzených nižší 

energií nalezneme čáry odpovídající neutrálním atomům. [3] 

Přechody elektronů na vyšší energetické hladiny jsou omezeny. Tyto ,,dovolené“ 

přechody se řídí tzv. výběrovými pravidly. Díky těmto pravidlům se uskuteční pouze ty 

přechody elektronů, u kterých jsou mezi výchozím a excitovaným stavem splněny tři 

následující podmínky: 

a) Hlavní kvantové číslo se může měnit libovolně 

b) Vedlejší kvantové číslo se může měnit jen o jednotku ∆l = ± 1 

c) Pro magnetické kvantové číslo musí platit ∆m = 0 nebo ± 1 

Pravděpodobnost elektronových přechodů je spjata s intenzitou spektrálních čar. 

Zatímco elektronové přechody zakázané mají nízkou pravděpodobnost, elektronové 
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přechody dvou sousedících hladin (základní a excitované) nastávají s vysokou 

pravděpodobností. [2] 

Podle buzení atomových spekter rozlišujeme atomovou emisní spektrometrii např. 

s doutnavým výbojem či s indukčně vázanou plazmou, označovanou jako ICP – AES.       

V diplomové práci je použita technika ICP – AES a je blíže popsána v následujícím textu. 

[3, 4] 

2.2 Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou  

Jako první studoval bezelektrodové plazma Hittorf (1884) a po objevení elektronu 

J.J. Thomsonem (1897) popsal J.W. Strutt lord Rayleight v roce 1996 základ plazmatu tzv. 

kolektivní chování elektronů. Na základě analogie mezi oscilacemi elektronového oblaku   

a želatinovou konsistencí krevní plazmy byl nově použit termín ,,plazma“ I. Langmuierem 

a Tonksem. T.B.Reed (1960) nově použil indukčně vázanou plazmu (ICP) pro chemickou 

aplikaci, která byla v šedesátých a sedmdesátých letech rozvíjena především ve Velké 

Británii, Francii, Itálii a bývalém NDR. K rychlému rozvoji instrumentace pak dochází 

v osmdesátých letech při zdokonalování optických systémů, přičemž se ICP spojuje 

s hmotnostní spektrometrií a rozšiřují se techniky vnášení vzorku do výboje. [6] 

AES lze dnes považovat za zaběhnutou rutinní analytickou technikou. Podstatou 

této techniky je zmíněná plazma, často také označována za čtvrté skupenství hmoty.  

Plazmu však ve skutečnosti považujeme za plyn, jehož volně pohybující se 

elektrony jsou schopné vést elektrický proud, a proto můžeme tento ionizovaný, 

makroskopicky neutrální stav nazvat vodivým plynem. Zatímco ve vodivých kovech jsou 

elektrony od atomu odtrženy silami pocházející z jejich velké hustoty, u plazmy dochází 

k odtržení elektronů od atomů vlivem rychlého pohybu částic, který vzniká působením 

světla nebo elektrickými náboji. Na této podstatě je založena např. polární záře či blesk.  

[7, 9] 

Plazma obsahuje kladně nabité i záporně nabité částice v takovém poměru, že jejich 

celkový náboj je nulový, což se souhrnně označuje jako kvazineutralita. V této teorii 

hovoříme o částicích, jako jsou elektrony, ionty, molekuly a neutrální atomy. 

Podle způsobu dodání energie plazmě, rozlišujeme dva typy plazmy: 

 izotermická plazma – veškeré částice mají stejnou teplotu 

 neizotermická plazma – teplota elektronů převažuje nad teplotou ostatních částic 
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 [7, 8, 9] 

Se zvyšující se teplotou bývá pevná látka přeměněna v kapalinu a ta následně na 

plyn. Za dostatečně vysoké teploty lze molekuly plynu rozložit na plyn atomů, které se 

pohybují zcela volně v náhodných směrech, s výjimkou náhodných atomových kolizí. 

Pokud bude teplota i nadále zvyšována, dojde k rozložení atomů na volně se pohybující 

nabité částice, tedy elektrony a kladně nabité ionty, čímž bude plyn přeměněn na plazmu. 

Tento stav charakterizujeme společně nabitými hustotami částic a teplotami v rovnováze 

dle následujících rovnic: 

 ne≈ni≈na                                                                                                                   (5) 

kde  ne   je  elektronová hustota  (m
-3

) 

        ni   -    iontová hustota  (m
-3

) 

        na   -    hustota částice  (m
-3

) 

Te=Ti=T                                                                                                                    (6) 

kde  Te  je teplota elektronu  (K) 

      Ti   - teplota iontu  (K) 

       T   - teplota částice  (K) 

Teplota plazmy se liší v souvislosti se schopností ionizace daného prvku a může se 

pohybovat od 4 000 K až po 20 000 K. [10, 11] 

2.2.1 Přístrojové vybavení 

Spektrální přístroj je složen ze tří základních částí, jimiž jsou:  

a) Budící zdroj 

b) Optické systémy 

c) Vyhodnocovací a řídící jednotka  

Aby byla analyzovaná látka schopna emitovat záření, je nutné ji převést do vhodné 

formy, což obstarají budící zdroje. Buzení atomových emisních spekter nastává v plynném 

prostředí s takovou teplotou, aby střední kinetická energie částic dosahovala hodnotu 

budících energií analyzovaných atomů. Při teplotě několik tisíc kelvínů nastává excitace 

atomů a rovněž jejich rozklad na ionty a volné elektrony. Buzení musí být citlivé pro 

širokou oblast koncentrace a zároveň musí splňovat podmínku reprodukovatelnosti.  
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Obecně buzení vzorku probíhá v několika dílčích krocích. Nejprve dojde k vypaření 

analyzovaného materiálu a jeho převedení na páry. Následuje disociace částic, vznik atomů 

a následně dochází ke vzniku excitovaných popř. ionizovaných atomů. Excitované atomy 

jsou zdrojem čárového spektra. [2, 3, 4] 

Použití tradičních budících zdrojů v atomové emisní spektrometrii je zatíženo 

určitými nedostatky. Těmito nedostatky jsou nízká teplota plamene nedostačující pro 

ionizaci atomů s většími excitačními energiemi a velký matrixový efekt u oblouku 

případně jiskry. Zmíněné nedostatky jsou odstraněny použitím vysokofrekvenčního 

plazmového výboje (ICP). [4, 6]  

Budícím zdrojem ICP je plazma. Základní zařízení pro vznik plazmatu je Teslův 

transformátor, který iniciuje ionizací jiskrovým výbojem vznik plazmatu. Nosný plyn 

argon proudí křemennou trubicí, na níž je indukční cívka obsahující tři až čtyři závity. Při 

průchodu vysokofrekvenčního proudu přes cívku vzniká elektromagnetické pole, jehož 

siločáry mají elipsovitý tvar a jsou orientovány proti křemenné trubici. Kvůli 

indukovanému střídavému elektrickému poli je tok elektronů v prostoru této trubice tzv. 

vírový, přičemž dochází k urychlování elektronů kolmých na směr elektromagnetického 

pole a vzniku ohmického vyhřívání prostoru a další ionizaci plynu. Plazma se díky tomu 

tvoří trvale a výsledkem je vysokoionizovaný plyn s teplotou 6 000 až 10 000 K.  

Další součástí ICP je plazmová hlavice, ve které vzniká plazma. Plazmová hlavice 

se skládá ze tří koncentrických válcových trubek (plazmová, prostřední a injektor) 

vyrobených z křemene a korundu. Pracovní plyn, zpravidla argon, prochází mezi 

plazmovou hlavicí a prostřední trubicí a vytváří samotný výboj plazmatu.  Jeho průtok se 

může pohybovat od 7 – 20 l/min. Vlivem silného proudění argonu k vnitřní stěně 

prostřední křemenné trubky, dochází k termické izolaci trubky od korundové trubice 

injektoru. Vzorek ve formě jemného kapalného aerosolu se přivádí do injektoru pomocí 

nosného plynu o průtoku 0,5 – 1,5 l/min. Excitaci vzorku lze ovlivnit příkonem 

vysokofrekvenčního generátoru, který se může podle typu přístroje pohybovat od 0,7 – 2 

kW.  Topografii plazmatu se schématem plazmové hlavice znázorňuje Obr. 1. 
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Obr. 1: Topografie plazmy [14] 

V důsledku úměrného snižování teploty plazmatu se vzdáleností nad střední 

trubkou, tedy hořákem, jsme schopni zvolit optimální teplotu excitace pro daný prvek ve 

vzorku, jak je zmíněno výše. [2, 4, 17] 

Elektromagnetické záření vznikající v ICP je složeno ze záření atomů a iontů 

vzorku reprezentovaného řadou diskrétních složek o charakteristických vlnových délkách, 

ze záření nedisociovaných molekul pocházejících ze vzorku, z rozpouštědla, popř. i ze 

vzduchu, ale také ze spojitého záření charakterizovaného všemi vlnovými délkami ve 

sledované oblasti. Molekulové a spojité záření nenesou žádnou analytickou informaci. 

Také tvoří rušivé pozadí, jehož intenzita je za daných experimentálních podmínek 

prakticky konstantní je tedy nutné jeho hodnotu od celkového signálu odečíst. Tento 

problém řeší software přístroje. [6]  

Velmi důležité je umístit správně pozorovací místo, kde se spektrum zaznamenává. 

Jsou pro to 2 možnosti: 

 Radiální spektrometr, kdy je pozorovací místo umístěno kolmo k ose 

plazmatického hořáku; 

 Axiální spektrometr, kdy je spektrum snímáno v ose plazmatického hořáku. 

K měření intenzity v elektromagnetickém záření se využívají převážně různé druhy 

fotonásobičů, případně fotodiody a zcela výjimečně fotonky. S rozvojem techniky se 

začaly používat jako detektory různá zařízení pocházející z televize, která umožňují výstup 

na počítač a tím možnost uschovat a zpracovat signál. Vysokou úroveň mají detektory 
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s možností využití vedle sebe uložených úzkých fotocitlivých diod, například detektor 

CCD. Největším pokrokem v detekci záření je dvourozměrný detektor CID, obsahující 512 

fotocitlivých diod v horizontálním a 512 diod ve vertikálním směru, což umožňuje 

poskytovat 2 621 444 informací. Tyto detektory umožňují rychlý záznam spektra 

v širokém intervalu vlnových délek, čímž se urychluje celková doba analýzy. [6] 

2.3 Metody vnášení vzorku do plazmatu 

Vnášení vzorku je u každé chemické analýzy klíčovým krokem pro správný 

analytický výsledek. Například vnášení vzorku do plazmatu je nejslabším článkem 

v metodě ICP - AES, která v současné době slouží k analýze kapalných vzorků, plynů ale 

také k přímé analýze pevných látek s využitím nejrůznějších technik. [6] 

2.3.1 Zmlžování roztoků 

Proces generace a transportu aerosolu roztoků do výbojů i plamene lze rozdělit do 

tří částí: 

 Primární generace aerosolu zmlžovači, při níž dochází k působení proti 

povrchovému napětí zmlžované kapaliny. Vzniká tak polydisperzní aerosol 

s primárním rozdělením velikosti částic, závislé na vlastnostech                     

a podmínkách činnosti zmlžovače, vlastnostech roztoků a zdroji energie. 

 Sekundární modifikace aerosolu generovaného zmlžovačem vedoucí ke 

zmenšování středního průměru částic, a to ztrátami nebo třením na tuhé 

překážce.  

 Terciální modifikace aerosolu v transportní trase, při čemž dochází jak ke 

ztrátám částic překračujících mezní aerodynamický průřez, tak i ke 

zmenšování přirozeným nebo řízeným odpařováním v toku nosného plynu. 

Výše popsané děje na sebe navazují tímto způsobem: V první fázi se nachází 

analyzovaný vodní roztok, který po primárním zmlžování přechází na polydisperzní 

aerosol a velké primární částice. Obě tyto formy následně přechází do druhé fáze, v níž 

probíhá sekundární modifikace aerosolu a zmenšování částic. Ve třetí fázi, což je transport 

a odpařování rozpouštědla, popřípadě jeho kondenzace, dochází k rozpadu aerosolu až na 

částečně dehydratované soli či látky a současně dochází ke ztrátám v transportní trase 

různými procesy. Dále už následuje pouze desolvatace aerosolu a vstup do excitačního 

nebo atomizačního zdroje. 
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V primární generaci aerosolu se využívají různorodé zmlžovače, lišící se způsobem 

získávání energie působící proti povrchovému napětí kapaliny jejím tříštěním za vzniku 

aerosolu, jako je např. pneumatický zmlžovač, hydraulický vysokotlaký zmlžovač, tepelný 

zmlžovač či ultrazvukový zmlžovač. [6] 

2.3.2 Zmlžování suspenzí 

Technika zmlžování suspenzí vzorků je vhodná především k analýze řady materiálů 

v jemné práškové formě, kdy velikost částic je menší než 20 µm, nebo pokud lze materiál 

do formy prášku snadno převést. Tato technika přináší značnou časovou úsporu, jelikož 

obchází přípravu vzorku mokrou cestou, hlavně pomocí rozkladů na bázi tavení, spalování, 

rozkladu v autoklávu či mikrovlnného rozkladu. Další výhodou je snížení 

pravděpodobnosti kontaminace vzorku a minimalizace ztrát analytu.  

Pro analýzu suspenzí především pak vodných suspenzí, je nejběžněji používán 

pneumatický zmlžovač modifikovaný Babingtonovým typem, V- štěrbinového nebo cross-

flow typu. Výběr typu zmlžovače je složitější, zejména z hlediska omezení funkčních 

vlastností konstrukce zmlžovače přijímat suspenzi bez ucpání kritických částí.  

Během dávkování suspenze je nutné udržovat ji neustále v homogenním stavu, buď 

kontinuálním mícháním na magnetické míchačce, nebo vířením v ultrazvukové lázni, 

s možností využití případného přídavku stabilizujícího činidla.  

Velkým problémem suspenzní techniky je způsob standardizace. Příprava 

standardů je totiž velmi složitá a v některých případech dokonce zcela nemožná. Proto se 

při stanovení velmi často používá metoda standardního přídavku a to kalibrací přídavky 

vodných roztoků standardů do analyzované suspenze. Obecně platí, že se analyt přidávaný 

do analyzované suspenze musí chovat stejně jako analyt, přítomný v částečkách 

analyzovaného materiálu. Na rozdíl od disperzního média (roztoku), kdy je velikost 

kapiček aerosolu určována parametry a nastavením zmlžovačů, je velikost částic ve 

vznikajícím aerosolu předem přesně definovaná zrněním práškového materiálu.  

Přímý postup stanovení suspenzní technikou je velmi rychlou a dostatečně 

spolehlivou metodou analýzy práškových materiálů s úzkou distribucí částic. Tato metoda 

rovněž nachází perspektivní využití v separaci a prekoncentraci stopových prvků na 

jednozrnných sorbentech. [6] 
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2.3.3 Použití metody přímého vnášení suspenze 

Metodu přímého vnášení suspenze do AES - ICP použil Sousa a spolupracovníci. 

[17] Zmíněný autor stanovil složení hydrolýzou připravených nanočástic CoFe2O4             

a NiFe2O. V publikaci byla ke stanovení použita jak metoda analýzy vodného roztoku, tak 

metoda přímého vnášení suspenze. Stanovení Fe, Ni a Co v uvedených materiálech bylo 

provedeno na spektrálních čarách: Fe - 259,837, 221,647 a 228,616 nm. Kalibrační 

standardy byly připraveny ze zásobních jednoprvkových roztoků o koncentraci 1000 mg/l 

ve formě vodného roztoku. Ke stanovení metodou analýzy vodného roztoku byly 

analyzované materiály rozpuštěny v konc. HCl. Operační parametry použitého 

sekvenčního přístroje firmy Varian-Liberty jsou uvedených v Tab. 1. Autoři ve své 

publikaci neuvádí přesný typ spektrometru z hlediska vzájemné polohy vstupní štěrbiny      

a místa pozorování spektra. Před vlastním stanovením obsahu Fe, Co a Ni metodou 

přímého vnášení suspenze byla provedena optimalizace přípravy suspenze, která byla 

vnášena do spektrometru. Bylo zjištěno, že relativní intenzita spektrálních čar závisí na pH 

připravené suspenze. Současně při vnášení suspenze byly optimalizovány operační 

podmínky přístroje, které se od operačních parametrů uvedených v Tab. 1 nelišily. Po 

provedení analýz oběma postupy, byly výsledky statisticky zhodnoceny. Bylo zjištěno, že 

výsledky získané oběma postupy jsou v dobré shodě, což odpovídalo výsledkům obdobné 

práce publikované [18] Choim. Jediným problémem při analýze uvedených typů vzorků je 

získání stabilního koloidního roztoku, který zaručuje reprodukovatelné výsledky měřené 

intenzity na zvolených spektrálních čarách prvků. 

