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ABSTRAKT 

 

Cílem práce bylo validovat stanovení As, Se a Sb metodou atomové emisní 

spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem, aby tato metoda mohla být využívána 

k analýze nízkých koncentrací uvedených prvků ve vzorcích odpadních vod a vodných výluhů 

z odpadů. Validace byla provedena pro dva odlišné způsoby zmlžování vzorku a dvou 

rozdílných matricích vzorku – (a) stabilizovaný vodný roztok analytů a (b) stabilizovaný 

vodný roztok analytů s přídavkem chloridů a síranů.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis was validate As, Se and Sb determination by atomic emission 

spectroscopy with inductively coupled plasma, so this method could be used to determine low 

concentrations in waste water and water extract of wastes. Validation was performed for two 

different methods of samples nebulization and two different sample matrix – (a) stabilized 

water solution and (b) stabilized water solution with contain chlorides and sulphates.   
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1.  Úvod 
 

Jedním z velkých problémů současné doby jsou těžké kovy, které stále častěji unikají 

do povrchových a podzemních vod a znečišťují životní prostředí. Tyto kovy jsou ve větších 

koncentracích toxické pro většinu živých organismů. 

Arsen, selen a antimon se vyskytují ve vodách i vodných výluzích v nižších 

koncentracích. Do vod se dostávají převážně antropogenní činností. Jejich obsah ve vodách 

má negativní vliv na lidský organismus – způsobuje akutní a chronické otravy, ve větších 

koncentracích může způsobit až smrt. 

 Existují různé způsoby stanovení arsenu, selenu a antimonu ve vodách. Využívá se 

spektrometrických metod jako atomová absorpční spektrometrie, metoda generování hydridů 

s využitím ICP-MS, atomová emisní spektrometrie, ETAAS, nebo iontová chromatografie, 

neutronová aktivační analýza. Dále se můžou používat elektrochemické metody např. 

katodická stripping voltametrie (CSV), anodická stripping voltametrie (ASV). 

Nejoptimálnější metoda pro stanovení těchto prvků je optická emisní spektrometrie 

s indukčně vázanou plazmou OES-ICP, která je vhodná pro analýzu odpadních vod, kalů, 

kontaminovaných vod a dalších vzorků obsahující kovy o nízkých koncentracích. Výhodou 

této metody je stanovení nízkých mezí detekce a multiprvková analýza, díky které je 

stanovení rychlé, což vede k úspoře času.  

Problémem využití AES-ICP v takto nízkých koncentracích je nízká citlivost, kterou 

ale lze zvýšit pomocí přídavných zmlžovacích systémů. 

Cílem práce byla validace stanovení As, Se a Sb metodou atomové emisní 

spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem tak, aby ji bylo možno využít k analýze 

nízkých koncentrací uvedených prvků ve vzorcích odpadních vod a vodných výluhů 

z odpadů.  
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2.  Teoretická část  
 
 

2.1 Těžké kovy 
 

Těžké kovy jsou nedílnou součástí povrchových i podzemních vod. Patří mezi hlavní 

znečišťující látky. V malých množstvích mohou být pro organismus potřebné (Zn, Cu), 

ve větších koncentracích představují nebezpečí pro lidský organismus, někdy i smrtelné.  

Jako těžké kovy jsou označovány kovy, jejichž specifická hmotnost je vyšší než 

5 g.cm-3. Toxické kovy jsou takové kovy, které při určitých koncentracích působí škodlivě na 

člověka a ostatní biotické složky ekosystému. Mezi těžké kovy patří především měď, rtuť, 

olovo, nikl, zinek, kadmium chrom, mangan a železo. Přiřazují se k nim i polokovy selen 

a arsen [1]. 

Chemická forma kovu a jeho mocenství určují např. distribuci kovu v organismu, 

často i typ a sílu toxického účinku [1]. 

 

 

2.2 Arsen 
 

2.2.1 Výskyt 
 

Arsen se v životním prostředí vyskytuje v ovzduší, půdě i ve vodách. V pitné vodě je 

přítomen ve formě svých rozpustných organických sloučenin. V zemské kůře není hojně 

zastoupený, i když tvoří hlavní složku některých minerálů. Převážně se vyskytují ve 

sloučeninách s chalkogeny. Vyskytuje se jako doprovodný prvek nejčastěji v rudách mědi, 

stříbra a olova. K běžným minerálům patří dva sulfidy realgar (As4S4) a auropigment (As2S3) 

a oxid arsenitý (As2O3). Dále se arsen vyskytuje jako arsenopyrit (FeAsS, obrázek 1), kobaltin 

(CoAsS), nikelin (NiAs). Do ovzduší se dostává prakticky pouze lidskou činností, a to 

spalováním fosilních paliv a dřeva konzervovaného přípravky obsahující arsen. Významné je 

hlavně spalování v elektrárnách. Přirozeným zdrojem arsenu v ovzduší je vulkanická činnost. 

Atmosférickým spádem se As dostává do vody nebo půdy [1, 2, 4]. 
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2.2.2 Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Arsen je ocelově šedá, kovově lesklá a křehká látka, elektricky málo vodivá. Má 

vrstevnatou strukturu složenou z lomených vrstev, mezi nimiž působí vazby kovového 

charakteru [3].  

Vyskytuje se v několika alotropických modifikacích. Nejběžnější je kovový, šedý 

arsen, který je při normální teplotě nejstálejší. Arsen tvoří v plynné fázi molekuly As4. 

Sublimací arsenu se získává žlutá modifikace, která je nestálá, měkká a rychle se mění na 

šedou modifikaci. Černý arsen vzniká tepelným rozkladem arsanu, je nestálý, amorfní 

a přeměňuje se na šedou modifikaci. Ve sloučeninách je stálý v oxidačních stavech -III, +III 

a +V.  

Arsen se v životním prostředí může vyskytovat v oxidačních stupních -III, 0, III a V. 

Za mírných redukčních podmínek se arsen vyskytuje v trojmocné formě jako arsenitan. 

Existence arsenu v oxidačních stavech 0 a -III je ve vodách nepravděpodobná. Vyžaduje totiž 

silné redukční prostředí. Ve vodách obvykle převažuje As(V) jako HAsO4
2-. V pětimocné 

formě může arsen snadno precipitovat jako arseničnan železitý, chromitý nebo barnatý. 

As(III) se ve formě arsenitanu vyskytuje ve vodách hlavně v blízkosti hladiny. 

Ve větších hloubkách jezer nebo moří může za anaerobních podmínek vznikat málo 

rozpustný As2S3 [5].  

Elementární arsen slouží jako přísada do slitin s olovem a mědí [3]. 

Základní fyzikálně chemické vlastnosti a toxicita arsenu jsou uvedeny v tabulce 1. 

 
Obrázek 1: Minerál arsenopyrit [6]. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arsen_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arsen_1.jpg
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Tabulka 1: Fyzikálně chemické vlastnosti a toxicita arsenu. 

Název, značka Arsen, As 
Skupina látek polokovy 

Molekulová hmotnost 74,92 
Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4s2 4p3 

Oxidační čísla -III, 0, III a V 
Elektronegativita 2,0 

Bod tání [°C] 817 
Bod varu [°C] 613 

 

2.2.3 Toxicita 
 

Toxicita a způsob absorpce sloučenin arsenu organismem závisí na rozpustnosti 

sloučeniny. Velmi málo rozpustný sulfid arsenitý je netoxický. Kovový arsen je nejedovatý, 

v organismu je však metabolizován na toxické látky. Všechny ostatní látky obsahující arsen 

jsou jedovaté (smrtelná dávka arsenu pro člověka je 0,06 – 0,2 g). Arsen vázaný 

v organických látkách je obvykle méně toxický než arsen z anorganických sloučenin. 

Sloučeniny arsenité jsou asi pětkrát až dvacetkrát toxičtější než arseničné [4]. 

Sloučeniny arsenu jsou silně toxické s vysokou kumulativní schopnosti 

v organismech. Ukládají se v játrech a ledvinách, charakteristická je jejich akumulace 

ve vlasech, nehtech a kůži. Prostupují dokonce i přes placentu a mohou způsobovat 

teratogenní poškození plodu. 

Chronické otravy sloučeninami arsenu způsobují záněty kůže, trvalé zažívací potíže, 

plastickou anémii a poškození nervového systému. Poškození jater může mít za následek až 

cirhózu. Nejvážnějšími chronickými efekty jsou rakovina kůže a plic spojené s působením 

trojmocného arsenu a dále účinky mutagenní a teratogenní. Dochází k abnormalitám 

na elektrokardiogramu a k nemocem cév [1, 4]. 

Akutní otravy se projevují zvracením, průjmy, bolestmi hlavy, závratěmi, svalovými 

křečemi, ochrnutím a zástavou srdce [1, 4]. 

 

2.2.4 Výroba 
 

Kovový arsen se v průmyslu získává tavením FeAs2 nebo FeAsS při 650 – 700 °C bez 

přístupu vzduchu a kondenzací par sublimujícího prvku [2]: 

FeAsS → FeS + As (g) → As (s) 
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Zbývající arsen lze ze sulfidických zbytků uvolnit pražením na vzduchu 

a zachycováním sublimujícího As2O3 v systému kouřovodů. Oxid pak může být redukován při 

700 – 800 °C dřevěným uhlím na elementární arsen [2]. 

Zdrojem arsenu je také polétavý prach doprovázející zpracování olověných 

a měděných sulfidických rud [3]. 

 

2.2.5 Využití 
 
 Přes 90 % všeho používaného As se spotřebovává na výrobu přípravků na konzervaci 

dřeva a v zemědělství na výrobu pesticidů – např. různé herbicidy nebo insekticidy, které se 

používají k ochraně tabáku, bavlny, ovoce a zeleniny. Dalším využitím arsenu jsou slitiny 

s Pb, méně s Cu. Tyto slitiny se používají např. v akumulátorech. Významné jsou polovodiče 

GaAs a InAs (LED, tunelové diody, IL zářiče, okénka laseru). Oxid arsenitý se používá 

ve sklářském průmyslu. 

 

 

2.3 Selen 
 

2.3.1 Výskyt 
 
 Selen je značně rozšířen v pedosféře. Do životního prostředí se dostává při erozi půd 

a hornin. Vyskytuje se ve formě anorganických i organických sloučenin. V anorganických 

sloučeninách se vyskytuje v oxidačních stupních –II, 0, +IV a +VI. V organických 

sloučeninách je převládající oxidační stupeň –II. Může jít o methylované formy nebo 

aminokyseliny. V přírodě doprovází (spolu s tellurem) v malém množství síru, především 

v sulfidických rudách ve formě selenidů. Selenidy alkalických kovů jsou látky ve vodě 

rozpustné. Selen se získává z úletů vznikajících při pražení sulfidických rud [3, 6]. 

 Mezi hlavní rozpustné anorganické látky ve vodách patří seleničitany (SeO3
2-) 

a selenany (SeO4
2-). 

 Obsah selenu v přírodních vodách se pohybuje mezi 100 – 400 000 μg.l-1, v půdách 

mezi 0,06 – 1,8 μg.l-1 [7]. 

 Hodnota přípustného znečištění povrchových vod je pro selen 5 μg.l-1. Přípustná 

hodnota pro pitné vody je 10 μg.l-1 [7]. 
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2.3.2 Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Elementární selen (obrázek 2) se vyskytuje v několika krystalických formách, jejichž 

barva je buď šedá nebo tmavě červená. Je prakticky nerozpustný ve vodě, poměrně dobře se 

rozpouští v sirouhlíku. V přírodě se vyskytuje nejméně v šesti alotropických modifikacích, ve 

třech červených formách, v krystalické šedé formě a jako černý sklovitý selen [8].  

Základní fyzikálně chemické vlastnosti a toxicita selenu jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

 

Obrázek 2: Elementární selen [9]. 

 

Tabulka 2: Fyzikálně chemické vlastnosti a toxicita selenu. 

Název, značka Selen, Se 
Skupina látek polokovy 

Molekulová hmotnost 78,96 
Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4s2 4p4 

Oxidační čísla –II, 0, +IV a +VI 
Elektronegativita 2,4 

Bod tání [°C] 217 
Bod varu [°C] 685 

Rozpustnost ve vodě [g.cm-3] 13.103 

Toxicita [mg.l-1 (48 hod)] 

Testy akutní toxicity: 
LC50 = 2,62          perloočka 

    LC50 = 2,02 – 3,39         perloočka 
LC50 = 9,34         perloočka 

 

2.3.3 Toxicita 
 

Otravy selenem u lidí nejsou příliš běžné, i když vyšší dávky mohou působit toxicky. 

Do lidského organismu se selen dostává prostřednictvím trofických řetězců z obilných 

produktů, ale také z masných a mléčných výrobků. Příznaky těchto poměrně malých otrav 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirouhl%C3%ADk
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650 °C

jsou různé dermatitidy, poškození nehtů a zubů, vypadávání vlasů a zasažení nervového 

systému [1].  

Negativní vliv na lidský organismus má i nedostatek selenu, který narušuje 

antioxidační systém buněk, což může vést k dysfunkci mozku, srdcovo – cévního systému 

nebo svalů [7]. 

Chronická otrava se projevuje ztrátou chuti k jídlu a průjmy. V moči se nad normu 

zvyšuje obsah bilirubinu. Známkou zvýšené expozice Se je česnekový zápach dechu 

postižené osoby [10].  

 

2.3.4 Výroba 
 

Selen se izoluje z odpadních kalů při výrobě kyseliny sírové a z tzv. létavého prachu, 

který se usazuje při pražení sulfidů mědi a olova. Zpracování létavých prachů obsahující 

selenidy různých kovů se řídí relativní koncentrací selenu. Obvykle se tento prach praží 

na vzduchu se sodou a pak se vylouží vodou: 

Ag2Se + Na2CO3 + O2          2 Ag + Na2SeO3 + CO2 

Cu2Se + Na2CO3 + 2 O2    →   2 CuO + Na2SeO3 + CO2 

Alkalický výluh obsahující seleničitany se zneutralizuje kyselinou sírovou: 

H2SeO3 + 2 SO2 + H2O   →   Se + 2 H2SO4  [2] 

 

2.3.5 Využití 
 

V průmyslu se selen a jeho sloučeniny používají při výrobě polovodičů, skla, plastů, 

barviv, gumy a keramiky. Některé sloučeniny selenu se využívají jako insekticidy a fungicidy. 

Mnohé sloučeniny selenu mají svoje využití v medicíně. Radioaktivně značený selen 

v selenometioníně má svoje použití při diagnostice různých druhů zhoubných nádorů [7]. 
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2.4 Antimon 
 

2.4.1 Výskyt 
 
 Do životního prostředí se antimon dostává jednak z přírodních zdrojů, jako je 

vulkanická činnost, zvětrávání hornin, ale taky z průmyslových činností, jako je spalování 

fosilních paliv, těžba uhlí a nerostných surovin, výroba olova a mědi. 

Ve vodě jsou nalézány koncentrace kolem 2 μg.l-1 ve formě Sb3+ nebo jako 

methylantimonylové sloučeniny. Může se vyskytovat ve formě anorganických sloučenin 

(v oxidačním stupni +III, +V) nebo v organických sloučeninách (methylované a fenylované 

formy) [11, 13]. 

Ryzí se vyskytuje zřídka, častěji se vyskytuje ve sloučeninách. Provází hlavně 

sulfidické rudy stříbra, olova a mědi. Mezi minerály patří antimonit (Sb2S3, obrázek 3) 

a pyrargyrit (Ag3SbS3).  

 

2.4.2 Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Antimon je toxický těžký prvek, který se vykytuje většinou spolu se sírou a arsenem. 