Tab. 1: ICP-AES operační parametry analýzy CoFe2O4 a NiFe2O 

Parametr Operační podmínky 

Výkon 1,2 kW 

Průtok plazmy 15,0 l/min 

Pomocný průtok 1,5 l/min 

Tlak rozprašovače 200 kPa 

 

Metoda vnášení suspenze byla použita pro analýzu obsahu Ti a nečistot (Ca, Cr, Fe, 

Mg, Ni, Pb, Si a Zr) v TiN částicích o střední velikosti částic 4,9 nm a 7,5 m. [19] Stejně 

jako u předchozí citované publikace [17], i zde byla ke stanovení použita jak metoda 
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analýzy vodného roztoku, tak metoda přímého vnášení suspenze. Zmíněný autor použil 

dva způsoby úpravy TiN částic a to tak, že částice TiN o střední velikosti 4,9 nm byly 

použity bez broušení, zatímco částice o střední velikosti 7,5 µm byly nejprve upraveny 

broušením. Stanovení Ti a nečistot v materiálu bylo provedeno na spektrálních čarách        

o vlnových délkách pro Ti - 334,188 nm, Ca - 373,690 nm, Cr - 205,552 nm, Fe - 238,204 

nm, Mg - 285,213 nm, Ni - 216,556 nm, Si - 288,158 nm a Zr - 327,305 nm. Kalibrační 

standardy byly připraveny z vodného roztoku o koncentraci 1000 mg/l. Jako dispergační 

činidla byla použita NH4PAA (polyakrylamin) a PEI (polyetylenamin). Před stanovením 

metodou přímého vnášení suspenze, bylo její pH upraveno pomocí HCl nebo NH3              

a následně byla suspenze míchána v ultrazvukové lázni, aby byly jednotlivé částice 

dezintegrovány. Operační parametry použitého přístroje VISTA AX ICP-AES firmy 

Varian Australia jsou uvedených v Tab. 2. Autoři ve studii sledovali vliv pH suspenze        

a vzájemný poměr tuhé fáze a dispergovadla na stabilitu suspenze a následně na souvislost 

mezi stabilitou suspenze a intenzitou měřeného signálu. Výsledky stanovení sledovaných 

prvků metodou přímého vnášení suspenze byly u obou velikostí částic TiN porovnány 

s výsledky stanovenými po rozkladu vzorku alkalickým tavením, jak metodou kalibrační 

křivky, tak standardního přídavku. Při stanovení částic o velikosti nm bylo zjištěno, že 

v metodě přímého vnášení suspenze lze pro kalibraci použít vodné roztoky standardů.       

U vzorků o velikosti částic v µm se výsledky metody přímého vnášení suspenze získané 

z kalibrační závislosti měřené na vodných roztocích standardů odchylují od výsledků 

stanovení ze vzorků po rozkladu. Je pravděpodobné, že u větších částic zaváděných do 

plazmatu ve formě suspenze nedošlo k úplnému odpaření mikrometrických částic TiN. 

Rozdíl ve výsledku mohl být také důsledkem vlivu rozdílu mezi transportem suspenze        

a vodného roztoku standardu. 

Tab. 2: ICP-AES operační parametry analýzy TiN 

Parametr Operační podmínky 

Výkon 1,25 kW 

Průtok plazmy 15,0 l/min 

Pomocný průtok 1,5 l/min 

Průtok rozprašovače 0,65 l/min 
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Wang se zabýval aplikací metody přímého vnášení suspenze při analýze nečistot 

v několika těžko rozpustných materiálech. Prvním z nich byla analýza Al, Ca, Cr, Cu, Fe, 

Si, Mg, Mn, Ni, Ti, V v  částicích SiC o středních velikostech 8,56 µm, 27,92 µm a 9,2 

µm. Autoři se ve své studii připravili z jednotlivých použitých materiálů částice o velikosti 

menší než cca 5 m. V publikaci [22] byla ke stanovení použita metoda přímého vnášení 

suspenze, ale také metoda analýzy vodného roztoku. Analýza nečistot v uvedeném 

materiálu byla provedena na těchto spektrálních čarách: Al - 308,215 nm, Ca - 317,933 

nm, Cr - 283,563 nm, Cu - 3243,754 nm, Fe - 238,204 nm, Si - 251,432 nm, Mg - 285,213 

nm, Mn - 257,610 nm, Ni - 216,556 nm, Ti - 334,941 nm a V - 311,837 nm. Operační 

parametry použitého přístroje VISTA AX ICP-AES firmy Varian, Palo Alto, CA, USA 

jsou uvedených v Tab. 3. Kalibrační standardy byly připraveny ze zásobních 

jednoprvkových vodných roztoků o koncentraci 1000 mg/l ze suspenze připravené 

z certifikovaného materiálu. Při přípravě suspenze použili jako dispergační činidlo 

polyethylenamin. Zároveň sledovali vliv pH suspenze na jeho stabilitu. Z výsledků 

vyplývá, že zejména obsahy Al, V a Fe stanovené na kalibraci s využitím suspenze 

certifikovaného materiálu byly srovnatelné s výsledky stanovení po rozkladu materiálu 

tavením.  Obsahy prvků pohybující se řádově v jednotkách a desítkách mg/kg stanovené 

metodou vnášení suspenze na kalibrační standardy připravené jako vodné roztoky byly 

v dobré shodě s certifikovanými hodnotami.  

Tab. 3: ICP-AES operační parametry analýzy SiC 

Parametr Operační podmínky 

Výkon 1,25 kW 

Průtok rozprašovače 0,65 l/min 

 

 Druhým materiálem, ve kterém Wang a spolupracovníci použili metodu přímého 

vnášení suspenze do spektrometru, bylo stanovení celé řady prvků (Ca, Cr, Cu, Fe, Ga, Li, 

Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Si, Ti a Zn) obsažených v Al2O3. Velikost částic vzorku Al2O3 

byla přibližně 7 – 10 µm. [28]. Stanovení prvků v daném vzorku bylo provedeno na těchto 

spektrálních čarách: Ca – 317,933 nm, Cr – 206,149 nm, Cu – 324,754 nm, Fe – 238,204 

nm, Ga – 294,363 nm, Li – 610,365 nm, Mg – 285,213 nm, Mn – 257,610 nm, Na – 

589,592 nm, Ni – 231,604 nm, Pb – 220,353 nm, V – 309,310 nm, Si – 251,611 nm, Ti – 

336,122 nm, Zn – 213,857 nm. Kalibrační roztoky byly připraveny ze zásobních 
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jednoprvkových vodných roztoků o koncentraci 1000 mg/l. Instrumentální a operační 

parametry přístroje VISTA AX ICP-AES firmy Varian, USA jsou uvedeny v Tab. 4. 

Autoři se ve své studii věnovali velikosti částic, ztrátě aerosolu během transportu, vlivem 

účinnosti vypařování na zmenšení velikosti částic a vlivem pH na suspenzi. Jako 

certifikovaný referenční materiál byl použit NIST SRM 699. Naměřené hodnoty byly 

porovnány s hodnotami obsahů stanovených ve vzorku po kyselém tavení                            

a certifikovanými hodnotami. Ze srovnání uvedených výsledků vyplývá, že vnášení částic 

poskytuje správné výsledky i při stanovení metodou kalibrační křivky na standardy 

připravené jako vodné roztoky. 

Tab. 4: ICP-AES instrumentální a operační parametry analýzy Al2O3 

Parametr Operační podmínky 

Výkon 1,25 kW 

Průtok plazmy 15,0 l/min 

Pomocný průtok 1,5 l/min 

Průtok rozprašovače 0,65 l/min 

 

Obdobně také Hyun a kolegové použili metodu přímého vnášení suspenze do     

ICP-AES k analýze práškového Al2O3 o velikosti částic 1 – 30 µm. [25] Jako dispergační 

činidlo byl použit pyrofosforečnan sodný. Operační parametry přístroje ICP-AES ARL 

3410, ARL Applied Research Lab. Firmy S.A., Swietzerland a mini hořákem, jsou uveden 

vy Tab. 5. Před analýzou byl Al2O3 homogenizován pomocí ultrazvuku. Publikace se 

zabývá optimalizací podmínek analýzy, vlivem velikostí a množstvím částic a pH suspenze  

na intenzitu spektrálních čar. Studií bylo zjištěno, že nejlepší poměr intenzity signálu 

k šumu byl při pH 3. Intenzita spektrálních čar rostla se zmenšující se velikostí částic a 

zvyšujícím se obsahem částic v suspenzi. Současně na intenzitu spektrálních čar měl 

pozitivní vliv zvyšující se průtok aerosolu a dosáhla maximu při průtoku 0,8 l/min. 

Tab. 5: ICP-AES operační parametry analýzy Al2O3 

Parametr Operační podmínky 

Výkon 0,65 kW 

Pomocný průtok 0,8 l/min 
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Varga a kolegové studovali vliv pH na stabilitu vodné suspenze tvořenou částicemi 

Si3N4, SiC a B4C, kterou analyzovali metodou přímého vnášení suspenze do plazmatu. [23] 

K úpravě pH suspenze byla použita kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný. Měření 

intenzity spektrálních čar majoritních a minoritních prvků bylo provedeno na spektrálních 

čarách: Si I – 251,61 nm, C I -193,09 nm, Fe II – 259,94 nm, Al I – 396,15 nm, Ti II – 

334,94 nm, Ca II – 393,36 nm a Mg II – 279,55 nm. Důležité operační podmínky přístroje 

Plasmalab 8440 ICP-spekrometr firmy LABTAM, Australia autor ve své studii neuvádí. 

Stejně tak není uvedeno umístění vstupní štěrbiny k místu pozorování spektra. Publikace je 

zaměřena na stabilitu vodného keramického prášku suspenze dle zeta potenciálu, měření 

velikosti částic, vliv pH na intenzitu čar a přesnost měření ICP-AES. Autoři došli k závěru, 

že pro stabilizaci Si3N4 a SiC ve formě vodné suspenze s koncentrací 1 % (m/v) je vhodné 

přidat HCl nebo NaOH, zatímco suspenze B4N nepotřebuje žádné elektrostatické 

stabilizátory, vzhledem k velkému zápornému náboji částice.  

Metoda přímého vnášení suspenze do plazmatu byla použita také Dadosem              

a spolupracovníky. [19] Zmínění autoři využili ke stanovení jak metodu přímého vnášení 

suspenze, tak i metodu analýzy vodného roztoku. Stanovení As, Sb a Se bylo provedeno na 

spektrálních čarách: As – 189,042 nm, Sb –  206,833 nm a Se – 196,090 nm. Kalibrační 

standardy byly připraveny ze zásobních jednoprvkových vodných roztoků o koncentraci 

1000 mg/l. Operační parametry přístroje Thermo Scientific, USA IRIS Intrepid II XDL 

Thermo Electron Corporation jsou uvedeny v Tab. 6. Použitý přístroj je duální z hlediska 

vzájemné polohy vstupní štěrbiny a místa pozorování spektra. Celý analytický postup 

zahrnoval pět kroků: I. – pre-redukce As, Sb a Se, II. – vznik hydridů AsH3, SbH3, SeH2, 

III. – zachycení suspenze magnetických nanočástic ceria na místě, IV. – izolace částic 

pomocí magnetického pole, V. – analýza suspenze pomocí ICP-AES. Výsledky potvrdily, 

že analýza spojená se separací analytů od matrice vzorků není zatížená interferencemi 

naměřené detekční limity jsou srovnatelné s literárními údaji. 

Tab. 6: ICP-AES operační parametry analýzy As, Sb, Se 

Parametr Operační podmínky 

Průtok plazmy 15,0 l/min 

Průtok rozprašovače 0,65 l/min 
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Metodu přímého vnášení suspenze do AES - ICP využil ke své studii i Mujuru         

a kolegové. [26] Tato metoda byla použita k  analýze referenčních materiálů černého uhlí 

SARM 18, SARM 19 a čtyř reálných vzorků uhlí. Analýzou uhlí v ICP-AES byly 

stanoveny matriční prvky (Al, Ca, Fe, Mg, S, Si a Ti) i stopové prvky (Ba, Cr, Mn, Ni, Sr, 

V, Zn a Zr). Autor ve své publikaci neuvádí spektrální čáry na nichž byly prvky 

analyzovány. Kalibrační standardy byly připraveny ze série roztoků o koncentracích 

10,000 µg/ml (pro Si, Al a Fe) a 1000 µg/ml zásobního roztoku pro analýzu zbývajících 

prvků. Jako dispergační činidlo byl použit glycerol a Triton X-100. Operační podmínky 

přístroje Spectro Ciros
CCD

 ICP-AES firmy Spectro Instruments, Kleve, Germany s radiální 

polohou vstupní štěrbiny k místu pozorování spektra jsou uvedeny v Tab. 7. Publikace se 

zabývá vlivem velikostí částic, typem a koncentrací použitého dispergačního činidla na 

výsledky stanovení. Naměřené obsahy prvků byly porovnány s analýzou vzorků metodou 

XRFS a vodného roztoku po mikrovlnném rozkladu. Zjištěné výtěžnosti naměřených 

obsahů prvků metodou přímého vnášení suspenze ukázaly, že pokud se použije N,N-

dimethylformamid jako dispergační činidlo, lze postup vznášení suspenze zavést jako 

rutinní postup. Ve srovnání s mikrovlnným rozkladem má mnoho výhod, např. menší 

náklady a kratší doba přípravy vzorku, minimální možnosti ztráty analytů během přípravy 

vzorku apod.  

Tab. 7: ICP-AES operační podmínky analýzy černého uhlí 

Parametr Operační podmínky 

Výkon 1,7 kW 

Průtok plazmy 15,0 l/min 

Pomocný průtok 2  l/min 

Průtok rozprašovače 0,6 l/min 

 

 Sola-Larrañaga a kol. použili metodu přímého vnášení suspenze do ICP-AES a 

zároveň i do FAAS [24]. Postup by měl být uplatněn při analýze minerálních a stopových 

prvků při kontrole výroby kojenecké výživy. Autoři využili k analýze kojenecké výživy 

jako metody analýzy vodného roztoku připraveného mikrovlnným rozkladem tak i metodu 

přímého vnášení suspenze. Kalibrační standardy byly připraveny ze zásobních roztoků o 

koncentraci 1000 mg/l. Metodou FAAS byly analyzovány prvky Ca, Mg, Zn, Fe, Cu a Mn 
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na spektrálních čarách 422,7 nm, 285,2 nm, 213,9 nm, 248,3 nm, 324,8 nm a 279,5 nm. 

Metodou ICP-AES byly analyzovány prvky na spektrálních čarách: Ca – 317,933 nm, Mg 

– 383,231 nm, P – 213,618 nm, Fe – 259,940 nm, Zn – 213,856 nm, Cu – 324,754 nm       

a Mn – 257,610 nm. Operační parametry přístroje Jobin-Ybon JY38S jsou uvedeny v Tab. 

8. Autor ve své publikaci neuvádí umístění vstupní štěrbiny k místu pozorování spektra. 

V publikaci bylo provedeno ověření postupu na certifikovaném materiálu. Shoda mezi 

certifikovanými hodnotami obsahů sledovnaných prvků a stanovených metodou přímého 

vnášení suspenze byla velmi dobrá, výtěžnost se pohybovala v intervalu 98 – 102 %. Studií 

byla prokázána vhodnost metody přímého vnášení suspenze k analýze kojenecké výživy 

pomocí ICP-AES tak i FAAS. 