Je to stříbrolesklá, křehká látka kovového vzhledu, s vyšší elektrickou vodivostí než má arsen. 

Nekovovou modifikací je žlutý antimon, který je při -90 °C nestálý, černý antimon, který je 

získán z ochlazení plynného Sb. Tvoří několik alotropických modifikací. Za běžných 

podmínek je stálou modifikací kovový antimon [2, 3].  

Základní fyzikálně chemické vlastnosti a toxicita antimonu jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 

Obrázek 3: Minerál antimonit [14]. 
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Tabulka 3: Fyzikálně chemické vlastnosti a toxicita antimonu. 

Název, značka Antimon, Sb 
Skupina látek polokovy 

Molekulová hmotnost 121,76 
Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s2 5p3 

Oxidační čísla +III, +V 
Elektronegativita 1,9 

Bod tání [°C] 630 
Bod varu [°C] 1635 

Rozpustnost ve vodě [g.cm-3] 38,5.103 

Toxicita [mg.l-1 (48 hod)] Testy akutní toxicity: 
LC50 ≤ 530    perloočka 

 

2.4.3 Toxicita 
 

Toxické účinky antimonu u člověka zahrnují dráždivé účinky na zažívací trakt, 

dýchací cesty i kůži, postižení ledvin, záněty plic, neurotické příznaky, zvýšení krevního 

tlaku. Za karcinogen může být považován Sb2O3. Vysoké dávky působí fatálně [12].  

Kovový antimon může být také klasifikován jako karcinogenní, protože po vystavení 

inhalaci kovového antimonu byly prvky detekovány v tělních tekutinách. Kovový arsen 

prokázal stejný toxický profil jako oxid antimonitý. Většina sloučenin je zachycena v trávicím 

traktu, ze kterého se ale velmi pomalu vylučuje. Po inhalaci se naopak z plic rychle uvolňuje 

[10].  

Akutní otrava se projevuje bolestmi hlavy, zvracením, dochází k poškození ledvin, 

jater a štítné žlázy [10].  

Chronická otrava se projevuje jaterními poruchami. U dětí dochází ke zpožděnému 

růstu. Může dojít k proděravění nosní přepážky, zánětům dásní a ústní dutiny, poruchám 

trávení [10]. 

 

2.4.4 Výroba 
 

Antimon se vyrábí pražením antimonitu a redukcí vzniklého oxidu antimonitého 

uhlíkem: 

Sb2S3 + 5 O2 → Sb2O4 + 3 SO2 

Sb2O4 + 4 C → 2 Sb + 4 CO  [3] 
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Rudy s vysokým obsahem antimonu se zpracovávají tak, že za redukčních podmínek 

při teplotě 550 – 600 °C je likvací (vycezováním) získán z rudy snadno tavitelný Sb2S3, 

ze kterého se potom působením železného šrotu vytěsní antimon: 

Sb2S3 + 3 Fe → 2 SB + 3 FeS  [2] 

 

2.4.5 Využití 
 
 Antimon a jeho sloučeniny se používají pro polovodičové slitiny, baterie, antifrikční 

sloučeniny, jako retardér hoření, střelivo, potahování kabelů, protipožární ochranné 

sloučeniny, keramika, sklo, hrnčířství [11]. 

 

 

2.5 Metody stanovení 
 

2.5.1 Arsen 
 
 Nejběžnější technika pro stanovení arsenu je metoda generování hydridů (HG), která 

je převážně spojená s atomovými absorpčními detektory. Tato metoda je velice citlivá 

a selektivní pro stanovení nízkých detekčních limitů a je poměrně volná k interferencím.  

K běžnému určení arsenových sloučenin se používá chromatografie. Často se používá iontová 

chromatografie (IC) spolu s HG-AAS pro stanovení organických a anorganických sloučenin 

arsenu ve vodách z vodovodů a mořských vodách, iontově-výměnná chromatografie 

v kombinaci s HG-AAS (IEC-HG-AAS) pro stanovení v geotermálních vodách [15]. 

 Neutronová aktivační analýza v kombinaci s HPLC byla vyvinuta pro stanovení pěti 

druhů arsenu [As(III), As(V), methylarsonová kyselina CH3AsO(OH)2, dimethylarsinová 

kyselina (CH3)2AsO(OH), arsenobetain ((CH3)3As+CH2COO-)] ve vodních vzorcích. Systém 

HPLC se skládá z pumpy (Beckman, Model 110 A), Rheodynového vstřikovacího ventilu, 

aniontového výměnného sloupce značky Hamilton PRP-X100 a jímače frakcí  (Eldex 

universal). Také byl stanovován organicky vázaný arsen (OBAs) a celkový arsen. Detekční 

limity metody byly stanoveny: 0,005 μg.l-1 pro OBAs, 0,02 μg.l-1 pro arsenobetain, 

methylarsonová kyselina, dimethylarsinová kyselina, As(III), As(V) a 0,12 μg.l-1 pro celkový 

arsen [19]. 
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Z důvodu robusnosti ICP a možnosti multiprvkové analýzy je vhodné 

využít kombinaci ICP s metodou generování hydridů. Tuto kombinaci technik lze použít také 

ke speciační analýze, kdy se jednotlivé formy As před analýzou separují chromatograficky. 

Kombinuje-li se HG s MS detekcí, lze dosáhnout mnohem lepších detekčních limitů než 

kombinaci s optickým ICP spektrometrem [15]. 

Různé elektrochemické metody používané ke stanovení arsenu, jako je amperometrie 

nebo voltametrie, nejsou běžně používány vzhledem k jejich vysokým detekčním limitům. 

Nejběžněji používanými technikami jsou katodická stripping voltametrie (CSV) a anodická 

stripping voltametrie (ASV). Stanovením arsenu v přítomnosti mědi diferenčně pulzní 

katodickou stripping voltametrii na rtuťové kapkové elektrodě byl zjištěn detekční limit 

metody, a to 1 μg.l-1 [16]. 

 

2.5.2 Selen 
 

Pro stanovení selenu existuje mnoho dostupných metod. Před stanovením musí být 

vzorky zakoncentrovány, protože selen se ve vodách zpravidla vyskytuje ve velice nízkých 

koncentracích. Různé reakce selenu se sloučeninami vytváří barevné sloučeniny, které mohou 

být stanoveny spektrofotometricky. Fluorometrické metody jsou jedny z nejcitlivějších 

analytických technik, které můžou být používány pro stanovení selenu ve vodách. Metody se 

používají při měření nízkých koncentrací [15].  

Atomová fluorescenční spektrometrie se využívá pro stanovení hydridové formy 

selenu ve vodách. Jednoduchá, citlivá a vysoce selektivní je automatická 

spektrofluorometrická metoda pro stanovení Se (IV, VI) pomocí FIA [15]. 

Ke stanovení selenu v rozmezí subnanogramů se používá AAS za použití grafitových 

pecí a vysokoúčinných kolonových technik. Nejlepší detekční limity jsou zjištěné v ETAAS. 

Ale použití HG–AAS je levnější a rychlejší [15]. Detekční limit dosažený při stanovení selenu 

HG–ETAAS podle Farkašovské a Žemberyové je 17 μg.l-1 [7].  

Iontová chromatografie může být používána pro separaci selenanů od jiných aniontů 

v pitných vodách. 

Selen se stanovuje také pomocí katodické stripping voltametrie (CSV). Diferenčně 

pulsní CSV je používána pro přímé stanovení selenu ve vodách. 

Kapilární elektroforéza má výhodu ve vysoké rychlosti stanovení a efektivnosti. 

Používá se pro stanovení selenových sloučenin v termálních vodách [15]. 
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2.5.3 Antimon 
 

Pro stanovení antimonu se můžou použít různé analytické metody: neutronová 

aktivační analýza (NAA), anodická stripping voltametrie (ASV), anodická stripping 

potenciometrie (ASP), diferenčně pulzní voltametrie (DPV), hmotnostní spektrometrie 

s indukčně vázanou plazmou (ICP-AES), atomová emisní spektrometrie s mikrovlnně 

vázanou plazmou (MIP-AES), atomová fluorescenční spektrometrie (AFS), techniky atomové 

absorpční spektrometrie (AAS), ze kterých je nejpoužívanější technika generování hydridů 

(HG-AAS) a technika elektrotermické atomizace (ETAAS) [21].  

 Detekční limity pro stanovení antimonu metodou AAS jsou popsány v tabulce 4 [21].  

 

Tabulka 4: Detekční limity pro stanovení antimonu metodou AAS. 

Matrice Technika Detekční limit Poznámka. 

Voda GC-HGAAS 0,26 ng Sb (III) 

 FI-HGAAS 0,05 μg.l-1 Sb (III) + Sb (V) 

 LC-ETAAS 0,021 μg.l-1 Sb (III) 

Voda, sníh LC-ETAAS 0,030 μg.l-1 Sb (III) při pH 2 

  0,034 μg.l-1 Sb (III) při pH 10 

  0,031 μg.l-1 Sb (V) při pH 2 

Voda, půda ETAAS 0,01 ng Sb (total) a Sb (III) 
ve vodách 

 

2.5.4 Arsen, selen, antimon 
 

Lindemann, Prange, Dannecker a Neidhart se zabývali stanovením různých forem 

arsenu [ve formě As(III), As(V), kyselina monomethyarsonová a dimethylarsinová kyselina], 

selenu [Se(IV), Se(VI)] a antimonu [Sb(III) a Sb(V)] za použití HPLC/IPC-MS. Stanovené 

detekční limity byly pro antimon [Sb (III)] a selen [Se(IV), Se(VI)] nižší než 4,5 μg.l-1 a pro 

zbývající formy byl detekční limit pod 0,5 μg.l-1 [17]. 

Stanovením arsenu ve formě As(III), As(V), kyseliny monomethyarsonové, 

dimethylarsinové kyseliny, arsenobetainu a sloučenin selenu iontovou chromatografií s ICP-

MS se zabývali Vassileva, Becker a Broekaert. Touto metodou stanovili detekční limity pro 

sloučeniny arsenu v rozmezí 0,4 – 0,8 μg.l-1. Detekční limit pro selen byl 4 μg.l-1 [18].  
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Ke stanovení anorganického arsenu a antimonu v přírodních vodách použili L. S. 

Cutter, G. A. Cutter a M. L. C. San Diego-McGlone metodu generování hydridů s plynovou 

chromatografií/fotoionizační detekcí. Detekční limit pro arsen je 7,5.10-4 μg.l-1, pro antimon 

je 3,7.10-4 μg.l-1 [20].  

Stanovením arsenu, selenu a antimonu metodou AAS se zabýval Goulden 

a Brooksbank. Stanovený detekční limit arsenu a selenu byl 0,1 μg.l-1 a antimonu 0,5 μg.l-1 

[22]. 

Bowman a spol. studoval stanovení arsenu, selenu a antimonu ve vodách metodou 

generování hydridů s využitím ICP-MS. Zjištěné detekční limity jsou následující: 0,08 μg.l-1 

pro arsen, 0,06 μg.l-1 pro antimon a 0,10 μg.l-1 pro selen [23].  

Vliv interferencí matričních prvků při stanovení As, Sn a Sb v popílcích metodou 

AES-ICP sledovaly J. Seidlerová a L. Radková. Autorky zjistily, že nejčastějším 

interferentem je železo. Méně interferují hliník a křemík. Vápník a hořčík pouze zvyšují 

pozadí spektra analytu. Z výsledků práce dále vyplývá, že nejvhodnější spektrální čáry pro 

měření nízkých koncentrací arsenu v rozkladech popílků jsou 189,042 nm a 197,262 nm. Pro 

měření antimonu to jsou spektrální čáry 206,833 nm a 217,581 nm. Pro měření cínu lze použít 

pouze spektrální čáru 224,605 nm [24]. 

 

 

2.6 Optická emisní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou 
 

 Původně se jako zdroj záření v optické emisní spektroskopii používal plamen. Jeho 

poměrně nízká teplota však stačila pouze na disociaci termicky nestálých sloučenin a na 

buzení a tím i na emisi záření jen několika atomů nejlehčích excitovatelných prvků. Značně 

vyšší teplota elektrického oblouku a elektrické jiskry sice umožňuje získání spekter všech 

prvků kovového charakteru, avšak tyto zdroje mohou být značně nestabilní [25].  

 Elektrické výboje v plynech získal již v roce 1830 M. Faraday a W. Crookes označil 

výboj za čtvrtý stav hmoty (1879). Po objevení elektronu J. J. Thomsonem (1897) popsal 

J. W. Strutt lord Rayleigh v roce 1906 tzv. kolektivní chování elektronů, které je základem 

definice plazmatu. Indukčně vázané plazma použil poprvé pro chemickou aplikaci T. B. Reed 

(1960) [25]. 
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 V osmdesátých letech dochází k rychlému rozvoji instrumentace, především ke 

zdokonalování optických systémů včetně polovodičových detektorů a k propracování 

software. V současné době je ICP–AES rutinní analytickou technikou [25].  

 Technika ICP–OES se používá převážně pro analýzu roztoků. Do ICP výboje 

v proudícím argonu je vnášen dalším proudem plynu (Ar) aerosol generovaný zmlžovačem. 

Účinné zavádění vzorku je zajištěno prstencovitým tvarem výboje, který je důsledkem 

„proražení“ centrálního kanálu ve výboji proudem nosného plynu. Zde se aerosol vysuší 

a odpaří, páry se atomizují a volné atomy jsou excitovány a ionizovány na úrovni valenčních 

elektronů. Záření je tvořeno čárovou emisí excitovaných atomů a iontů a pásovou nebo 

spojitou emisí dalších částic. Analytický signál představuje čárová emise atomů a nabitých 

iontů (X+) analytu, pozadí je tvořeno spojitým zářením iontů argonu, pásovou emisí 

molekulárních částic z obklopující atmosféry a vzorku. Záření z ultrafialové (UV) a viditelné 

(VIS) oblasti spektra po disperzi podle vlnových délek v mřížkovém spektrálním přístroji 

dopadá na fotodetektory [26].  

 Technika ICP–OES je velice populární díky jejím vlastnostem, kterými se blíží 

k „ideálnímu elektrochemickému zdroji“. Jsou to [26, 27]: 

• stanovení až 70 prvků periodické soustavy; 

• multielementární simultánní a sekvenční stanovení; 

• vysoká selektivita a citlivost; 

• velký lineární rozsah kalibrací (5 – 7 řádů); 

• minimální nespektrální interference; 

• meze detekce 1-10 μg.l-1; 

• analýza vzorků všech skupenství, analýza mikrovzorků. 

 

Bohužel má taky nevýhody [28]: 

• problémy s vnášením roztoků s obsahem suspendovaných částic; 

• není použitelná v roztocích s vysokým obsahem solí; 

• časté spektrální interference; 

• DL nepostačují pro „ultrastopovou“ analýzu (pitná voda); 

• neumožňuje speciaci. 
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2.6.1 Definice plazmatu a jeho fyzikální vlastnosti 
 
 Plazma je ionizovaný, makroskopicky neutrální stav, v němž volné elektrony a ionty 

vykazují tzv. kolektivní chování, za které jsou považovány pohyby částic závisející nejen 

na lokálních podmínkách, ale i na stavu plazmatu ve vzdálenějších oblastech [25]. 

 Viskozita plazmatu vzácných plynů roste významně s teplotou. Při zvýšení teploty 

z 293 K na 6000 K vzroste viskozita Ar o jeden řád, což klade značné nároky na zavádění 

aerosolu do výboje [25, 27]. 

 Koncentrace elektronů v ICP dosahuje v oblasti výboje hodnot 1020 – 1021 m-3, to je 

více než v plameni. Důsledkem vysoké elektronové hustoty je malý vliv na ionizační 

rovnováhy i při vysoké koncentraci snadno ionizovatelných prvků [26]. 