Tab. 8: ICP-AES operační podmínky analýzy kojenecké výživy 

Parametr Operační podmínky 

Výkon 1,4 kW 

Průtok plazmy 12,0 l/min 

Průtok rozprašovače 0,6 l/min 

 

2.3.4 Využití ICP-AES  

ICP – AES je moderní, dostatečně přesná a citlivá metoda nacházející své uplatnění 

kromě všestranného využití při elementární analýze vzorků také v dalších oblastech, včetně 

jaderné energetiky. Metoda je využívána při analýze nejrůznějších materiálů, 

v následujících oborech: 

a) analýza pitné, povrchové, technologické i odpadní vody 

b) ekologie a životní prostředí, především analýza kapalných a pevných odpadů, 

průsakové vody a neméně důležité analýze vzorků rostlinného i živočišného 

původu 

c) zemědělství, k analýze hnojiv, zemin, vzorků tkání popřípadě krmiva 

d) průmysl, k analýze stavebních materiálů, skla, chemikálií i potravinářské 

tribotechniky 

e) medicína, při analýze vzorků tkání, krve a tělních tekutin. 
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3 VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD 

Hovoříme - li o validaci analytické metody, myslíme tím postup, na základě kterého 

jsme schopni zajistit kvalitu dané metody. Kvalitou metody je myšlen soulad 

s definovanými kritérii, jako je přesnost, správnost, mez detekce apod., což validací 

potvrzujeme prostřednictvím měření hodnot těchto kritérií.  

Primárně validaci využíváme ke zvyšování garance analytických výsledků, jež jsme 

naměřili zvolenou metodou. Mimo to, slouží validace také k dodržení požadavků norem 

ISO 17 025 pro akreditované laboratoře a regulačních orgánů SÚKL, FDA pro 

farmaceutické firmy.  

Validaci v rámci jedné laboratoře označujeme jako interní (vnitřní), zatímco 

validaci napříč více laboratořemi nazýváme externí (vnější).  

Zmíněnou interní validaci lze dle účelu dále dělit na průzkumovou, plnou, atd. 

Průzkumová validace slouží při omezeném počtu vzorků k určení vhodnosti zvolené 

analytické metody pro plnou validaci, která při pozitivním výsledku následuje. Plná 

validace zdůrazňuje potvrzenou vhodnost metody pro stanovené použití a to na základě 

vyhodnocení žádaných validačních parametrů. Uvažujeme – li o zavedení již dříve použité 

analytické metody v jiné laboratoři, je třeba využít tzv. validaci při převodu metody, 

obvykle zahrnující určení správnosti laboratoře a opakovatelnosti. V případě existence dat 

dříve naměřených za stejných podmínek jaké máme momentálně k dispozici, můžeme 

použít tzv. retrospektivní validaci, kterou vyhodnotíme zmíněnou opakovatelnost, 

považovanou za jeden z nejdůležitějších validačních parametrů. Pro ověření platnosti 

v minulosti zcela validované metody, postačuje pouze kontrola kalibrační přímky v rámci 

kontroly způsobilosti metody.  

Výše uvedená externí validace obsahuje kromě  porovnávacích zkoušek mezi 

jednotlivými laboratořemi a interní validace, také výpočet reprodukovatelnosti metody. 

Chceme – li použít validaci nové metody pro interní použití, je nutné provést 

průzkumovou a plnou validaci a následně vytvořit postup pro kontrolu způsobilosti 

systému. Při předpokladu, že nebude metoda sloužit pouze pro interní účely, je nezbytné 

validaci zakončit kruhovým testem, ověřujícím skutečnou obecnou použitelnost.  
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Nehledě na typ použité validace je nezbytné vždy dodržet tři pravidla, a to: 

 Validovat celou metodu včetně přípravných úkonů, mezi které patří např. 

rozpouštění, ředění, extrakce, atd. a to za předpokladu neovlivnění výsledků 

nesprávně prováděným vzorkováním, případně skladováním. 

 Validovat metodu v celém koncentračním rozsahu, což obnáší měření 

minimálně ve třech částech celého rozsahu – na dolní hranici, uprostřed a na 

horní hranici. 

 Validovat metodu pro všechny matrice přicházející v úvahu. [12, 13] 

3.1 Postup validace 

Postup validace neboli statistické prokázání spolehlivosti dané analytické metody,  

a to včetně celého obslužného analytického systému, při kterém má proces získávání          

a následného zpracování experimentálních dat neopomenutelný vliv na výslednou 

analytickou hodnotu, musí vždy nezbytně obsahovat alespoň tyto údaje: 

a) pracovní postup 

b) validační parametry 

c) podmínky revalidace systému 

d) validační protokol 

e) literatura (kritická rešerše a konzultace) [13]. 

3.1.1 Pracovní postup 

Jakmile máme zvolenou analytickou metodu, přecházíme k pracovnímu postupu, 

který může být pochopen jako úplný analytický přepis, sloužící k reprodukci celé 

analytické metody. Je velice důležité, aby pracovní postup zahrnoval veškeré nezbytné 

instrukce, byl vyhovující z hlediska přesnosti, podrobnosti, úplnosti a dále musí obsahovat 

následující údaje: 

a) stručná charakteristika postupu obsahující použité metody, princip postupu, 

chemické reakce a interakce, atd. 

b) roztoky, činidla a pomocné chemikálie, např. chemická čistota použitých 

chemikálií, jejich úprava popřípadě čištění 

c) standardní operační procedura, což zahrnuje chemickou i mechanickou úpravu 

vzorku, kalibraci, měření, výpočty a v neposlední řadě také hodnocení. 
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3.1.2 Validační parametry 

 Přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost, správnost, linearita, selektivita, 

rozsah, atd., jsou blíže popsány v následujícím textu. [12] 

Shodnost metody 

Shodností metody označujeme údaje, vyjadřující těsnost shody mezi vzájemně 

nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek. Její míra se počítá 

jako směrodatná odchylka výsledků zkoušek. Jestliže je směrodatná odchylka na obsahu 

závislá, počítáme s její absolutní hodnotou, jejíž jednotky jsou stejné, jako jednotky 

samotného výsledku. V opačném případě, pokud směrodatná odchylka na obsahu závislá 

je, uvádí se relativní hodnota v % popřípadě jako desetinný zlomek. Posledním případem 

je konstantní hodnota směrodatné odchylky v celém oboru měřených hodnot, počítá se 

potom s relativní směrodatnou odchylkou vztaženou na nejvyšší hodnotu souboru. 

Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka se značí sx a charakterizuje rozptýlení jednotlivých hodnot 

okolo průměru dle vztahu: 

𝑠𝑥 =  
1

𝜈1
 (𝑥 − 𝑥2)2𝑛𝐴

𝑖=1                                                                                           (7)    

kde  sx   je   směrodatná odchylka   

        ν1     -    počet stupňů volnosti  

 𝑥     -   průměr   

        x2     -    jednotlivé hodnoty   

 Odhad směrodatné odchylky se dá kromě jiného také vypočítat pomocí rozpětí R, 

které se určuje jako rozdíl největší a nejmenší hodnoty kvalitativního znaku. Jestliže je 

směrodatná odchylka na obsahu nezávislá, platí následující vztah: 

𝑠𝑥 =   
  (𝑥𝑗𝑖 − 𝑥𝑗 )2𝑛𝐴

𝑖=1
𝑚
𝑗=1

𝑚𝑒−𝑛𝑏
                                                                                         (8) 

kde   me  je   počet vzorků podobného složení   

         xji  -    i-té stanovení j-tého vzorku   

          xj  -  průměr stanovení   
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          nb  -   n-krátá analýza   

 Vzhledem k tomu, že je směrodatná odchylka náhodnou veličinou, nelze ji tedy 

pokládat za obecně platnou charakteristiku dané metody, je nezbytně nutné ji specifikovat 

pro přesně daný pracovní postup bez jakýchkoli odchylek. Dále musí být určena 

z dostatečně velkého počtu vzorků téhož materiálu a musí se určovat z dlouhodobého 

měření, nikoli z jedné ověřovací série. 

Přesnost metody 

Určuje se z rozptylu výsledků dané validované metody a podle podmínek měření ji 

můžeme rozdělit na tři druhy: 

a) opakovatelnost 

b) střední přesnost 

c) reprodukovatelnost. 

Opakovatelnost 

Pokud jde o dvě paralelní stanovení, určujeme výsledek maximálním rozpětím, 

charakterizujícího přesnost výsledků i s náhodnými chybami.  

Opakovatelnost metody definuje, jak těsná je shoda mezi výsledky zkoušek 

navzájem nezávislých, získaných za použitím stejných zkušebních metod na identickém 

materiálu, v téže laboratoři, tentýž pracovníkem za použití shodných přístrojů či zařízení, 

během velmi krátkého časového rozmezí. Tyto zmíněné podmínky se vyznačují právě pro 

metodu opakovatelnosti. 

Pokud získáme hodnoty směrodatných odchylek pro jednotlivé úrovně, pak jsme 

schopni odhadnout hodnotu opakovatelnosti pro celý rozsah a to pomocí průměrování, jak 

vidíme na následujícím vztahu: 

𝑠2 =
(𝑛𝑏1−1)𝑠1

2+ (𝑛𝑏2−1)𝑠2
2…..(𝑛𝑏𝑘 −1)𝑠𝑘

2

(𝑛𝑏1−1)+(𝑛𝑏2−1)……(𝑛𝑏𝑘 −1)
                                                                       (9) 

kde  s  je  směrodatná odchylka   

        nb -   n-krátá analýza   
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Střední přesnost 

Pro tuto přesnost je typické měření v jedné laboratoři, na jednom i více přístrojích, 

více operátory a ve středně dlouhém čase. Dá se tedy považovat za pomyslný střed mezi 

opakovatelností a reprodukovatelností. 

Reprodukovatelnost 

Je definovaná jako přesnost stanovená ve více laboratořích, na různých přístrojích 

pomocí více operátorů v dlouhém čase. [12, 13] 

Správnost a vychýlení metody 

Určuje shodu výsledku námi naměřeného pomocí zvolené validační metody 

s referenčními hodnotami. Zatímco u správnosti určujeme rozdíl mezi jednotlivou 

naměřenou hodnotou s akceptovanou referenční hodnotou, u vychýlení počítáme 

s rozdílem mezi průměrnou naměřenou a referenční hodnotou. Právě parametr správnosti 

dovoluje detekovat systematickou chybu metody, kterou je vychýlení. Systematické chyby 

se podle svého vzniku mohou rozdělit na konstantní a proporcionální. Konstantní chyby 

jsou způsobené špatnou selektivitou, kdežto proporcionální chyby způsobuje nepřesná 

kalibrace, popřípadě přítomnost interferentů.  

 Parametr správnosti bývá určován pomocí výtěžnosti metody, která udává poměr 

mezi námi získaným množstvím koncentračního analytu ku přijaté referenční hodnotě: 

𝑅𝑒 =
𝑛𝐼𝐼

𝑛𝐼
                                                                                                                (10) 

kde   Re  je  výtěžnost   

         nII  -   množství koncentračního analytu námi získaného danou metodou   

         nI   -   přijatá referenční hodnota   

 Kromě správnosti se výtěžností metody testuje také průměr, a pokud množství či 

složení matrice odpovídá skutečným vzorkům pro danou metodu, platí: 

𝑡𝑎 =
 𝑋−𝑥 

𝑠𝑥
∙  𝑚𝑐                                                                                                    (11) 

kde  ta  je  Studentův parametr   

       X  -    referenční hodnota   

 𝑥   -    průměr   
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    mc  -    počet paralelních stanovení   

 Pro určení výtěžnosti platí, že pro danou koncentrační hladinu musí být minimálně 

sedm paralelních opakování k určení směrodatné odchylky pro určitou koncentrační 

hladinu. Dále je nutné, aby relativní směrodatná odchylka byla 3 % a průměrná výtěžnost 

byla v rozsahu 95 % až 100 % pro každou koncentrační hladinu. Nutné je také pokrytí 

celého koncentračního rozsahu analytu srovnávacími vzorky, přičemž koncentrační hladina 

odpovídá většinou 50 % až 200 % nominální koncentrace ve vzorku. [13] 

Test regresí rovnicí 

Tento test se využívá pro zjištění, zda je prokázaná soustavná chyba konstantní 

nebo závislá na obsahu analytu. 

𝑦𝑖 = 𝑎 +  𝑏𝑥𝑖                                                                                                         (12) 

kde    yi  je nalezená hodnota   

          xi  -  referenční hodnoty   

 a - lineární úsek   

 b - jednotková směrnice   

 Následně může nastat situace, kdy se budou referenční a nalezená hodnota 

poskytovat stejné výsledky a závislost yi na xi bude lineární s nulovým úsekem a = 0           

a jednotkovou směrnicí b = 1. Pokud bude hodnota a nenulová, hovoříme o odchylce 

konstantní, zatímco je-li hodnota b odlišná od 1, jedná se o soustavu chyb. V případě 

lineární regresní rovnice se koeficienty a a b počítají následujícím způsobem: 

𝑡𝑎 =  
 𝑎 

𝑠𝑎
                                                                                                                 (13) 

kde    ta  je Studentův parametr   

        Sa -  směrodatná odchylka   

𝑡𝑏 =  
 1−𝑏 

𝑠𝑏
                                                                                                             (14) 

kde  tb  je Studentův parametr   

         Sb -  směrodatná ochylka   

Jestliže je ta ≥ t, kde t je tabelovaná hodnota, pak je prokázána konstantní soustavná 

chyba a je-li ta < t, pak se průměr liší pouze o náhodou chybu. Jestliže je tb ≥ t, pak je rozdíl 



26 

 

statisticky významný a je prokázána proporcionální soustavná chyba a je-li tb < t, pak se 

liší průměr pouze o náhodnou chybu. [13, 14]  

Linearita 

 Linearita odpovídá přímkové závislosti mezi koncentrací analytu a odezvou 

instrumentace. O těsnosti vzájemné závislosti dvou náhodných proměnných vypovídá 

korelační koeficient, který při lineární závislosti nabývá hodnot 0 - 1. Čím je závislost 

těsnější, tím více se faktor blíží k 1. [13, 15] 

 V případě lineární závislosti lze korelační faktor odhadnout pomocí následujícího 

vzorce: 

𝑟 =  
 (𝑋𝑖 ∙𝑌𝑖)

 (  𝑋𝑖)
2 ∙( (𝑌𝑖)

2)
                                                                                             (15) 

kde  r   je  korelační koeficient   

     Yi  -  intenzita signálu   

       Xi  -  obsah analytu   

 Velmi důležité je, aby hodnota korelačního koeficientu neklesla pod hodnotu 0,98. 

Lineární závislost dvou náhodných proměnných lze matematicky vyjádřit vztahem: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥                                                                                                           (16) 

kde  a   je úsek posunutí   

      b  - směrnice kalibrační přímky   

 Pro parametry a a b platí následující vzorce: 

𝑏 =
  𝑥1 ∙( 𝑦)−𝑚𝑑  𝑥1𝑦

( 𝑥1)2−𝑚𝑑  𝑥1
2                                                                                          (17) 

kde   x1  je  obsah analytu   

       y  -   intenzita signálu   

       md -   počet vzorků   

𝑎 =
1

𝑚𝑑  
( 𝑦 − 𝑏 𝑥1)                                                                                         (18)      

kde  md  je počet vzorků   

     y  -  intenzita signálu   
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       x1    -  obsah analytu   

Směrodatnou odchylku charakterizující rozptýlení kolem regresní přímky, zjistíme 

dle vztahu: 

𝑠𝑦 ,𝑥 =  
 (𝑦𝑖−𝑌𝑖

′ )2

𝑚𝑑−2
                                                                                                  (19) 

kde   yi  je  intenzita signálu   

        Yi
'
 -   predikované hodnoty yi   

          md  -  počet vzorků   

I pro určení linearity platí určitá kritéria, jimiž jsou: 

 Počet kalibračních vzorků je minimálně 5 a pro každou koncentrační hladinu 

se stanoví alespoň dvakrát. 