Teplota plazmatu závisí na pozorované oblasti výboje. Dosahuje až 10 000 K. 

V plazmatu jsou definované tyto termodynamické teploty: 

1. Kinetická teplota těžkých částic Tg 

2. Kinetická teplota elektronů Te 

3. Excitační teplota Texc 

4. Ionizační teplota Tion 

5. Zářivá teplota 

I přesto, že plazma lze vytvořit z libovolného plynu, v praxi se dává přednost vzácným 

plynům, které mají jednoduchá spektra a netvoří stabilní sloučeniny. Jejich vysoké hodnoty 

ionizační energie navíc umožňují účinnou ionizaci většiny prvků [26]. 

Topografie výboje ICP rozlišuje dvě zásadně odlišné oblasti, a to indukční zónu, v níž 

dochází k přenosu energie elektromagnetického pole cívky do plazmatu a analytický kanál, 

v němž je soustředěn vzorek transportovaný nosným plynem. Významné odchylky od 

částečné lokální termodynamické rovnováhy (pLTE – partial Local Thermodynamic 

Equilibrium) jsou pozorovány především na rozhraní plazmového prstence s teplotou 

10 000 K a analytického kanálu s tokem chladného argonu, v němž je kinetická teplota 

těžkých částic přibližně 3 500 K. Podle procesů probíhajících v analytickém kanálu a podle 

prostorového rozdělení intenzity emise čar se zóny kanálu člení na předehřívací zónu 

(PreHeating Zone-PHZ), počáteční zářivou zónu (Initial Radiation Zone-IRZ), analytickou 

zónu (Normal Analytical Zone-NAZ) a chvost výboje (Tailflame-T). Polohu jednotlivých zón 

znázorňuje obrázek 4 [28]. 

 

 



18 

 

Obrázek 4: Zóny analytického kanálu ICP [28]. 

  

2.6.2 Generování indukčně vázaného plazmatu 
 
 Na rozdíl od plamene, kde je kinetická energie částic potřebná pro srážkové procesy 

(disociaci, atomizaci, excitaci) získávána ze spalného tepla paliva, do ICP výboje je dodávána 

energie volným elektronům z vnějšího zdroje, kterým je vysokofrekvenční elektromagnetické 

pole indukční cívky. Výboj ICP je iniciován ionizací jiskrovým výbojem z Teslova 

transformátoru. Elektrony s dostatečnou kinetickou energií způsobují ionizaci pracovního 

plynu. 

Vzniká nepřetržitý výboj, kterému je dodávána energie vf vířivými proudy 

indukovanými v povrchové vrstvě plazmatu: 

vf → e- + Ar → e- + e- + Ar+ 

 
Plazma představuje z hlediska náhradního elektrického zapojení sekundární vinutí 

transformátoru nakrátko a indukční cívka vinutí primární. Tato indukční vazba dala budícímu 

zdroji jeho jméno [27].  

Plazma je ohraničeno plazmovou hlavicí, kterou proudí tři toky pracovního plynu. 

Tato hlavice je tvořena soustavou tří koncentricky uspořádaných žáruvzdorných trubic, 

obvykle z křemenného skla [27].  

Výboj ICP v argonu má typicky průměr přibližně 14 – 16 mm a délku 30 – 40 mm 

(obrázek 5). Plazmová hlavice je uložena koaxiálně v indukční cívce a má tyto funkce [29]: 

• izoluje plazma od indukční cívky; 

• usměrňuje tok vnějšího plazmového plynu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

iniciaci a udržení stabilního výboje; 
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• umožňuje ovlivnění polohy výboje v axiálním směru prostřednictvím středního 

plazmového plynu; 

• umožňuje zavádění vzorku do plazmatu pomocí nosného plynu vytékajícího z trysky 

injektoru. 

 

 

Obrázek 5: Indukčně vázaný plazmový výboj [29, 31]. 

 

 

 

Obrázek 6: Typické celokřemenné plazmové hlavice pro generování výboje [29]:    A: Ar/Ar 

                 B: Ar/N2 

 

Intenzita indukovaných proudů je v důsledku skin-efektu soustředěna v povrchové 

vrstvě plazmatu. Při vhodné kombinaci rozměrů plazmové hlavice, frekvence vf pole 

Plazmové hlavice pro generování ICP:  

A – argon/argonové plazma,  

B – argon/dusíkové plazma.  

Trubice: 1–vnější (plazmová), 2–prostřední,  

3–injektor.  

Konfigurační faktor plazmové hlavice = a/b, kde a je 

vnější průměr prostřední trubice, b je vnitřní průměr 

vnější (plazmové) trubice.  

Toky plynů: A: 5–vnější plazmový (8-15 l/min Ar), 

6–střední plazmový (0-1 l/min Ar), 7–nosný (0,5-

1,0 l/min Ar); B: 5–chladící (15-20 l/min N2),  

6–plazmový (5-10 l/min Ar), 7–nosný (1-3 l/min) 
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a dostatečné rychlosti proudění nosného plynu lze prorazit do výboje úzký kanál, do nějž lze 

zavést aerosol, aniž se indukční vazba, a tedy i přenos energie do výboje, podstatně ovlivní 

[29].  

Analyticky používané ICP výboje se rozdělují podle příkonu do výboje a pracovních 

plynů [27]: 

• nízkovýkonové argonové ICP (< 2,5 kW) – v současné době jsou k dispozici již 

komerční generátory s příkonem nižším než 1 kW a celkovou spotřebou pracovního 

plynu < 10 l.min-1. Nízkovýkonové argonové ICP je vázáno na použití argonu. 

• vysokovýkonové argon – dusíkové ICP (> 2,5 kW) – vyšší výkon je nezbytný pro 

generování ICP v plynech s diatonickými molekulami. 

Nejrozšířenější je plazma argonové, argon – dusíkové už méně časté. V obou 

případech je plazma tvořeno argonem, dusík má jen chladící funkci, tj. spotřebovává disociací 

a odvádí konvekcí přebytečnou energií. Střední plazmový plyn v Ar/Ar výboji izoluje plazma 

od střední trubice. Jako nosný plyn se v obou typech ICP výboje používá Ar. Při použití 

dusíku jako nosného plynu pro Ar/Ar ICP bylo pozorováno zhoršení analytických vlastností 

výboje [27]. 

V tabulce 5 jsou uvedeny parametry těchto dvou typů ICP výbojů [25]. 

Frekvence ICP generátoru určuje do značné míry vlastnosti výboje: teplotu, intenzitu 

rekombinačního kontinua, poměry intenzit atomových a iontových čar, poměry signálu 

k pozadí a tedy i hodnoty mezí detekce, a dále nespektrální i spektrální interference [26]. 

 

Tabulka 5: Parametry výbojů ICP. 

Typ výboje Ar/Ar Ar/N2 
Frekvence [MHz] 27 – 64  7 – 27  

Příkon [kW] 0,7 – 2  4 – 7 

Průtoky [l.min-1] 
vnější 7 – 20 
střední 0 – 1 

nosný 0,5 – 1,5 

chladící 20 – 70 
plazmový 10 – 35 

nosný 2 – 3 
 

2.6.3 Zavádění vzorku do plazmatu 
 

V současnosti se vzorek zavádí do výboje v plynném, kapalném a pevném skupenství. 

Nejčastěji je vzorek do ICP výboje vnášen v podobě kapalného aerosolu. Kapalný vzorek 

je transformován pneumaticky, mechanicky nebo vlivem zvýšené teploty na aerosol, případně 

se z něho chemickou reakcí uvolní těkavý hydrid [30]. 
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K získání spolehlivých analytických výsledků je třeba, aby technika generování aerosolu 

vykazovala tyto vlastnosti [26]: 

• nezávislost účinnosti generování aerosolu na vlastnostech vzorku; 

• stejné chemické složení aerosolu a vzorku; 

• dominantní podíl malých částic aerosolu (< 1 μm); 

• stabilitu generování a transportu aerosolu do výboje; 

• dobrou účinnost transportu aerosolu; 

• minimální interference osnovy vzorku. 