 Směrnice kalibrační křivky se prověřuje vždy před analýzou. 

 V případě, že úsek na ose y je zanedbatelný . lze použít jednobodová kalibrace 

[13]. 

Linearitu lze vyhodnotit např. metodou t-testu, korelačního koeficientu nebo 

znaménkovým testem. Jestliže se shodují naměřené výsledky během zjišťování správnosti 

na dolní, střední i horní koncentrační úrovni s referenčními hodnotami, je zcela vyloučeno 

jakékoli zakřivení mezi odezvou a koncentracemi. Tímto způsobem je prokázána linearita 

podle T-testu. Znaménkový test hodnotí, jak často se střídají znaménka reziduálů během 

proložení odezvy a koncentrace přímkou. Počet změn se porovnává s kritickými 

hodnotami. Linearita je prokázána tehdy, je – li počet změn velký. V opačném případě je 

linearita zamítnuta. [12] 

Citlivost metody  

Rozdíl v koncentraci analytu, jež odpovídá nejmenšímu rozdílu, který lze detekovat 

při odezvě instrumentální metody, označujeme jako citlivost metody, kterou matematicky 

popisujeme první derivací kalibrační funkce: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥1
=  

𝑑𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
                                                                                                          (20) 

kde  y  je intenzita signálu   

        x1  -   obsah analytu. 
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Vliv matrice vzorku 

Jaký je ve skutečnosti vliv matrice vzorku na hodnotu směrnice a úseku regresní 

křivky se dokazuje pomocí srovnávacího roztoku kalibračních roztoků s matricí za 

stejných podmínek. Následně se vypočítají hodnoty koeficientů a, b a provede se 

statistické testování. V případě, že jsou koeficienty v rámci chyby shodné, je zcela jasná 

neprokazatelnost přítomnosti odchylky kalibrace vlivem matrice. Jestliže se ale přítomnost 

matrice prokáže, je nutné využít ke kalibraci kalibrační roztoky v příslušné matrici.  

Mez detekce 

Koncentrace, kterou lze pomocí kvalitativního stanovení odlišit od šumu a jejíž 

dolní mez (1-α)%ního intervalu spolehlivosti predikce signálu z kalibračního modelu je 

rovna tzv. kritické úrovni, pro kterou platí: 

𝑦𝑐 = 𝑦 − 𝑏2 ∙ 𝑥 1 + 𝑡2 ∙ 𝑠𝑦 ,𝑥 ∙  
𝑚𝑏+1

𝑚𝑏
+

𝑥 1
2

 (𝑥𝑖−𝑥 1)2𝑚
𝑖=1

                                              (21) 

kde   yc   je  kritická úroveň   

         𝑦     -   průměrná hodnota závislá na proměnné yi   

         𝑥 1    -  průměrná hodnota nezávisle proměnné xi   

        t2     -  kvantil Studentova rozdělení   

        sy,x  -  směrodatná odchylka absolutních reziduí   

        mb    -  počet hodnot kalibrační křivky 

       b2     -  regresní koeficient kalibrační křivky   

V případě lineární kalibrační křivky lze použít vzorec pro mez detekce: 

𝑦𝐷 = 𝑦𝑐 + 𝑡2 ∙ 𝑠𝑦 ,𝑥 ∙  
𝑚𝑏+1

𝑚𝑏
+

𝑥 1
2

 (𝑥𝑖−𝑥 1  )2𝑚
𝑖=1

                                                             (22) 

kde   yD   je  mez detekce   

         yc    -   kritická úroveň   

𝑦      -  průměrná hodnota závislá na proměnné yi   

𝑥 1    -  průměrná hodnot nezávisle proměnné xi   

       t2     -  kvantil Studentova rozdělení   
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       sy,x  -  směrodatná odchylka absolutních reziduí   

        mb    -  počet hodnot kalibrační křivky   

 Vzorec pro výpočet koncentrace se vypočítá dle vztahu: 

𝑥𝐷 =
(𝑦𝐷−𝑦 )

𝑏2+𝑥 
                                                                                                           (23) 

kde   xD    je koncentrace    

         yD  -   mez detekce   

         𝑦     -   průměrná hodnota závislá na proměnné yi   

         b2     -   regresní koeficient kalibrační křivky   

Mez stanovitelnosti 

 Pokud je nejmenší hodnot signálu, kdy je relativní směrodatná odchylka predikce 

z kalibračního modelu dostatečně malá a většinou se pokládá hodnotě 0,1, pak platí: 

𝑦𝑠 =
𝑠𝑦 ,𝑥

0,1
 ∙  

𝑚𝑏+1

𝑚𝑏
+

𝑥 1
2

 (𝑥𝑖−𝑥 1)2𝑚𝑏
𝑖=1

                                                                             (24) 

kde   ys  je mez stanovitelnosti   

         𝑥 1    -  průměrná hodnot nezávisle proměnné xi   

        sy,x  - směrodatná odchylka absolutních reziduí   

      mb   - počet hodnot kalibrační křivky   

 Koncentrace se následně vypočítá podle vzorce: 

𝑥𝑠 =  
(𝑦𝑠−𝑦)   

𝑏2+𝑥 
                                                                                                            (25) 

kde  xs  je koncentrace   

         ys  -  mez stanovitelnosti   

         𝑦     -  průměrná hodnota závislá na proměnné yi   

         b2     -   regresní koeficient kalibrační křivky   

Selektivita 

 Selektivita je schopnost přesně definovat a určit analyt v přítomnosti matrice. 

Důkaz selektivity je do jisté míry závislý na použité instrumentální technice a proto je 
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důležité pro každý použitý systém vypracovat samostatný program prokazování selektivity 

metody. 

Robustnost 

Charakterizuje, jak je odolná metoda, vůči malým změnám v nastavení 

experimentálních podmínek, jako například změna pH mobilní fáze či teploty.  

Statické testování 

Při objektivním porovnání výsledků analýz na dvou soborech experimentálně 

získaných dat se využívá statického testování. 

Test shody rozptylů 

Jestliže platí pro směrodatné odchylky dvou souborů σ1
2
 ≠ σ2

2 
, pak lze ověřit         

F- testem hypotézu H0 : σ1
2
 = σ2

2
 proti opačné hypotéze HA : σ1

2
 ≠ σ2

2 
, dle tvaru: 

𝐹 =
𝑠1

2

𝑠2
2                                                                                                                     (26) 

kde  s  je  směrodatná odchylka   

 Pokud je s1
2
 > s2

2
, pak má F-test počet stupňů volnosti f1 =(n1-1) a f2 = (n2-1), pouze 

za předpokladu normality obou výběrů. 

Test shody středních hodnot 

Pokud máme dva soubory o průměrech x1 a x2 a zároveň platí x1 ≠ x2, umožňuje       

t-test testování hypotézy H0 : µx1 = µx2 proti HA : µx1 ≠ µx2, jestliže je splněno: 

a) σx1
2 

= σx2
2
 má testovací tvar: 

𝑡1 =
 𝑥 1−𝑥 2 

  𝑛1−1 𝑠𝑥1
2 +(𝑛2−1)𝑠𝑥2

2
 

𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2−2)

𝑛1+𝑛2
                                                              (27) 

kde   x  je průměr   

        sx1   -  rozptyl   

 sx2 - rozptyl  

      n    -   stupně volnosti   
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b) σx1
2 ≠ σx2

2
 má testovací tvar: 

𝑡2 =
 𝑥 1−𝑥 2 

 
𝑠𝑥1

2

𝑛1
+

𝑠𝑥2
2

𝑛2

                                                                                                          (28) 

kde   x  je  průměr   

         sx1  -  rozptyl   

 sx2  -  rozptyl   

        n   -  stupně volnosti  [12, 13] 

Testování odlehlých hodnot 

Pro vyloučení odlehlých hodnot se v praxi využívají následující testy. 

Grubbsův test 

Během testu se nejprve seřadí výsledky podle velikostí od nejmenšího po největší    

a vypočte se kritérium podle toho, zda se testuje výsledek největší nebo nejmenší: 

𝑇𝑛 =
𝑥𝑛1−𝑥 

𝑠𝑛
                    popřípadě                             𝑇1 =

𝑥 −𝑥1

𝑠𝑛
                             (29) 

kde  xn  je výsledek největší   

       xn1  -   výsledek nejmenší   

 Tn - Grubbsovo kritérium   

 T1 - Grubbsovo kritérium        

 sn    -  směrodatná odchylka   

 Následně se hodnota Tn nebo T1 porovnává s kritickou hodnotou Grubbsova 

rozdělení Tα a v případě, že Tn, T1 ≥ Tα, pak je výsledek odlehlý. V opačném případě se 

výsledek nevylučuje. 

Deanův a Dixonův test 

Stejně jako u Grubbsova testu se výsledky seřadí podle velikosti a vypočte se  

𝑄𝑛 =
𝑥𝑛1−𝑥𝑛−1

𝑅
                popřípadě                    𝑄1 =

𝑥2−𝑥1

𝑅
                                  (30) 

kde  xn1 je  výsledek největší 

        x1   -   výsledek nejmenší 
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Následně se porovnává hodnota Qn, Q1 s tabelovanou hodnotou Qα pro dané n a α.  

Je - li Qn, Q1 ≥ Qα výsledek se považuje za odlehlý a je vyloučen.Deanovo a Dixonovo 

kritérium nelze použít v případě vylučování ze tří výsledků, jestliže jsou dva z nich stejné. 

Studentův t-test 

Při tomto testování, na rozdíl od Grubbsova či Deana a Dixonova testu, výpočet 

hodnoty Studentova parametru neovlivní velikost směrodatné odchylky. Během výpočtu 

totiž nejsou zahrnuty krajní hodnoty souboru dat. Studentův parametr se počítá 

následujícím způsobem: 

𝑡 =
 𝑋𝑎−𝑥 2 

𝑠𝑥1
∙  

𝑛1

𝑛1+1
                                                                                                 (31) 

kde    t  je Studentův parametr   

       Xa -  výsledek testovaný na odlehlost   

         𝑥 2  -  celkový průměr bez výsledku X   

          sx1  -  směrodatná odchylka bez výsledku X   

 n1    -  počet výsledků, z nichž je počítán celkový průměr   

Jestliže bude po výpočtu t > t (tabelované), jedná se o odlehlé výsledky.  [13] 

Cochranův test 

Jelikož zjišťujeme Cochranovým testem homogenitu rozptylů, využívá se tento test 

při pokusech s jednoduchými úrovněmi. Během testu je testována pouze největší hodnota 

ze souboru směrodatných odchylek popřípadě rozpětí, což označujeme jako jednostranný 

test. Pokud je však některá hodnota ze směrodatných odchylek nebo rozpětí výrazně nižší 

než ostatní, jedná se o nehomogenitu, což může být ale výrazně ovlivněno 

zaokrouhlováním výsledků. Cochranův test je dán vztahem: 

𝐶 =
𝑠𝑚𝑎𝑥

2

 𝑠𝑖
2𝑝

𝑖=1

                                                                                                              (32) 

kde  C  je  Cochranův test   

        si   -   směrodatná odchylka    

      p  -  počet odhadů   

       smax -  největší hodnota směrodatné odchylky   
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 Pokud je během testu označena největší hodnota směrodatné odchylky či rozptylu 

za odlehlou, vyloučí se a Cochranův test se opakuje na zbylé hodnoty.  [13, 16] 

3.1.3 Revalidace systému 

Jestliže je do analytického systému zavedena jakákoliv změna, je nutné provést 

revalidaci. Takováto změna musí být individuálně posouzena, zda-li má nějaký vliv na 

konečný výsledek a pokud ano, je nezbytné učinit alespoň komplexní revalidaci, což 

znamená, že bude revalidace použita ve formě dílčího kroku, např. jako kalibrace. Nutné je 

ovšem zpětně určit směrodatnou odchylku a zda změna nemá vliv na velikost rozpětí. 

3.1.4 Validační protokol 

Do validačního protokolu se uvádí veškerá měření, výpočty i ty pomocné, datum 

jednotlivých zkoušek, jméno zodpovědného pracovníka, ale také jména dalších 

pracovníků, jež se podíleli na vypracování validačního programu. Důležité je, aby byly 

výsledky a závěry zřetelně definované.  

3.1.5 Literatura 

Literární odkazy se mohou zahrnout do článku validačního programu nebo mohou 

být uvedeny jako samostatná příloh validačního programu. [12, 13] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité přístrojové vybavení 

Všechna stanovení byla provedena na atomovém emisním spektrometru s indukčně 

vázaným plazmatem Spectro CIROS Vision obsahující optický CCD (Charge Coupled 

Devices) systém. Pouze přístrojem CCD-ICP jsme schopni měřit vlnové délky od 125 nm 

po 770 nm. Přístroj Spectro CIROS Vision obsahuje software Smart Analyser Vision 

schopný např. vypočítat koncentraci analytu z intenzit spektrálních čar. [29,30] 

 

Obr. 2: Spectro CIROS  Vision 

 

Software SMART ANALYSION VISION je systém pro běžnou funkci 

spektrometru, díky němuž uživatel vše jednoduše zaznamenává pomocí tzv. ,,jednoho 

kliknutí“. Software je propojen s centrálním navigačním panelem. 32-bitová aplikace 

umožňuje zaznamenat např. prvky a parametry metod. [33] Uvedený software umožňuje 

také sledovat aktuální parametry výkonu generátoru, průtoku jednotlivých pracovních 

plynů, průtoku plynu ve zmlžovači, rychlost peristaltické pumpy a pod. [30] 

Operátor přístroje při zpracování jednotlivých postupů volí operační parametry 

přístroje, stanovované analyty a jejich spektrální čáry. Po výběru spektrální čáry je nutné 

definovat místo pro odečet intenzity spektrální čáry a pozadí aj. Do vytvoření metody patří 
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také definice kalibračních a kontrolních standardů. Definovaný postup je uložen v databázi 

přístroje včetně všech naměřených dat.   

K přípravě jemnozrnných vzorků jílových minerálů byl použitý plenatární mlýn 

planetary micromill pulberisette firmy FRITSCH. Uvedené zařízení umožňuje mletí 

práškových materiálů na velmi jemné frakce, jejichž velikost závisí na typu materiálu        

a době mletí. Nádoby i mlecí kuličky jsou vyrobeny z achátu.  

K oddělení pevných částic vzorků od kapaliny byla použita centrifuga ROTINA 

420R firmy Hettich ZENTRIFUGEN. 

 

 

Obr. 3: Centrifuga ROTINA 420R 

K vysušení oddělených pevných částic vzorků byla použita sušárna Memmert Une 

400 firmy Memmert Gmbh.  

Vážení tavidla a vzorků bylo provedeno na analytických vahách AV 264CM firmy 

OHAUS Adventurer PRO.  

Tavení vzorku bylo provedeno v muflonové elektrické peci LMH07/12 Industry 

firmy LAC, s.r.o.  Pec umožňuje nastavení programů do 1100ºC.  

K přípravě suspenze byla použita třepačka REAX 2 firmy Heidolph, ultrazvuková 

lázeň BANDELIN firmy SONOREX. K měření stability připravené suspenze byl použitý 

laboratorní turbidimetr 2100N IS firmy HACH. Principem turbidimetrie je měření 

procházejícího zeslabeného světla vlivem rozptylu na částicích. Pomocí této metody lze 

měřit jakoukoli bezbarvou suspenzi. Největší citlivost turbidimetrické metody dosahují při 

vlnové délce 435 – 480 nm. Vztah mezi absorbancí a koncentrací částice bývá lineární, 
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ovšem linearitu silně ovlivňuje vlnová délka záření i jakýkoliv vliv, jež způsobí vznik 

částice odlišené velikosti. Závislost intenzity prošlého záření na vlastnostech absorbujícího 

prostředí je následující: 

𝐼𝑡 = 𝐼0 ∙ exp(𝜏 ∙ 𝐿)                                                                                                (33) 

kde It je intenzita prošlého záření   

 I0 - intenzita světelného zdroje   

 τ - turbiditní koeficient   

 L - světelná dráha kyvetou   

 

Obr. 4: Turbidimetr 

4.2 Materiály 

K vypracování metody přímého vnášení suspenze byl použit: 

- Kaolinit (K1), výrobce KKAF, LB minerals, s.r.o.), dále označován 

jako K   

- Bentonit, výrobce Dr. Kulich Pharma, s.r.o, dále označován jako B 

Pro přípravu suspenzí uvedených materiálů byla použita destilovaná voda. 