 

V současnosti existuje velké množství typů pneumatických zmlžovačů. Byly 

zkonstruovány zmlžovače s vysokou účinností generování aerosolu jako jsou: ultrazvukový 

zmlžovač USN, hydraulický vysokotlaký zmlžovač HHPN, termosprej, vysokoúčinný 

zmlžovač s přímým vstřikováním do plazmatu DIHEN a další typy zmlžovačů 

mikorocentrických (MCN) pro zmlžování mikrolitrových objemů (μl.min-1). Vývoj 

zmlžovačů a mlžných komor je zaměřen na zvyšování účinnosti, snižování spotřeby vzorku, 

zmenšování velikosti částic a omezení nespektrálních interferencí [26]. 

 

 Zmlžování roztoků 

 

Účelem zmlžovacího zařízení je vytvořit z analyzovaného roztoku aerosol s velkým 

podílem částic menších než 1 μm. Generování a transport aerosolu do ICP výboje lze rozdělit 

na tři fáze, při nichž se mění střední velikost částic [29]. 

 1. Primární proces: generování polydispersního aerosolu ve zmlžovači, při němž se 

uplatňuje kinetická energie proudícího plynu nebo vibrující destičky. Výsledkem je primární 

distribuce velikostí částic aerosolu. 

 2. Sekundární procesy: modifikování aerosolu ztrátami nárazem a zmenšování částic 

tříštěním na pevné překážce (impaktoru) umístěné v mlžné komoře. Výsledkem je sekundární 

distribuce aerosolu. 

3. Terciární procesy: modifikování aerosolu v transportní trase odpařováním 

rozpouštědla, gravitačním usazováním, ztrátami nárazem na stěny mlžné komory, 

odstředivými ztrátami a ztrátami v turbulentním toku. Výsledná distribuce aerosolu se 

označuje jako terciární. 
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Pneumatické zmlžovače představují nejrozšířenější, technicky relativně jednoduchý 

a běžně dostupný systém pro zavádění vzorku do výboje, mají však také některá omezení 

[30].  

• pneumatické zmlžovače se sacím účinkem 

- roztoková i plynová kapilára jsou vzájemně uspořádány 

koncentricky nebo svírají pravý úhel; 

- vzájemná poloha kapilár je buď neměnná (koncentrický 

celoskleněný zmlžovač podle Meinharda, pravoúhlý zmlžovač 

MAK) nebo nastavitelná (koncentrický zmlžovač Jobin-Yvon, 

pravoúhlý zmlžovač podle Boumanse nebo Kniseleyho). 

• pneumatický zmlžovač bez sacího účinku  

- aerosol vzniká narušováním filmu tvořenému kapalinou stékající po 

kulovém povrchu nebo žlábkem tvaru písmene V přes malý otvor, 

jímž je přiváděn nosný plyn; 

- vzájemná poloha přívodu roztoku i plynu je obvykle nastavitelná; 

- u dalšího typu zmlžovače bez sacího účinku je přiváděn roztok 

na povrch frity, kterou proudí nosný plyn. 

Roztoková kapilára zmlžovače se sacím účinkem má malý průměr (200 – 300 μm), 

a proto se snadno ucpává pevnými částicemi, jejichž přítomnost v praktických vzorcích nelze 

vyloučit. Tento problém není u zmlžovačů bez sacího účinku, u nichž roztokové kapiláry mají 

průměr asi 1 mm [30]. 

Stabilita zmlžovače, tj. stabilita tvorby aerosolu a rozdělení velikostí jeho částic, je 

závislá na průtoku nosného plynu, odolnosti zmlžovače vůči zarůstání ústí plynové kapiláry 

krystalizujícími solemi, na funkci peristaltické pumpy, na teplotě ve zmlžovací komoře a na 

konstrukci zmlžovače. U zmlžovačů s nastavitelnou polohou kapilár lze sice dosáhnout 

optimální účinnosti zmlžování, při manipulaci nebo v průběhu analýzy však může dojít 

k postupnému nebo náhlému porušení konfigurace kapilár. 

 

 Ultrazvukové zmlžovače vytvářejí aerosol při styku kapaliny s povrchem destičky 

kmitající frekvenci 1 – 10 MHz. Vyznačují se vysokou účinnosti tvorby aerosolu, která se 

projevuje lepšími mezemi detekce v ICP ve srovnání s pneumatickými zmlžovači. Výhodou je 

také řízení odběru roztoku peristaltickou pumpou.  

 Hlavní nevýhodou ultrazvukového zmlžovače jsou velké paměťové efekty, které 

vyžadují zdlouhavé čištění a omezují tak použitelnost zmlžovače pro sériové analýzy [30].  



23 

 Elektrotermické odpařováky umožňují vytvoření par nebo suchého aerosolu vhodného 

pro transport do ICP. Odpařovák bývá kovový nebo grafitový. Při elektrotermickém odpaření 

vzniká v ICP přechodně oblak atomů s podstatně větší hustotou než při zmlžování pomocí 

pneumatických zmlžovačů, dosahuje se 10 – 100krát lepších mezí detekce [30]. 

Průtoková injekční analýza (FIA) dovoluje extrakční i iontoměničovou separaci prvků, 

tvorbu těkavých hydridů i analýzu malých objemů roztoků s vysokým obsahem solí [30].  

Hydridová technika umožňuje zlepšení meze detekce prvků tvořících plynné hydridy. 

Separace plynné fáze od matrice vzorku minimalizuje spektrální interference [30]. 

 

2.6.4 Spektrální přístroj a jeho součásti 
 

Spektrometr slouží k separaci záření podle vlnových délek a k měření emise 

spektrálních čar. Jako disperzní členy se používají mřížky na odraz. 

Spektrometr se skládá z těchto částí [26, 29]: 

• osvětlovací soustava; 

• vstupní (primární) štěrbina; 

• zrcadlový objektiv kolimátoru; 

• rovinná mřížka (u spektrometru s konkávní mřížkou místo rovinné zastává mřížka 

současně funkci kolimátorového a kamerového zrcadla); 

• zrcadlový objektiv kamery; 

• výstupní štěrbina; 

• detektor. 

 

Osvětlovací soustava je tvořena čočkami a slouží k osvětlení vstupní štěrbiny žádanou 

součástí zdroje a k maximálnímu využití světelnosti spektrometru [26]. 

 

2.6.4.1 Typy spektrometrů a jejich vlastnosti 

 

Izolace selektivního analytického signálu z bohatého čárového spektra emitovaného 

v ICP vyžaduje použití spektrálního přístroje s vysokou rozlišovací schopností. S klesající 

šířkou propouštěného spektrálního intervalu klesá počet a velikost spektrálních interferencí 

na analytických čarách a současně se zvyšuje poměr signálu k pozadí. Komerčně dostupné 

spektrometry je možno rozdělit na sekvenční a simultánní. 
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Sekvenční přístroje umožňují postupné nastavení zvolených vlnových délek 

spektrálních čar a vlnových délek pro měření a korekci pozadí. Základní optické schéma 

podle Czerneho a Turnera používaného nejčastěji v sekvenčních spektrometrech s buzením 

záření v ICP je na obrázku 7 [25]. 

 

 
 
Obrázek 7: Monochromátor s rovinnou difrakční mřížkou a konkávními zrcadly, montáž 

Czerny-Turner; 1-zdroj ICP, 2-vstupní štěrbina, 3-konkávní zrcadla (kolimátorový 

a kamerový objektiv), 4-rovinná difrakční mřížka, 5-výstupní štěrbina, 6-fotonásobič,           

o-normála mřížky, α-úhel dopadu, β-úhel odrazu, i-úhel mezi paprskem dopadajícím na 

zrcadlo a paprskem odraženým [26]. 