Tavidlo  B2Li2O4 a HCl byly použity pro tavení a následné převedení tavené směsi 

do roztoku. 

Jednoprvkové standardy prvků K, Na, Mg, Ca, Al, Fe a Ti o koncentraci 1g/l firmy 

MERCK byly použity pro přípravu kalibračních roztoků. 
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N-dodecylsíran sodný byl použit během stanovení turbidity suspenze K1 ≤ 2 µm za 

účelem snížení povrchového napětí suspenze. 

Během ředění vybraných vodných roztoků byla použita HNO3. 

4.3 Postup přípravy vzorku  

Pro přípravu materiálu o velikosti částic 2 a 4 µm byly oba použité vzorky kaolinitu 

a bentonitu pomlety v planetárním mlýnu po dobu 6 minut. 

4.3.1 Postup sedimentace jílového materiálu 

Částice materiálu o velikosti 2 a 4 µm byly připraveny sedimentační metodou. 

Doba sedimentace pro danou velikost částic je definován vztahem: 

𝜏 =
1,3552 ∙Ƞ𝑣∙ℎ1

𝑑2 ∙(𝜌𝑗−𝜌𝑣)
   (s)                                                                                                (33) 

kde   τ  je  doba sedimentace (s) 

 Ƞv    -   viskozita vody (kg/s·m) 

 h1     -  výška sedimentačního sloupce (m) 

 d     -  průměr částic jílového materiálu (m) 

 ρj     -  hustota jílového materiálu (kg/m
3
) 

 ρv    -   hustota vody (kg/m
3
) 

Doby sedimentace pro přípravu uvedených velikostí částic jsou pro 3 různé výšky 

sedimentačního sloupce uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9: Sedimentační doba jednotlivých frakcí vzorku kaolinitu a bentonitu 

h (m) 
K ≤ 2 µm 

(hod.) 

K ≤ 4 µm 

(hod.)  

B ≤ 2 µm 

(hod.) 

B ≤  4 µm 

(hod.) 

0,423 33,7 8,4 33,7 8,4 

0,327 26,0 6,5 26,0 6,5 

0,416 33,1 8,3 33,1 8,3 

 

Do 6 skleněných baněk o objemu 250 ml bylo naváženo 10 g namletého kaolinitu. 

Každá baňka byla zalita 100 ml destilované vody a po dobu 1 hodiny třepána. Obsah dvou 

baněk byl vždy převeden do jednoho sedimentačního válce o objemu 2000 ml. Obě baňky 
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byly několikrát propláchnuty vodou, jež byla opět vlita do stejného sedimentačního válce. 

Takovým to způsobem byly přelity obsahy všech 6 skleněných baněk do 3 sedimentačních 

válců o výškách 0,423 m, 0,327 m a 0,416 m. Objem válce byl doplněn vodou na 2 l      

(viz Obr. 3) a zvolně promíchán plastovým pístovým míchadlem.  

Přibližně 3 minuty před uplynutím sedimentační doby pro zvolenou sedimentační 

dráhu byla do suspenze vložena násoska zajištěná ve stojanu a po uplynutí sedimentační 

doby byla suspenze stažena do skleněné kádinky, viz Obr. 5. Stažené částice suspenze byly 

postupně odděleny v centrifuze při 4000 otáčkách za minutu po dobu 10 minut Následně 

byl supernatant zfiltrován přes membránové filtry a pevný podíl byl převeden na misku a 

sušen společně se zachycenými částicemi na filtračním papíře v sušárně při 70ºC. Tímto 

způsobem byly zpracovány i další sedimentační válce. 

Stejným způsobem byly připraveny i vzorky kaolinitu s velikostí částic 4 µm i 

vzorky bentonitu s tím rozdílem, že pro filtraci bentonitu byl použit filtrační papír 

PRAGOPOR o velikosti pórů 0,23 µm. Bylo nutné použít jinou velikost filtračních papírů 

vzhledem k většímu počtu částic v supernatantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Sedimentační válce 
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4.4 Stanovení obsahu prvků metodou vnášení vodného roztoku 

4.4.1 Postup tavení frakcí 

Do 2 platinových kelímků bylo naváženo na analytických vahách 0,600 g tavidla 

B2Li2O4 a k němu bylo naváženo asi přesně v poměru 6:1 připravených vysušených frakcí 

Kaolinitu, tedy 0,1 g 2 µm frakce. Kelímky byly vloženy do misek a umístěny do 

elektrické pece a taveny při 980ºC po dobu 15 minut. Stejným způsobem byla navážena     

i tavená frakce kaolinitu 4 µm a obě frakce bentonitu. Po zchladnutí byly kelímky vytaženy 

z pece a přemístěny do lázně s HCl a H2O v poměru 1:4, kde byla tavená směs převedena 

do roztoku. Poté byl roztok kvantitativně převeden do 100 ml odměrné baňky a doplněn po 

rysku. Koncentrace prvků byly stanoveny metodou kalibrační křivky. 

4.4.2 Postup stanovení metodou vnášení vodného roztoku 

Pro stanovení obsahu prvků v připravených vzorcích byl použitý CNT SOP-06-01. 

Pro vlastní stanovení na AES-ICP byla použita metoda označena Alkalie2, ve které jsou  

pro stanovení definované spektrální čary prků uvedené v Tab. 10. Výkon spektrometru 

v uvedené metodě je 1200 W, průtok plazmového plynu 12 l/min, průtok pomocného 

plynu 1 l/min a průtok nosného plynu v rozprašovači 0,8 l/min.   

Tab. 10: Spektrální čáry jednotlivých prvků 

prvek vlnová délka (nm) 

K 766,491 

Mg 280,270 

Fe 259,941 

Al 176,641 

Si 212,412 

Ca 396,847 

Ti 336,121 

 

Kalibrační roztoky byly připraveny ze zásobních roztoků firmy MERK o 

koncentraci prvku 1 g/l. Postupným ředěním těchto roztoků byly připraveny kalibrační 
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roztoky obsahující K, Na, Mg, Ca, Al, Fe a Ti a kontrolní standardy o koncentracích 

uvedených v Tab. 11. 

Tab. 11: Koncentrace daných prvků ve vodném roztoku 

  Na, K, Mg, Ca, Al (mg/l) Fe, Ti (mg/l) 

S1 0,1 0,05 

CHS1 0,2 0,1 

S2 0,5 0,2 

CHS2 0,7 0,3 

S3 1 0,5 

CHS3 2 0,7 

S4 5 1 

CHS4 7 2 

S5 10 5 

 

Z takto připravených pracovních roztoků byly připraveny kontrolní standardy 

CHS1, CHS2, CHS3/1, CHS3/2 a CHS4. Vybrané vodné roztoky byly zředěny 10x, resp. 

25x a 5x v závislosti na rozsahu kalibrační křivky. 

Nejprve byl proměřen kalibrační standard S4 a po upravení maxim pásů byly 

analyzovány zbylé kalibrační roztoky S0, S1, S2, S3, S4 a S5 k naměření kalibrační 

křivky.  Po kontrole statistických parametrů kalibrační závislosti byly proměřeny kontrolní 

standardy a po té jednotlivé vzorky. Mezi jednotlivými vzorky byl systém proplachován 

okyselenou deionizovanou vodou, aby se zabránilo kumulaci solí tavidel ve vnášecím 

systému (hadičky a rozprašovač). 

4.5 Stanovení obsahu prvků metodou vnášení suspenze 

 Stanovení obsahu prvků ve studovaných vzorcích metodou vnášení suspenze 

zahrnovalo také vývoj postupu přípravy stabilní suspenze. 

4.5.1 Příprava suspenze 

Pro přípravu suspenzí a hodnocení jejich stability byl v první fázi experimentální 

prací zvolen poměr hmotnosti tuhé fáze a destilované vody na základě obsahu jednotlivých 

prvků ve vzorcích studovaných materiálů. Při zvolení uvedeného poměru se vycházelo 

z předpokladu, že obsahy jednotlivých analytů budou stanoveny měřením na ověřené 

lineární kalibrační závislosti, která je zejména K, Na limitována maximální koncentrací 
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těchto prvků v roztoku. Navážky použitých vzorků jednotlivých frakcí ≤ 2 µm a 4 µm jsou 

uvedeny v Tab. 12. 

Tab. 12: Navážky kaolinitu a bentonitu pro přípravu suspenze 

  navážka (g) 

K ≤ 2 µm 0,0502 

K ≤ 4 µm 0,0505 

B ≤ 2 µm 0,0500 

B ≤ 4 µm 0,0501 

Postup I: 

Suspenze kaolinitu o velikosti 2 µm byla připravena navážením pomletého vzorku 

kaolinitu dle Tab. 12 do plastové nádobky. K navážce byla pomocí 100 ml odměrné baňky 

přilita destilovaná voda a nádobka byla třepána po dobu 10 minut na třepačce. Následně 

byla sledována stabilita suspenze turbidimetricky. 

Postup II:  

Byla použita stejná suspenze jako v předchozím postupu I, jen s tím rozdílem, že po 

přilití 100 ml destilované vody byl k suspenzi napipetován N-dodecylsíran sodný o objemu 

1 ml. Takto připravená suspenze byla třepána po dobu 10 minut a následně proměřena na 

turbidimetricky.  

Postup III: 

 Byla použita stejná suspenze jako v postupu I i II. K této suspenzi byly 

nepipetovány 4 ml N-dodecylsíranu sodného a suspenze byla opět protřepána po dobu 10 

minut. Následně byla suspenze proměřena turbidimetricky. 

Postup IV: 

 Byla použita stejná suspenze jako v postupu I, II i III. K této suspenzi bylo 

nepipetováno dalších 5 ml N-dodecylsíranu sodného a suspenze byla opět protřepána po 

dobu 10 minut. Následně byla suspenze proměřena turbidimetricky. 

Postup V: 

 Do plastové nádobky bylo naváženo 0,0503 g K ≤ 2 µm. Pomocí 100 ml odměrné 

baňky byla přilita destilovaná voda a suspenze byla třepána po dobu 10 minut. Po uplynutí 

doby byla suspenze umístěna na 10 do ultrazvukové lázně a proměřena turbidimetricky 
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Postup VI: 

 Byla použita stejná suspenze jako v postupu V, s tím rozdílem, že suspenze byla 

umístěna na 15 do ultrazvukové lázně a proměřena na turbidimetru. 

Postup VII: 

Byla použita stejná suspenze jako v postupu V a VI. Suspenze byla nejprve 

protřepána, následně po dobu 1 minuty vložena do ultrazvukové lázně a po 1 minutě 

změřena turbidimetricky. Tento proces se opakoval až do uplynutí 30 minut. 

Postup VIII: 

 Suspenze kaolinitu o velikosti částic 4 µm byla připravena navážením materiálu dle 

Tab. 12 do plastové nádobky. Pomocí 100 ml odměrné baňky byla do nádobky přilita 

destilovaná voda a nádobka byla třepána po dobu 10 minut. Po uplynutí doby, byla 

nádobka umístěna na 15 minut do ultrazvukové lázně a následně byla změřena 

turbidimetricky. 

Postup IX: 

Suspenze bentonitu o velikosti částice 2 µm byla připravena navážením materiálu 

dle Tab. 12 do plastové nádobky. Pomocí 100 ml odměrné baňky byla do nádobky přilita 

destilovaná voda a nádobka byla třepána po dobu 10 minut. Takto připravená suspenze 

byla proměřena turbidimetricky. 

Postup X: 

Suspenze bentonitu o velikosti částice 4 µm byla připravena navážením materiálu 

dle Tab. 12 do plastové nádobky. Pomocí 100 ml odměrné baňky byla do nádobky přilita 

destilovaná voda a nádobka byla třepána po dobu 10 minut. Takto připravená suspenze 

byla proměřena turbidimetricky. 

4.5.2 Studium stability suspenze 

Suspenze vzorků byly měřeny na předem kalibrovaném turbidimetru. Protřepané 

suspenze byly umístěny do turbidimetru a po 1 minutě po dobu 30 minut byla zapisována 

hodnota turbidity. V okamžiku, kdy se částice neshlukovaly ani nesedimentovaly, byla 

pozorována stálá turbidita suspenze. Během měření byla proměřována hodnota turbidity 

standardu, aby mohla být vypočítána nejistota měření.  
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Pro měření nejistoty měření turbidity byly použity standardy o 1000 NTU a 200 

NTU. Standardy byly měřeny dva po sobě jdoucí dny a o 3 dny později.  

4.5.3 Stanovení obsahu prvků 

Ke stanovení prvků metodou vnášení suspenze byla vypracována nová metoda 

s názvem „Suspenze“ se stejnými spektrálními čarami, jako je uvedeno v Tab. 10. Před 

vlastním stanovením obsahu prvků v suspenzi byla provedena optimalizace podmínek 

měření.  

Určení vlivu průtoku plynu v rozprašovači 

Navážením 0,0502 g bentonitu o velikosti částic ≤ 2 µm a převedením 100 ml 

destilované vody pomocí odměrné baňky do plastové nádobky byla připravena suspenze 

postupem IX, tj. která byla na 10 minut umístěna na třepačku. Výkon generátoru 

spektrometru byl nastaven na 1200 W, průtok plazmového plynu na 12 l/min. Po uplynutí 

cca 10 min, potřebné na stabilizaci plazmatu byla připravená suspenze pomocí peristaltické 

pumpy zaváděna do spektrometru. Postupně byl měněn průtok nosného plynu 

v rozprašovači, jak je uvedeno v Tab. 13, a sledována intenzita jednotlivých spektrálních 

čar a intenzita pozadí. 
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Tab. 13: Sledované změny operačních podmínek 

označení 

experimentu 

výkon plazmy 

(W) 

průtok rozprašovače 

(l/min) 

I 

1200 

0,4 

II 0,45 

III 0,5 

IV 0,55 

V 0,6 

VI 0,65 

VII 0,7 

VIII 0,75 

IX 0,8 

X 0,9 

XI 1300 

  

XII 1400 

XIII 1450 

XIV 1500 

XV 1550 

XVI 1600 

XVII 1650 

 

Určení vlivu výkonu plazmatu 

 Optimalizace výkonu plazmatu byla provedena s čerstvě připravenou suspenzí 

bentonitu (0,0503 g bentonitu o velikosti částic ≤ 2 µm bylo smícháno se 100 ml 

destilované vody) postupem IX. Během měření byl zvyšován výkon plazmatu podle      

Tab. 13 při průtoku plazmového plynu 12 l.min
-1

 a průtoku nosného plynu v rozprašovači 

0,8 l/min. Sledovala se změna intenzity spektrálních čar prvků a pozadí. Při každém 

výkonu byla suspenze měřena 2x.  

Vlastní stanovení metodou kalibrační křivky 

Ke stanovení metodou kalibrační křivky byly zásobních roztoků firmy MERK o 

koncentraci prvku 1 g/l byly připraveny kalibrační roztoky připraveny 2 druhy kalibračních 

křivek: 

Při kalibraci a): Byly použity stejné kalibrační roztoky jako u analýzy vodného roztoku, viz 

Tab. 11. Kalibrační křivka podle postupu b) obsahovala standardy o koncentracích 

jednotlivých prvků, které jsou uvedeny v Tab. 14. Protože první měření ukázala, že pro 

některé prvky je rozsah kalibrace příliš velký, byla tato kalibrační křivka upravena tak, že 
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nejvyšší standardy byly z výpočtu kalibrační závislosti vynechány a před dalším měřením 

byla kalibrační závislost přepočtena. Nejvyšší koncentrace standardů po zkrácení 

kalibrační závislosti b) jsou uvedeny v Tab 15. Kvalita kalibrační závislosti byla sledována 

pomocí vypočteného koeficientu regrese.  

Kalibrační závislosti byly po každých 20 měřeních rekalibrovány pomocí 

nejvyššího a nejnižšího standardu. Kalibrační závislost byla po každé kalibraci a 

rekalibraci i před a po stanovení obsahu prvků v suspenzích každého ze vzorku 

kontrolována měřením kontrolních standardů o známé koncentraci jednotlivých prvků. 

Pokud hodnoty kontrolních standardů se od správné hodnoty lišily o více jak 5 %, bylo 

provedeno nové měření kalibrační závislosti. 

Tab. 14: Hodnoty koncentrací jednotlivých prvků ve standardech u kalibrace b) 

Typ b 

  

Na, K, Ca, Ti 

(mg/l) 
Fe, Mg (mg/l) Al, Si (mg/l) 

S1 0,05 0,05 1 

S2 0,2 0,1 5 

CHS2 0,3 0,3 7 

S3 0,5 0,5 10 

CHS3 0,7 0,7 20 

S4 1 1 25 

CHS4 1,2 1,5 35 

S5 1,5 2 50 

CHS5 1,7 3 75 

S6 2 5 100 

 

Tab. 15: Maximální hodnoty zkrácené kalibrační křivky b) pro dané prvky 

 

 

Typ b 

bentonit 

K, Ca, Ti 

(mg/l) 

Mg, Fe 

(mg/l) 
Al (mg/l) 

S4 S5 S3 

kaolinit 

K (mg/l) 
Ca, Mg 

(mg/l) 

Al, Fe 

(mg/l) 

S4 S3 S5 
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V rámci optimalizace podmínek stanovení byly provedeny následující experimenty: 

A. Po kalibraci přístroje dle metody a), byly stanoveny obsahy prvků v suspenzi 

připravené z bentonitu o velikosti částic menších než 2 µm postupem IX. 

Navážka vzorku byla 0,05 g ve 100 ml destilované vody. Nejprve bylo 

stanovení provedeno při výkonu vysokofrekvenčního generátoru 1200 W a 

následně 1500 W, průtok vnějšího plazmového plynu byl 12 l/min a průtok 

nosného plynu v rozprašovači 0,8 l/min. 

B. Byla připravena suspenze s navážkou 0,025 g bentonitu o velikosti částic 

menších než 2 µm postupem IX. Takto připravená suspenze byla vnášena do 

plazmatu. Průtok vnějšího plazmového plynu byl 12 l/min a průtok nosného 

plynu v rozprašovači 0,8 l/min, při výkonu plazmy 1500 W. 

C. Při ponechání stejných operačních podmínek jako v bodě B, byly stanoveny 

obsahy prvků ve vzorku bentonitu o velikosti částic menších než 4 µm. Tato 

suspenze byla připravena postupem X a byla zvolena navážka 0,025 g vzorku 

do 100 ml destilované vody. Aby byl zjištěn vliv míchání ultrazvukem 

v průběhu vnášení suspenze, bylo uvedené stanovení provedeno bez a 

s použitím ultrazvuku během vnášení suspenze do plazmatu. Aby byly 

zachovány stejné podmínky, byl přístroj před vlastní analýzou kalibrován 

standardy, které byly rovněž v průběhu vnášení do plazmatu míchány 

ultrazvukem. 

D. Obdobně bylo provedeno stanovení suspenze kaolinitu připravené z velikosti 

částic menších než 2 µm s navážkou 0,025 g vzorku do 100 ml destilované 

vody. Suspenze byla v průběhu vnášení míchána ultrazvukem, stejně jako 

kalibrační standardy. 

E. Byla připravena suspenze ze vzorku B menší než 2 µm s navážkou 0,025 g ve 

100 ml destilované vody metodou IX. Tato suspenze byla měřena s výkonem 

plazmatu 1550, 1600 a 1650 W. Zároveň u výkonu 1550 W byl průtok vnějšího 

plazmového plynu zvýšen na 13 l/min, u výkonu 1600 a 1650 W na 14 l/min. 

Toto zvýšení průtoku vnějšího plazmového plynu bylo nezbytné z hlediska 

provozu přístroje. Průtok nosného plynu v rozprašovači byl vždy 0,8 l/min. 

F. Byla připravena suspenze ze vzorku B menší než 2 µm metodou IX s navážkou 

0,025 g ve 100 ml destilované vody, která byla okyselena konc. kys. dusičnou, 

tak aby pH suspenze bylo cca 2. Tato suspenze byla měřena s výkonem 
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plazmatu 1550 a 1650 W. Průtoky vnějšího plazmového plynu byly u těchto 

výkonů shodné jako v bodě E. Průtok nosného plynu v rozprašovači byl vždy 

0,8 l/min. V průběhu vnášení suspenzí byla suspenze umístěna v ultrazvuku. 

Před vlastním stanovením byl přístroj kalibrován kalibračními standardy 

uvedenými v Tab. 14, které byly v průběhu vnášení rovněž umístěny 

v ultrazvuku 

G. Byla připravena suspenze ze vzorku B menší než 2 µm metodou IX s navážkou 

0,025 g ve 100 ml destilované vody, která byla okyselena konc. kys. dusičnou, 

tak aby pH suspenze bylo cca 2. Tato suspenze byla měřena s výkonem 

plazmatu 1550 W. Průtoky vnějšího plazmového plynu nosného plynu 

v rozprašovači shodné jako v bodě E. Suspenze byla proměřena ihned po její 

přípravě a nově připravená suspenze byla měřena až po 1,5 hodině, přičemž 

před vlastním měřením byla opětovně promíchána na třepačce. V průběhu 

vnášení suspenzí byla suspenze umístěna v ultrazvuku. Před vlastním 

stanovením byl přístroj kalibrován kalibračními standardy uvedenými v Tab. 

14, které byly v průběhu vnášení rovněž umístěny v ultrazvuku. 

H. Byly připraveny suspenze ze vzorku B i K s oběma velikostmi částic, přičemž u 

vzorku B byla použita metoda přípravy IX a X, u vzorku K byla použita metoda 

přípravy I a VIII. menší než 2 µm metodou IX s navážkou 0,025 g ve 100 ml 

destilované vody, která byla okyselena konc. kys. dusičnou tak, aby pH 

suspenze bylo cca 2. Tato suspenze byla měřena s výkonem plazmatu 1550. 

Průtoky vnějšího plazmového plynu a nosného plynu v rozprašovači byly u 

těchto výkonů shodné jako v bodě E. Před vlastním stanovením byl přístroj 

kalibrován kalibračními standardy uvedenými v Tab. 14, v případě vnášení 

suspenze vzorku B, resp. v Tab. 15 v případě vnášení suspenze vzorku K.  

V obou případech byla kalibrace přístroje prováděna standardy, které byly 

umístěny v ultrazvuku. 

I. Byly připraveny suspenze ze vzorku B i K s oběma velikostmi částic, přičemž u 

vzorku B byla použita metoda přípravy IX a X, u vzorku K byla použita metoda 

přípravy I a VIII. menší než 2 µm metodou IX s navážkou 0,025 g ve 100 ml 

destilované vody, která byla okyselena konc. kys. dusičnou, tak aby pH 

suspenze bylo cca 2. Tato suspenze byla měřena s výkonem plazmatu 1550. 

Průtoky vnějšího plazmového plynu a nosného plynu v rozprašovači byly u 
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těchto výkonů shodné jako v bodě E. Před vlastním stanovením byl přístroj 

kalibrován kalibračními standardy uvedenými v Tab. 14, v případě vnášení 

suspenze vzorku B, resp. v Tab. 15 v případě vnášení suspenze vzorku K.  

V obou případech byla kalibrace přístroje prováděna standardy, které byly 

umístěny v ultrazvuku. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Složení materiálu stanovené metodou vnášení vodného roztoku 

Složení jílového materiálu po vytavení a po analýze vodného roztoku je uvedeno 

v Tab. 16. 

 

Tab. 16: Složení jednotlivých frakcí kaolinitu a bentonitu po metodě analýzy vodného 

roztoku 

analyt Na (%) K (%) Mg (%) Ca (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

K ≤ 2 

µm 

0,32± 

0,03 

2,99± 

0,39 

0,16± 

0,01 

0,13± 

0,01 

18,7± 

0,8 

0,65± 

0,02 

0,56± 

0,06 

18,5± 

2,1 

K ≤ 4 

µm 

0,31± 

0,03 

2,54± 

0,34 

0,14± 

0,01 

0,13± 

0,01 

19± 

0,76 

0,58± 

0,02 

0,6± 

0,1 

18,9± 

2,1 

B ≤ 2 

µm 

1,26± 

0,11 

1,42± 

0,19 

0,81± 

0,05 

0,57± 

0,05 

5,41± 

0,22 

1,16± 

0,04 

0,22± 

0,03 

25,0± 

2,7 

B ≤ 4 

µm 

1,19± 

0,10 

1,41± 

0,19 

0,7± 

0,1 

0,56± 

0,04 

4,79± 

0,20 

1,05± 

0,04 

0,18± 

0,02 

27,0± 

2,9 

 

5.2 Nejistota měření turbidity 

Podle vzorce 34 byly vypočítány nejistoty turbidimetrického měření. 

𝑛𝑚 =  
2∙𝑠∙100

𝑥 
  (%)                                                                                                   (34) 

kde nm je nejistota měření 

 s - směrodatná odchylka 

 𝑥     -   průměr 

Vypočítaná hodnota nejistoty je 1 %. Při hodnocení výsledků měření stability suspenze 

materiálů s různou velikostí částic byla uvedená hodnota nejistoty zohledněna. 
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5.3 Stabilita suspenze materiálů s různou velikostí částic 

Turbidita suspenze připravené z částic kaolinitu menších než 2 µm postupem I 

v závislosti na čase je znázorněna na Obr. 6. Ze závislosti je patrné, že již během prvních 5 

minut dochází v suspenzi pravděpodobně k sedimentaci těžších částic. Rozdíl mezi 

hodnotou turbidity naměřenou v čase 0 a hodnotou turbidity naměřenou v čase 30 je 170 

NTU. Proto uvedený postup I není vhodný pro přípravu suspenze, která bude použita při 

metodě vnášení suspenze do spektrometru. 

 

Obr. 6: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 2 µm postupem I 

 

Na Obr. 7 je zobrazena závislost turbidity suspenze připravené z částic kaolinitu ≤ 

2 µm postupem II na čase. Od začátku měření docházelo v suspenzi pravděpodobně 

k sedimentaci těžších částic, a proto hodnoty turbidity klesaly. Rozdíl mezi naměřenou 

hodnotou turbidity v čase 0 a hodnotou turbidity v čase 30 se snížil na 166 NTU, což 

přesahuje nejistotu měření. Rozdíl je sice menší než u postupu I, ovšem ani uvedený 

postup II není vhodný pro přípravu suspenze, která bude použita při metodě vnášení 

suspenze do spektrometru. 
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Obr. 7: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 2 µm postupem 

II 

 

Závislost turbidity suspenze připravené z částic kaolinitu ≤ 2 µm postupem III  na 

čase je znázorněna na Obr. 8. Z obrázku je patrné, že hodnoty turbidity suspenze od 

začátku měření opět klesají vlivem sedimentace těžších částic. Rozdíl mezi naměřenou 

hodnotou turbidity v čase 0 a hodnotou turbidity v čase 30 se snížil na 128 NTU, což 

znamená, že postup III je lepší než postup I a II. Suspenze ovšem stále není stabilní a proto 

postup III není vhodný pro přípravu suspenze, která bude použita při metodě vnášení 

suspenze do spektrometru. 

 

Obr.  8:   Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 2 µm postupem 

III 

 

Turbidita suspenze připravené z částic kaolinitu ≤ 2 µm postupem IV v závislosti 

na čase je znázorněna na Obr. 9. Suspenze byla prvních 5 minut byla suspenze poměrně 

stabilní, ovšem následně docházelo v suspenzi pravděpodobně k sedimentaci těžších částic 

a hodnoty turbidity klesaly. Rozdíl mezi naměřenou hodnotou turbidity v čase 0 a 
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hodnotou turbidity v čase 30 se oproti hodnotě 128 NTU po postupu III snížil na 62 NTU. 

Ani uvedený postup IV není vhodný pro přípravu suspenze k metodě přímého zavádění 

suspenze do spektrometru. 

 

Obr. 9: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 2 µm postupem 

IV 

 

Závislost turbidity suspenze připravené z částic kaolinitu ≤ 2 µm postupem V na 

čase je znázorněna na Obr. 10. Po dobu 15 minut byla suspenze stabilní, protože rozdíly 

mezi naměřenými hodnotami turbidity jsou v rozsahu nejistoty měření, ovšem následně 

došlo v suspenzi pravděpodobně k sedimentaci těžších částic a hodnoty turbidity začaly 

opět klesat. Použití ultrazvuku snížilo rozdíl mezi naměřenou hodnotou turbidity v čase 0 a 

hodnotou turbidity v čase 30 na 12,2 NTU. Z těchto faktů vyplývá, že metoda V je vhodná 

pro přípravu suspenze, analyzované ve spektrometru, během metody přímého zavádění 

suspenze. 

 

Obr. 10: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 2 µm postupem 

V 
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Na Obr. 11 je zobrazena turbidita suspenze připravené z částic kaolinitu ≤ 2 µm 

postupem VI v závislosti na čase. Ze závislosti vyplývá, že se hodnoty cca po 2 minutách 

ustavily a suspenze byla stabilní po celou dobu měření. Postup VI je tedy vhodný pro 

přípravu suspenze, která bude použita při metodě zavádění suspenze do spektrometru. 

 

Obr. 11: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 2 µm postupem 

VI 

 

Turbidita suspenze připravené z částic kaolinitu ≤ 2 µm postupem VII v závislosti 

na čase je znázorněna na Obr. 12. Suspenze byla nestabilní od počátku měření turbidity, i 

když rozdíl mezi naměřenou hodnotou v čase 0 a hodnotou po 30 minutách byl 113 NTU, 

což je o 34% menší než v postupu I. Postup VII není vhodný pro přípravu suspenze, která 

bude použita při metodě zavádění suspenze do spektrometru. 

 

Obr. 12: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 2 µm postupem 

VII 
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Turbidita suspenze připravené z částic kaolinitu ≤ 4 µm postupem VIII v závislosti 

na čase je znázorněna na Obr. 13. Během prvních 5 minut docházelo pravděpodobně 

k ustálení stability suspenze, a proto se hodnoty liší od ostatních. Přibližně po 5 minutách 

se suspenze ustálila a byla poměrně stabilní po celou dobu měření a proto je postup VIII 

vhodný pro přípravu suspenze, která bude použita při metodě zavádění suspenze do 

spektrometru. 

 

Obr. 13: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze K ≤ 4 µm postupem 

VIII 

 

Závislost turbidity suspenze připravené z částic bentonitu ≤ 2 µm postupem IX na 

čase je znázorněna na Obr. 14. Suspenze byla stabilní po celou dobu měření, protože 

rozdíly mezi naměřenými hodnotami jsou v intervalu nejistot měření a proto je postup IX 

vhodný pro přípravu suspenze, analyzovanou během metody přímého zavádění suspenze 

do spektrometru. 

 

Obr.  14:   Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze B ≤ 2 µm 

postupem IX 



55 

 

Na Obr. 15 je znázorněna závislost turbidita suspenze připravené z částic bentonitu 

≤ 4 µm postupem X na čase. Po celou dobu měření turbidity se její hodnota pohybovala 

v intervalu odpovídající nejistotě měření. Suspenzi připravenou tímto postupem lze 

považovat za stabilní a je tedy vhodná pro přípravu suspenze, která bude použita při 

metodě zavádění suspenze do spektrometru. 