 

Záření ze zdroje se zobrazuje na vstupní štěrbinu umístěnou v ohnisku dutého 

kolimátorového zrcadla a dopadá jako rovnoběžný svazek paprsků na rovinnou difrakční 

mřížku, na které dochází k jeho spektrálnímu rozkladu. Z mřížky vystupují monochromatické 

svazky paprsků pod odpovídajícími difrakčními úhly. Zrcadlo kamery fokusuje 

monochromatické svazky a ze spektra zobrazeného do roviny výstupní štěrbiny je na detektor 

propouštěno záření v úzkém spektrálním intervalu, tj. „monochromatické“ záření. Vlnovou 

délku záření dopadajícího na detektor je možné měnit natočením difrakční mřížky. Skenující 

monochromátor umožňuje: a) záznam spektra v širokém rozsahu vlnových délek s krokem 

o velikosti několika pikometrů (pm); b) měření v maximu spektrální čáry (on-peak) na něž se 

přímo (bez skenování) nastaví po vyhledání referenční čáry, s následným měřením pozadí 

v blízkosti čáry za účelem korekce pozadí; c) sekvenční proměření profilu čáry s krokem 
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např. 1 pm s proložením experimentálních bodů Gaussovou křivkou a vypočtením velikosti 

maxima a s následným měřením pozadí [25, 26, 29].  

Kalibrace vlnových délek se provádí zabudovanou rtuťovou výbojkou nebo měřením 

čáry prvku trvale přítomného, např. uhlíku (CO2). 

Sekvenční spektrometry umožňují flexibilní volbu spektrálních čar, mají obvykle 

vysokou rozlišovací schopnost a menší pořizovací náklady ve srovnání se simultánními 

spektrometry. Jejich společným nedostatkem je však relativně dlouhá doba trvání víceprvkové 

analýzy (několik minut/vzorek) a v důsledku toho vyšší spotřeba argonu. Jejich vysoká 

rozlišovací schopnost je bezkonkurenční výhodou pro analýzu vzorků s obsahem prvků 

vzácných zemin, wolframu a dalších prvků emitujících bohatá spektra potenciálně rušící 

většinu citlivých analytických čar ostatních prvků [26]. 

 

Simultánní spektrometry umožňují současné stanovení více prvků. V současné době se 

v simultánních spektrometrech s ICP používají buď polychromátory s difrakční mřížkou nebo 

s mřížkou Echelle. Společným rysem obou typů spektrometrů je skutečnost, že se mřížka 

nepohybuje.  

 
Dutá mřížka plní současně funkci monochromátoru a zrcadel kolimátoru i kamery. 

Místo tří odrazných ploch potřebných při použití monochromátoru s rovinnou mřížkou, na 

kterých dochází kromě difrakce a odrazu také k nežádoucímu rozptylu záření zhoršujícímu 

poměry S/B, se v tomto typu spektrometru uplatňuje jen jedna plocha. Umístíme-li vstupní 

štěrbinu na obvodu tzv. Rowlandovy kružnice, jejíž průměr je roven poloměru křivosti duté 

mřížky nacházející se rovněž na obvodu této kružnice, spektrum se bude vytvářet rovněž na 

obvodu Rowlandovy kružnice. Optické schéma je na obrázku 8 [25, 26]. 
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Obrázek 8: Polychromátor s konkávní mřížkou: 1-zdroj ICP, 2-vstupní štěrbina, 3-konkávní 

mřížka o poloměru křivosti R (šířka mřížky je z důvodu názornosti zvětšena), 4-Rowlandova 

kružnice – její průměr d je roven poloměru křivosti R mřížky, 5-výstupní štěrbina,                  

6-fotonásobič, α-úhel dopadu, β-úhel odrazu, o-normála mřížky, λ1, λ2 – vlnové délky 

difraktovaného záření. 

 

Za každou výstupní štěrbinou je umístěn fotonásobič. V tomto uspořádání bývá 

polychromátor osazen 30 až 70 kanály. 

Významným přínosem pro spektrometry s montáží Paschen-Runge je náhrada 

fotonásobičů řadovými multikanálovými detektory na principu nábojově vázaných obvodů 

(Charge Coupled Devices, CCD), které nepotřebují ke své činnosti vakuum a vysoké napětí. 

Představují složité integrované struktury tvořené fotocitlivými prvky (fotodiodami), obvody 

pro zpracování signálu a pomocnými obvody [26]. 

Polovodičové detektory na bázi Charge Transfer Devices (CTD), jejichž variantou je 

i detektor CCD, využívají zejména simultánní spektrometry s difrakční mřížkou typu Echelle. 

Jsou optimální pro měření časově závislých signálů při spojení s chromatografickými 

technikami, laserové nebo jiskrové ablaci a dalších příbuzných technikách [26, 29]. 

 

2.6.5 Interference  
 

Nejčastěji se v ICP vyskytují interference způsobené částečným nebo úplným 

překryvem emisních spektrálních čar. Zvláště přechodné prvky s bohatými emisními spektry 

nebo prvky s mimořádně intenzivními emisními liniemi dokáží ztížit nebo znemožnit analýzu 

stopových prvků.  
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Na přesnost i správnost analýzy mají vliv i efekty posunu pozadí i jemná struktura 

pozadí, která velmi ztěžuje měření a korekce na pozadí při ICP analýze stopových prvků 

blízko meze detekce. 

 

 Spektrální interference 

 Mezi spektrální interference patří [30]: 

• skutečný překryv dvou nebo více čar; 

• čáry jsou nerozlišeny v důsledku malé rozlišovací schopnosti spektrometru; 

• částečný překryv analytické čáry křídlem rozšířené interferující čáry; 

• záření pozadí; 

• rozptyl světla.  

 

Jestliže dojde k překryvu spektrální čáry rozšířenou čárou, rozlišujeme tři varianty 

spektrálních interferencí: 

1. Mají-li rušící i rušená čára srovnatelné intenzity, pro rozlišení jejich čar postačuje 

rozdíl maxim vlnových délek 0,02 nm. 

2. Je-li analytická čára ve srovnání s rušící čárou slabá, uplatňuje se rušení srážkově 

rozšířené čáry interferentu a v závislosti na poměru intenzit těchto čar může být 

interference pozorována ještě při rozdílu maxim vlnových délek 0,05 – 0,06 nm. 

3. Při vysoké koncentraci interferentu je pozorován rušivý vliv rezonanční čáry ještě při 

rozdílu maxim vlnových délek 10 nm. 
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3.  Experimentální část  
 
 

3.1 Použité přístroje a materiály 
 

3.1.1. Použité přístroje 
 
 Experimentální část byla prováděna na simultánním optickém emisním spektrometru 

SPECTRO CIROS VISION s indukčně vázanou plazmou jako budícím zdrojem (viz. obrázek 

9). Tento spektrometr je automatický a plně řízen počítačem [31].  
 

 

Obrázek 9: SPECTRO CIROS VISION [31]. 

  

Přístroj se skládá z polychromátoru, detektorového systému, UV-systému, generátoru, 

systému pro vnášení vzorků a jednotky hořáku, řídící jednotky spektrometru, systému pro 

zpracování dat a softwaru.  

 Polychromátor – kruhová konstrukce s dvojitým uspořádáním podle Paschen-Runge. 

Pokrytí všech vlnových délek v prvním řádu umožňuje holografická konkávní mřížka, která 

obsahuje 2924 vrypů/mm. 

 Detektorový systém se skládá z 22 lineárních CCD polí umístěných v 1. řádu, které 

jsou optimalizované pro daný vlnový rozsah. Plně simultánní systém, který má k dispozici 

všechny možné existující čáry. Na jedno pole připadá 2500 pixelů o rozlišení 9 pm na pixel. 

Detektorový systém je schopen pracovat s celým spektrem, umožňuje automatickou úpravu 

temného proudu a standardizaci profilu.  