 

Obr. 15: Graf závislosti turbidity na čase při měření stability suspenze B ≤ 4 µm postupem 

X 

 

5.4 Složení materiálu stanovené metodou vnášení suspenze 

5.4.1 Optimalizace parametrů přístroje 

Vliv průtoku nosného plynu 

Operační parametry přístroje byly pro vlastní stanovení obsahů sledovaných prvků 

metodou přímého vnášení suspenze vzorku B s velikostí části menší než 2 µm připravené 

podle postupu IX určeny na základě porovnání intenzit jednotlivých spektrálních čar 

získaných při daných podmínkách uvedených v Tab. 13. Porovnání intenzit je uvedeno na 

Obr. 16. 
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Obr. 16: Porovnání intenzit se zvyšujícím se průtokem plynu v nebulizeru 

  

Z Obr. 16 je patrné, že při zvyšujícím se průtoku rozprašovače roste i intenzita 

spektrální čáry. I přes zvyšující se intenzitu pozadí se vzrůstajícím průtokem nosného 

plynu, je poměr mezi intenzitou spektrální čáry a pozadím nejvyšší u průtoku 0,8 l/mil. U 

ostatních prvků byla tendence zvyšování poměru intenzity spektrální čáry k intenzitě 

pozadí v závislosti na zvyšování průtoku rozprašovače obdobná, a proto jsou zde uvedeny 

pouze intenzity Ca. Obrázky s intenzitami ostatních prvků jsou uvedeny v příloze I,      

Obr. 1 – Obr. 5 . 

Vliv výkonu plazmatu na stanovené obsahy prvků 

Průměrné hodnoty obsahu prvků a vypočítané směrodatné odchylky podle vztahu 7 

ve vzorku B o velikosti částic menší než 2 µm získaných měřením na metodě Suspenze a 

se suspenzí připravenou postupem IX jsou uvedeny v Tab. 17, jednotlivé výsledky šesti, 

resp. dvou stanovení jsou uvedeny v příloze v tabulkách 1 a 2. Suspenze byla připravena 

s navážkou 0,05 g v objemu 100 ml.  
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Tab. 17: Průměrné hodnoty obsahu prvků ve vzorku B o velikosti částic menší než 2 µm 

získané při různém výkonu vysokofrekvenčního generátoru spektrometru 

výkon BENTONIT 

  prvek K  Na Mg  Ca  Al  Fe  Ti  

1200 W průměr (%) 0,323 0,250 0,433 0,244 3,09 0,617 0,142 

  
směrodatná 

odchylka  
0,035 0,017 0,017 0,008 0,13 0,021 0,004 

1500 W průměr (%) 0,299 0,200 0,404 0,21 2,89 0,524 0,114 

  
směrodatná 

odchylka  
0,004 0,001 0,006 0,001 0 0,014 0,001 

 

Z porovnání výsledků stanovení vyplývá, že zvyšování výkonu ovlivňuje 

s výjimkou Al stanovenou koncentraci všech sledovaných prvků. Z porovnání stanovených 

obsahů s hodnotami uvedených v Tab. 16 je zřejmé, že všechny stanovené obsahy jsou 

nižší. U stanovení Na a K se hodnoty stanovené metodou přímého zavádění suspenze 

pohybovaly kolem 20 % stanoveného obsahu po tavení vzorku. U zbývajících prvků 

stanovené hodnoty metodou vnášení suspenze se pohybovaly od 40 – 63 % hodnoty 

stanovené metodou analýzy vodného roztoku po vytavení vzorku, přičemž nejvyšší byla 

dosažena u stanovení Ti. Vliv zvyšování výkonu na spektrální čáru Na znázorňuje Obr. 17, 

ze kterého je patrné, že se zvyšováním výkonu dramaticky roste intenzita pozadí a tedy se 

snižuje poměr mezi intenzitou spektrální čáry a intenzitou pozadí. Navíc Na a K patří mezi 

lehce ionizovatelné prvky a se zvyšujícím se výkonem velká část Na ve vzorku se ionizuje. 

Tento negativní vliv výkonu plazmatu na ionizaci je nejvýraznější u Na, proto nebyl 

v dalších měřeních sledován. 
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Obr. 17: Intenzita spektrálních čár Na o vlnové délce 589,592 nm v závislosti na zvyšování 

výkonu plazmatu 

 

Vliv navážky vzorku  

V dalším pokusu analýzy přímého zavádění suspenze B ≤ 2 µm byla snížena 

navážka z 0,05 g na 0,025 g vzorku, přičemž výkon plazmatu 1500 W byl ponechán. 

Použitá suspenze byla připravena postupem IX. V Tab. 18 jsou uvedeny průměry a 

směrodatné odchylky vypočítané z uvedeného měření, všechny naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze II, Tab. 3. 

 

Tab. 18: Průměrné hodnoty obsahu prvků ve vzorku B o velikosti částic menší než 4 µm 

získané při měření při výkonu 1500 W a navážkou 0,025 g 

BENTONIT 

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

průměr (%) 0,188 0,484 0,331 3,68 0,630 0,166 19,0 

směrodatná odchylka  0,004 0,006 0,004 0,09 0,014 0,001 0,4 

 



59 

 

Z porovnání uvedených výsledků a výsledků stanovení suspenze bentonitu 

připravené s navážkou 0,05 g (viz Tab. 17) vyplývá, že snížení navážky má pozitivní vliv 

na stanovené obsahy prvků s výjimkou K, což souvisí s výše uvedeným zdůvodněním. 

Stanovené obsahy Ti a Si jsou v 75 % resp. v 76 % hodnoty stanovené po rozkladu vzorku, 

u zbývajících prvků s výjimkou K jsou stanovené obsahy v intervalu 57 – 68 % hodnot 

stanovených po rozkladu vzorku. 

Vliv použití ultrazvuku v průběhu vnášení suspenze 

Při stejných operačních podmínkách byla na spektrometru proměřena suspenze ze 

vzorku B ≤ 4 µm s navážkou 0,025 g, připravena postupem X, přičemž bylo porovnáno 

stanovení, kdy během vnášení suspenze byla nebo nebyla suspenze míchána pomocí 

ultrazvuku. Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky stanovení jsou uvedeny v Tab. 20, 

všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze II, Tab. 4 a Tab. 5. Z porovnání 

výsledků uvedených v Tab. 19 vyplývá, že použití ultrazvuku v průběhu vnášení suspenze 

mělo pozitivní vliv na stanovené obsahy Fe a Mg. Stanovené obsahy všech prvků 

v uvedené suspenzi s obsahem částic menších než 4 mm jsou opět v porovnání s výsledky 

stanovení po rozkladu vzorku podstatně nižší. Na rozdíl od výsledků stanovení obsahu 

prvků v suspenzi připravené z částic menších než 2 µm u suspenze s částicemi menšími 

než 4 µm, byly stanovené obsahy Ti a Si o něco nižší (dosahovaly 62 – 68 % hodnoty 

stanovené o rozkladu vzorku). 

Tab. 19: Průměrné hodnoty obsahu prvků ve vzorku B o velikosti částic menší než 4 µm 

získané při měření bez a v ultrazvuku při výkonu 1500 W a navážce 0,025 g 

  BENTONIT 

 

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

 bez 

ultrazvuku 
průměr (%) 0,180 0,414 0,298 2,89 0,528 0,126 17,0 

  
směrodatná  

odchylka  
0,007 0,006 0,004 0,06 0,011 0,002 0,3 

s 

ultrazvukem 
průměr (%) 0,163 0,438 0,295 2,72 0,552 0,123 16,7 

  
směrodatná  

odchylka  
0,008 0,028 0,019 0,16 0,037 0,009 1,1 

 

Použití ultrazvuku v průběhu vnášení suspenze bentonitu tedy výrazným způsobem 

neovlivnilo stanovené obsahy prvků, což je v souladu s Obr. 15, který ukazuje, že suspenze 

bentonitu o velikosti částic 4 µm je stabilní i bez použití ultrazvuku.  
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Měření obsahu prvků v suspenzi kaolinitu připravené postupem I z velikosti částic 

menší než 2 µm a míchané ultrazvukem v průběhu vnášení suspenze bylo provedeno právě 

proto i na kaolinitu, jelikož byla tato suspenze stabilní, právě až po ponechání 

v ultrazvuku. Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky stanovení jsou uvedeny v Tab. 20, 

všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze II, Tab. 6. 

 

Tab. 20: Průměrné hodnoty obsahu prvků ve vzorku K o velikosti částic menší než 2 µm 

získané při výkonu 1500 W a navážkou 0,025 g 

KAOLINIT 

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

průměr (%) 0,358 0,108 0,064 12,8 0,347 0,434 14,9 

směrodatná odchylka  0,012 0,003 0,002 0,4 0,012 0,013 0,4 

  

Z vypočítaných výtěžností jednotlivých prvků vyplývá, že u Ca a Fe bylo dosaženo 

zhruba 50 % výtěžnosti, u Mg a Al výtěžnost dosahovala 68 % a nejvyšší výtěžnosti bylo 

dosaženo u Ti a Si ( 78 % a 81 %). Jako u předcházejících stanovení nejhorší výtěžnosti 

bylo dosaženo u K. Z hodnot směrodatných odchylek je patrné, že suspenze byla po dobu 

vnášení stabilní, protože směrodatné odchylky se pohybovaly do 3 rel. % stanoveného 

obsahu prvků. 

Vliv úpravy suspenze a výkonu 

Výsledky stanovení suspenze připravené metodou IX ze vzorku B menší než 2 µm 

a stanovené závislosti na zvyšujícím s výkonu vysokofrekvenčního generátoru a přídavku 

koncentrované HNO3 k suspenzi v množství, aby suspenze měla pH cca 2, jsou uvedeny 

v Tab. 21, všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze II, Tab. 7. Suspenze 

s přídavkem kyseliny dusičné byla v průběhu vnášení promíchávána ultrazvukem. 

S ohledem na provoz přístroje bylo nutné při zvyšování výkonu měnit i průtok vnějšího 

plazmového plynu. Z porovnání výsledků vyplývá pozitivní vliv přídavku kys. dusičné 

k suspenzi, protože se zvýšily výtěžky Ca a Al i K. Porovnání naměřených hodnot 

s výsledky stanovení po rozkladu vzorku vyplývá, že těmto výsledkům se nejvíce blíží 

hodnoty stanovené při výkonu 1550 W a při vnášení suspenze okyselené konc. kys. 

dusičnou. 
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Tab. 21: Průměrné hodnoty obsahu prvků ve vzorku B o velikosti částic menší než 2 µm 

získané při různém výkonu vysokofrekvenčního generátoru spektrometru a 

s okyselením vzorku při navážce 0,025 g 

BENTONIT 

1550 W, průtok 13 l/min 

prvek K Mg Ca Al Fe Ti Si 

průměr (%) 0,124 0,388 0,185 2,52 0,485 0,117 13,8 

směrodatná 

odchylka 
0,000 0,009 0,005 0,04 0,007 0,002 0,3 

1550 W, vzorek okyselen, průtok 13 l/min 

prvek K Mg Ca Al Fe Ti Si 

průměr (%) 0,231 0,719 0,518 5,08 0,884 0,210 25,61 

směrodatná 

odchylka 
0,008 0,021 0,011 0,19 0,031 0,008 0,5 

výtěžnost (%) 16,2 88,6 91 93,80 76 93,4 104 

1600 W, průtok 14 l/min 

prvek K Mg Ca Al Fe Ti Si 

průměr (%) 0,125 0,408 0,178 2,48 0,550 0,118 16,2 

směrodatná 

odchylka 
0,027 0,149 0,070 0,85 0,197 0,035 6,5 

1650 W, průtok 14 l/min 

prvek K Mg Ca Al Fe Ti Si 

průměr (%) 0,113 0,310 0,151 2,13 0,382 0,100 10,7 

směrodatná 

odchylka 
0,002 0,003 0,001 0,08 0,007 0,001 0,0 

1650 W, vzorek okyselen, průtok 14 l/min 

prvek K Mg Ca Al Fe Ti Si 

průměr (%) 0,191 0,592 0,491 3,97 0,681 0,163 20,3 

směrodatná 

odchylka 
0,004 0,023 0,008 0,09 0,020 0,003 0,7 

  

Stanovené obsahy sledovaných prvků ve vzorcích bentonitu připravených z částic 

menších než 2 a menších než 4 µm v suspenzi, která byla okyselena konc. kys. dusičnou na 

pH cca 2 a byla vnášena do spektrometru až po 1,5 hodině její přípravy, jsou uvedeny 

v Tab. 22, všechny hodnoty jsou uvedeny v příloze II, Tab. 8 a Tab. 9. Suspenze byla 

v průběhu vnášení promíchávána ultrazvukem. 
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Tab. 22: Průměrné hodnoty obsahu prvků ve vzorku B o velikosti částic menší než 2 µm a 

4 µm získané při výkonu 1500 W a navážkou 0,025 g 

BENTONIT 

B ≤ 2 µm (měřeno po 1,5 hod.) 

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

průměr (%) 0,232 0,778 0,521 4,96 0,918 0,206 26,9 

směrodatná odchylka  0,010 0,029 0,019 0,18 0,043 0,007 1,1 

výtěžnost (%) 16,3 95,8 92 91,7 79 91,6 109 

B ≤ 4 µm (měřeno po 1,5 hod.) 

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

průměr (%) 0,178 0,500 0,372 3,35 0,594 0,132 18,6 

směrodatná odchylka  0,005 0,014 0,008 0,14 0,016 0,002 0,5 

výtěžnost (%) 12,6 71,1 67 70 56,5 73,7 70,2 

  

Z porovnání výsledků stanovení při vnášení suspenze ihned po její přípravě a po 

jedné a půl hodině vyplývá, že obsahy sledovaných prvků v suspenzi proměřené hned po 

její přípravě a v suspenzi proměřené po 1,5 hodině od přípravy byly téměř shodné. Z toho 

důvodu byly suspenze při dalším měření analyzovány ihned po přípravě.  

Podle vzorce 10 byla vypočítána výtěžnost jednotlivých prvků. Porovnání 

výtěžnosti ≤ 2 µm měřeného ihned, B ≤ 2 µm měřeného po 1,5 hodině a B ≤ 4 µm 

měřeného po 1,5 hodině zobrazuje Obr. 18. Z uvedeného obrázku vyplývá, že během 

analýzy přímého zavádění suspenze bentonitu o velikosti částic 2 µm uvedeným postupem 

není vhodné měřit K, protože výtěžnost dosahuje pouhých 16,237 %, popř. 16,323 %, 

zatímco měření ostatních prvků, především Ca, Al, Ti a Si lze dosáhnout touto metodou 

výtěžnosti okolo 90 %. V případě bentonitu o velikosti částic 4 µm jsou hodnoty výtěžnosti 

nepatrně menší.  Touto metodou opět není vhodné analyzovat K. Stanovené obsahy 

ostatních prvků byly s výtěžností okolo 70 %. Je zřejmé, že metoda vnášení suspenze je 

silně závislá na velikosti části bentonitu, ze kterých je připravena suspenze 
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Obr. 18: Porovnání výtěžnosti B ≤ 2 µm měřeného ihned, B ≤ 2 µm měřeného po 1,5 

hodině a B ≤ 4 µm měřeného po 1,5 hodině 

 

Průměrné stanovené hodnoty obsahů prvků a směrodatné odchylky získané 

vnášením suspenze připravené z kaolinitu obou frakcí a okyselené konc. kys. dusičnou 

hodnoty jsou uvedeny v příloze II, Tab. 9. Analýza byla provedena při výkonu 1550 W 

s navážkou 0,025 g vzorku ihned po přípravě a v průběhu vnášení suspenze byla 

promíchávána ultrazvukem. 

Tab. 23: Průměrné hodnoty obsahu prvků ve vzorku K o velikosti částic menší než 2 µm a 

4 µm získané při výkonu 1550 W a navážkou 0,025 g 

KAOLINIT 

K ≤ 2 µm  

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

průměr (%) 0,381 0,138 0,065 15,2 0,401 0,462 17,2 

směrodatná odchylka  0,036 0,017 0,007 1,53 0,038 0,044 1,7 

výtěžnost (%) 12,7 86 48,4 81 62 82 92,9 

K ≤ 4 µm  

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

průměr (%) 0,272 0,094 0,055 11,8 0,300 0,389 12,8 

směrodatná odchylka  0,050 0,020 0,002 2,3 0,065 0,081 2,7 

výtěžnost (%) 10,7 67,5 43,7 62,2 51,7 64,5 67,9 



64 

 

 Vypočtené výtěžnosti z uvedeného stanovení jsou znázorněny na Obr. 19. 

Z porovnání výtěžnosti vyplývá, že analýza přímého zavádění suspenze kaolinitu o 

velikosti částic 2 µm a 4 µm, není vhodná pro stanovení K s výtěžností pouhých 12,7, 

resp.10,7 %. V případě analýzy ostatních prvků  se výtěžnost pohybuje  od 40 % pro Ca až 

po 92 % pro Si.  Opět bylo prokázáno, že výtěžnost analýzy je lepší u suspenze připravené 

z částic kaolinitu menších než 2 µm. 

 

Obr. 19: Porovnání výtěžnosti K ≤ 2 µm měřeného ihned a K  ≤ 4 µm měřeného ihned 

 

Výpočet koeficientu opakovatelnosti 

Validačním programem WinStat vypočítané koeficienty opakovatelnosti, které jsou 

uvedené v Tab. 24. K výpočtu byly použity stanovené hodnot obsahu prvků při vnášení 

suspenze připravené z obou vzorků a obou velikostí částic, které byly okyselené konc. 

kyselinou dusičnou a vnášeny do plazmatu ihned po přípravě suspenze. Výkon 

vysokofrekvenčního generátoru byl 1550 W, průtok vnějšího plazmového plynu 13 l/min   

a průtok nosného plynu v zmlžovači 0,8 l/min. 
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Tab. 24: Vypočítané koeficienty opakovatelnosti bentonitu a kaolinitu 

BENTONIT 

B ≤ 2 µm  

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

koeficient 

opakovatelnosti 
0,032 0,093 0,055 0,497 3,79 0,023 0,119 

B ≤ 4 µm  

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

koeficient 

opakovatelnosti 
0,014 0,034 0,023 0,374 0,045 0,011 1,44 

KAOLINIT 

K ≤ 2 µm  

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

koeficient 

opakovatelnosti 
0,104 0,052 0,020 4,28 0,101 0,122 4,82 

K ≤ 4 µm  

prvek K  Mg  Ca  Al  Fe  Ti  Si 

koeficient 

opakovatelnosti 
0,142 0,054 0,005 6,45 0,176 0,225 7,4 

   

Z hodnot koeficientu opakovatelnosti vyplývá, že pro stanovení je vhodnější použít 

suspenze připravené z menších částic a to zejména pokud se stanovují vyšší obsahy 

v případě použitých vzorků, tedy obsah Al a Si. Horší koeficienty opakovatelnosti u 

suspenzí připravených z kaolinitu. Tato skutečnost souvisí se stabilitou vnášené suspenze, 

která byla u tohoto vzorku horší ve srovnání se suspenzí připravenou z bentonitu. 
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6 ZÁVĚR 

Tato práce je věnována metodě přímého vnášení suspenze vzorků jílových 

materiálů s využitím atomové emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou. Metoda 

přímého vnášení suspenzí zkracuje a zlevňuje analýzu jednozrnných materiálů. Přesto je 

v literatuře málo publikací o jejím využití. Experimentální práce byly provedeny na 

atomovém emisním spektrometru s indukčně vázanou plazmou Spectro Ciros Vision. Po 

prvotních experimentech byly k ověření využití ověřené metody byly zvoleny dva vzorky 

jílových materiálů bentonit a kaolinit, ze kterých byly připraveny frakce o velikosti částic 

menších než 2 a 4 mm sedimentační metodou. Připravené vzorky byly rovněž analyzovány 

metodou vnášení vodného roztoku po jejich mineralizaci tavením. Byl vypracován postup 

přípravy suspenzí tak, aby v průběhu jejich vnášení do plazmatu nedocházelo 

k sedimentaci nebo koagulaci částic. Byl ověřen vliv operačních parametrů spektrometru, 

jako je výkon vysokofrekvenčního generátoru, průtok vnějšího plynu a průtok nosného 

plynu ve zmlžovači. Dále byl posouzen vliv míchání připravené suspenze ultrazvukem 

během jejího vnášení do plazmatu a přídavek konc. kys. dusičné k suspenzi. Stanovené 

obsahy Na, K, Mg, Ca, Fe, Al, Ti a Si metodou vnášení suspenzí byly porovnány s obsahy 

stanovenými metodou vnášení vodného roztoku po mineralizaci vzorku. U nejlepších 

dosažených hodnot výtěžnosti byly vypočítány koeficienty opakovatelnosti.  

Z naměřených a zpracovaných výsledků vyplývá, že: 

a. Nejvyšších výtěžností stanovených obsahů prvků s výjimkou K, bylo 

dosaženo při použití výkonu vysokofrekvenčního generátoru 1550 W, průtoku 

vnějšího plynu 13 l/min a průtoku nosného plynu ve zvmlžovači 0,8 l/min. Za 

uvedených podmínek spektrometru nelze současně se stanovením Ca, Mg, Fe, 

Ti, Al a Si stanovit K a Na, protože uvedený výkon vede k ionizaci uvedených 

prvků, která znemožňuje jejich stanovení. Menší použitý výkon výrazně 

snižuje výtěžnost Ca, Mg, Fe, Ti, Al a Si.  

b. Bylo prokázáno, že přídavek kyseliny dusičné k suspenzi má pozitivní vliv na 

výtěžnosti sledovaných prvků, který není ovlivněn dobou po kterou je 

suspenze s přídavkem kyseliny uchovávána před vnášením do plazmatu. 

Zároveň je vhodné v průběhu vnášení suspenze tuto promíchávat ultrazvukem. 

c. Výsledky stanovení u metody přímého vnášení suspenze použitých jílových 

materiálů závisí na velikosti částic a množství částic, ze kterých je suspenze 
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připravena. Výtěžnosti pohybující se od 90 % bylo dosaženo u suspenzí 

připravených pouze z částic menších než 2 µm.  

d. Z vypočítaných směrodatných odchylek jednotlivých stanovení a hodnot 

koeficientu opakovatelnosti vyplývá, že je obtížné současně stanovit metodou 

vnášení suspenze obsahy prvků, které se v materiálu pohybují řádově 

v desítkách procent a obsahu prvků podstatně nižších.  

Dosažené výsledky naznačují, že nelze vypracovat metodu stanovení přímého 

vnášení suspenzí jílových materiálů do plazmatu spektrometru AES-ICP, kterou by 

bylo možné stanovit obsahy všech základních prvků (Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, Ti a Si) 

v různých typech jílových materiálů za stejných operačních podmínek přístroje. 
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Příloha I: Porovnání intenzit spektrálních čar sledovaných 

prvků 

 

 

 

 

Obr. 1: Intenzita spektrálních čar Al při změně průtoku nosného plynu v nebulizéru v l/min 
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Obr. 2: Intenzita spektrálních čar Fe při změně průtoku nosného plynu v nebulizéru v l/min 

 

Obr. 3: Intenzita spektrálních čar K při změně průtoku nosného plynu v nebulizéru v l/min 
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Obr.4: Intenzita spektrálních čar Mg při změně průtoku nosného plynu v nebulizéru v l/min 

 

Obr. 5: Intenzita spektrálních čar Ti při změně průtoku nosného plynu v nebulizéru v l/min 
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Příloha II: Výsledky stanovení sledovaných prvků ve vzorcích 

bentonitu a kaolinitu 

 

 

Tab. 1: Obsahy prvků v suspenzi B ≤ 2 µm s navážkou 0,05 g při výkonu 1200 W 

B ≤ 2 µm 

měření K (%) Na (%) Mg (%) Ca (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) 

1 0,377 0,277 0,464 0,260 3,338 0,656 0,149 

2 0,352 0,264 0,423 0,240 3,038 0,610 0,138 

3 0,303 0,241 0,440 0,246 3,126 0,609 0,141 

4 0,316 0,241 0,419 0,236 2,966 0,594 0,138 

5 0,301 0,239 0,429 0,244 3,084 0,623 0,143 

6 0,286 0,237 0,422 0,241 2,999 0,610 0,140 
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Tab. 2: Obsahy prvků v suspenzi B ≤ 2 µm s navážkou 0,05 g při výkonu 1500 W 

B ≤ 2 µm 

měření K (%) Na (%) Mg (%) Ca (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) 

1 0,302 0,201 0,399 0,210 2,890 0,514 0,114 

2 0,297 0,199 0,408 0,211 2,889 0,533 0,115 

 

Tab. 1: Obsahy prvků v suspenzi B ≤ 2 µm s navážkou 0,025 g při výkonu 1500 W 

B ≤ 2µm 

měření K (%) Mg (%) Ca  (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

1 0,195 0,481 0,329 3,842 0,647 0,169 19,705 

2 0,188 0,494 0,338 3,748 0,647 0,167 19,305 

3 0,185 0,484 0,329 3,648 0,628 0,164 18,730 

4 0,189 0,486 0,331 3,617 0,618 0,166 18,732 

5 0,182 0,477 0,325 3,608 0,617 0,166 18,604 

6 0,188 0,482 0,332 3,637 0,623 0,166 18,733 

 

Tab. 2: Obsahy prvků v suspenzi B ≤ 4 µm s navážkou 0,025 g při výkonu 1500 W 

B ≤ 4µm 

měření K (%) Mg (%) Ca  (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

1 0,182 0,418 0,297 2,959 0,522 0,127 17,138 

2 0,185 0,419 0,305 2,912 0,541 0,129 17,415 

3 0,183 0,419 0,298 2,921 0,532 0,127 17,088 

4 0,179 0,410 0,298 2,801 0,523 0,124 16,859 

5 0,184 0,415 0,302 2,907 0,539 0,126 17,087 

6 0,166 0,403 0,292 2,830 0,513 0,123 16,562 

 

Tab. 5: Obsahy prvků v suspenzi B ≤ 4 µm v ultrazvuku s navážkou 0,025 g při výkonu 

1500 W 

B ≤ 4µm 

měření K (%) Mg (%) Ca  (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

1 0,149 0,384 0,258 2,385 0,480 0,106 14,633 

2 0,156 0,430 0,295 2,749 0,551 0,123 16,350 

3 0,165 0,450 0,301 2,766 0,561 0,129 17,156 

4 0,171 0,461 0,304 2,803 0,570 0,125 17,146 

5 0,168 0,451 0,302 2,784 0,574 0,131 17,443 

6 0,168 0,451 0,309 2,801 0,575 0,126 17,732 
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Tab. 6: Obsahy prvků v suspenzi K ≤ 2 µm v ultrazvuku s navážkou 0,025 g při výkonu 

1500 W 

K ≤ 2µm 

měření K (%) Mg (%) Ca (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

1 0,346 0,106 0,061 12,472 0,336 0,431 14,581 

2 0,358 0,106 0,063 12,482 0,346 0,431 14,845 

3 0,347 0,105 0,064 12,277 0,334 0,416 14,467 

4 0,355 0,108 0,064 13,005 0,347 0,438 14,806 

5 0,371 0,109 0,065 13,152 0,356 0,432 15,160 

6 0,374 0,113 0,065 13,190 0,364 0,456 15,450 

 

Tab. 7: Obsahy prvků v suspenzi B ≤ 2 µm s navážkou 0,025 g se zvyšujícím se výkonem 

a poslední 4 měření okyselené suspenze 

B ≤ 2 µm 

1500 

měření K (%) Na (%) Mg (%) Ca (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

1 0,113 0,012 0,286 0,158 2,106 0,351 0,102 10,053 

2 0,114 0,011 0,290 0,157 2,139 0,357 0,103 10,013 

1550 

1 0,124 0,012 0,382 0,181 2,496 0,480 0,116 13,598 

2 0,123 0,012 0,395 0,188 2,550 0,489 0,118 14,020 

1600 

1 0,156 0,012 0,580 0,259 3,471 0,777 0,159 23,711 

2 0,110 0,012 0,320 0,137 1,980 0,437 0,098 12,500 

3 0,109 0,011 0,324 0,138 2,003 0,435 0,098 12,523 

1650 

1 0,114 0,012 0,308 0,152 2,185 0,387 0,101 10,647 

2 0,112 0,012 0,312 0,151 2,078 0,377 0,100 10,715 

1650 + okyselený vzorek 

1 0,197 0,009 0,613 0,490 4,075 0,708 0,164 20,975 

2 0,192 0,009 0,587 0,499 3,964 0,679 0,164 20,450 

3 0,189 0,009 0,605 0,494 3,958 0,680 0,165 20,267 

4 0,186 0,008 0,562 0,479 3,863 0,659 0,158 19,398 
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Tab. 8: Obsahy prvků v okyselené suspenzi B ≤ 2 µm a  B ≤ 4 µm v ultrazvuku s navážkou 

0,025 g s výkonem 1550 W měřeno ihned po přípravě a po 1,5 hod. 

B ≤ 2 µm,  měřeno po 1,5 hod. od přípravy 

měření K (%) Ca (%)  Mg (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

1 0,235 0,525 0,783 4,990 0,932 0,209 27,384 

2 0,214 0,484 0,724 4,684 0,860 0,192 25,434 

3 0,243 0,530 0,806 5,178 0,970 0,212 27,556 

4 0,240 0,532 0,797 5,043 0,929 0,210 27,968 

5 0,233 0,525 0,790 5,057 0,943 0,209 27,369 

6 0,227 0,532 0,769 4,831 0,872 0,203 25,414 

B ≤ 2 µm, měřeno ihned po přípravě 

1 0,235 0,518 0,723 5,082 0,899 0,211 26,296 

2 0,230 0,517 0,714 5,162 0,876 0,207 25,445 

3 0,235 0,523 0,723 5,139 0,898 0,215 26,115 

4 0,239 0,522 0,724 5,173 0,902 0,215 25,775 

5 0,229 0,526 0,742 5,165 0,894 0,214 25,343 

6 0,232 0,528 0,733 5,148 0,901 0,215 25,219 

B ≤ 4 µm 

měřeno ihned po přípravě 

1 0,175 0,367 0,486 3,323 0,579 0,131 18,685 

2 0,184 0,365 0,489 3,328 0,603 0,130 18,941 

3 0,176 0,379 0,498 3,202 0,590 0,132 18,407 

4 0,168 0,364 0,520 3,607 0,580 0,133 17,767 

5 0,183 0,379 0,511 3,378 0,619 0,134 19,167 

6 0,178 0,384 0,510 3,378 0,608 0,136 19,063 
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Tab. 9: Obsahy prvků v okyselené suspenzi K ≤ 2 µm a  K ≤ 4 µm v ultrazvuku s navážkou 

0,025 g s výkonem 1550 W měřeno ihned po přípravě 

K ≤ 2 µm 

měřeno ihned po přípravě 

měření K (%) Ca (%) Mg (%) Al (%) Fe (%) Ti (%) Si (%) 

1 0,399 0,056 0,142 15,832 0,419 0,479 18,457 

2 0,352 0,057 0,117 13,833 0,366 0,427 15,843 

3 0,439 0,065 0,144 17,695 0,462 0,538 19,651 

4 0,389 0,071 0,134 15,649 0,414 0,471 17,606 

5 0,342 0,071 0,124 13,640 0,361 0,419 15,343 

6 0,363 0,071 0,166 14,396 0,386 0,440 15,999 

K ≤ 4 µm 

měřeno ihned po přípravě 

1 0,315 0,055 0,114 14,182 0,353 0,446 14,889 

2 0,261 0,052 0,092 11,498 0,299 0,380 12,679 

3 0,228 0,054 0,075 9,675 0,236 0,297 10,304 

4 0,351 0,057 0,121 15,172 0,402 0,521 17,067 

5 0,243 0,055 0,081 10,180 0,258 0,351 11,093 

6 0,234 0,055 0,079 10,169 0,255 0,341 10,918 

 

 