 Optický systém spektrometru UVPlus-(tm), který je naplněný argonem, zaručuje 

automatické čištění systému. 
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 RF-generátor je volně běžící, plně počítačově řízený. Pracuje s frekvencí 27,12 MHz 

o výkonu 0,7 až 1,7 kW. Generátor umožňuje automatické zapálení plazmy. 

 Plazmový systém (MP2TM) je počítačově řízený, proto je možné měnit údaje jako jsou 

pozice hořáku, nastavení generátoru, průtoky plynů aj. Tyto údaje jsou uloženy v metodě. Při 

volbě dané metody se přístroj automaticky přednastaví. Jelikož může být pozice plazmy 

měněna i během analýzy, mohou být nastaveny různé podmínky pro různé prvky. 

 Systém pro vnášení vzorků se skládá z rozprašovače (zmlžovače), který zajišťuje 

vznik aerosolu a zmlžovací komory, ve které dochází k oddělení kapiček aerosolu. Použitý 

spektrometr je vybaven také zvlhčovačem argonu, který se používá při vnášení vzorků 

s obsahem solí větším než 2 g.l-1. Zmlžovač i zmlžovací komora je vyměnitelná. Proplach 

a nasávání vzorků ze vzorkovače zajišťuje peristaltické čerpadlo, které je řízené počítačem. 

Průtoky jednotlivých plynů jsou plně řízené počítačem a digitálními hmotnostními 

průtokoměry.  

 K řízení spektrometru se používá počítač. 

 Ke zpracování dat se využívá systém Smart Analyzer Vision Software.  

 

3.1.1.1 Systémy pro zavádění vzorků 

 

 Zmlžovací systém s Crossflow rozprašovačem  

Standardní zavádění kapalných vzorků do plazmatu je sestaveno z  rozprašovače 

s příčným průtokem (tzv. crossflow) a Scottovy rozprašovací komory. Rozprašovač tvoří úzká 

kapilára vyrobená z drahého kovu, Scottova rozprašovací komora je vyrobena ze skla, proto 

není vhodná pro zavádění roztoků s obsahem kyseliny flourovodíkové.  

  

Zmlžovací systém s Modify Lichte rozprašovačem 

 Tento systém pro zavádění vzorku je vhodný pro spoustu různých aplikací. Na rozdíl 

od standardního systému je použit modifikovaný Lichte zmlžovač pro nízké koncentrace se 

skleněnou cyklónovou rozmlžovací komorou. S tímto systémem je možno dosahovat lepších 

hodnot koncentračního ekvivalentu pozadí a sníženého nebezpečí vymytí vzorku díky 

menšímu objemu komory cyklónu [31]. 
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 Ultrazvukové zmlžování 

Roztok je čeprán peristaltickou pumpou na transduktor tvořený piezoelektrickým krystalem, 

který je buzen oscilátorem v rozsahu frekvencí 200 kHz – 10 MHz, nejčastěji 1,35 MHz 

(obrázek 10). Ultrazvukové zmlžovače vytvářejí aerosol při styku kapaliny s povrchem 

destičky. 

 Ultrazvukový zmlžovač produkuje aerosol s malou střední hodnotou částic (1 – 5 μm). 

Přiváděný nosný plyn neovlivňuje tvorbu aerosolu, ale řídí rychlost jeho transportu do ICP. 

Vysoká účinnost tvorby aerosolu se projevuje lepšími mezemi detekce. 

 Používá se pro roztoky s nízkým obsahem solí – hlavně vzorky povrchových vod [30, 

32]. 

Na obrázku 11 je ultrazvukový zmlžovač U5000AT+ firmy CETAC [31]. 
 

 

 

Obrázek 10: Princip ultrazvukového zmlžovače [32]. 

 

 

 

Obrázek 11: Ultrazvukový zmlžovač U – 5000 AT + firmy CETAC. 
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3.1.2 Použité materiály 
 
 Pro přípravu kalibračních roztoků byly použity standardní roztoky As, Se a Sb 

o koncentracích 1 g.l-1 od firmy MERCK. Kalibrační standardy a kontrolní standardy byly 

připraveny o koncentracích uvedených v tabulce 6 a 7. Protože má metoda sloužit pro 

stanovení As, Se a Sb ve vodných výluzích, byly kontrolní standardy zvoleny na limitní 

koncentrace vodných výluhů. Pro zjištění optimálních podmínek byly připraveny 

jednoprvkové standardy a směsný standard s obsahem všech sledovaných prvků o koncentraci 

10 mg.l-1.  

 Pro stabilizaci byly použity 65 % HNO3 (p.p.) a 37 % HCl (p.p.). 

 

Tabulka 6: Koncentrace kalibračních a kontrolních standardů pro zmlžovač Modify Lichte. 

Označení 
standardu As [μg.l-1] Se [μg.l-1] Sb [μg.l-1] 

S0 0 0 0 
S1 10 5 1 
S2 70 20 20 
S3 100 50 50 
S4 200 100 100 
S5 500 200 200 

CHS4 300 150 150 
  

Tabulka 7: Koncentrace kalibračních a kontrolních standardů pro ultrazvukový zmlžovač. 

Označení 
standardu As [μg.l-1] Se [μg.l-1] Sb [μg.l-1] 

S0 0 0 0 
S1 1 1 1 
S2 5 5 5 
S3 70 20 20 
S4 100 50 50 
S5 200 100 100 

CHS1 50 10 6 
 

 

3.2 Výběr spektrálních čar a eliminace interferencí 
 

Prvním krokem při zavedení nové metody je výběr spektrálních čar (vlnových délek), 

každého stanovovaného prvku, na kterých se bude sledovat intenzita pro kvantifikaci jejich 

obsahu ve vzorcích. Vybírají se zpravidla takové spektrální čáry, jejichž citlivost je v korelaci 
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s požadovanými detekčními limity pro danou metodu. Vodítkem pro výběr spektrálních čar 

prvku pro danou matrici může být norma nebo software přístroje (např. ČSN EN ISO 11885 

OPRAVA 2). Pro měření prvků As, Se a Sb byla k výběru daných vlnových délek použita 

norma ČSN EN ISO 11885 OPRAVA 2 a byly vybrány nejintenzivnější čáry z nabídky 

knihovny spekter softwaru přístroje SPECTRO CIROS VISION. Přehled použitých vlnových 

délek a mezí detekce pro jednotlivé prvky je uveden v tabulkách 8 – 11. Uvedené meze 

detekce závisí na matrici vzorku a mění se v závislosti na jejím složení [33]. V tabulkách       

8 – 11 jsou uvedené meze detekce pro nejjednodušší matrici – vodný roztok s obsahem pouze 

stanovovaného prvku. Dalším důležitým parametrem, který ovlivní výběr spektrální čáry 

u daného prvku jsou interferenční spektrální čáry, které jsou rovněž uvedeny v citovávané 

literatuře a tabulkách této práce. Pro validaci metody stanovení byly vybrány spektrální čáry, 

které jsou v tabulkách 8 – 11 vyznačeny tučně, vlnové délky označené * jsou doporučené 

vlnové délky atlasem spekter [34]. 

 

Tabulka 8: Doporučené spektrální čáry As výrobcem přístroje. 

Prvek Vlnová délka [nm] Ion Intenzita 
Mez 

detekce 
[mg.l-1] 

Rušivé 
prvky 

As 189,042 I 8000 0,136  
 193,759 I 3200 0,053 Fe, Al, V 
 197,262 I 2165 0,076 Al, V 
 228,812 I 1300 0,083 Fe, Ni 
 137,507 II 8000   

 

Tabulka 9: Doporučené spektrální čáry As podle normy ČSN EN ISO 11885 [32] a atlasu 

spekter (vlnové délky označené *) [34]. 

Prvek Vlnová délka [nm] Mez detekce [mg.l-1] Rušivé prvky 
As 193,696 0,100 Fe, Al 

 197,197 0,100 Fe, Al 
 189,042 0,080 Al 
 200,334* 0,120 Al, Cr, Fe, Mn 
 234,984* 0,142  
 199,035* 0,187  
 200,919* 0,491  
 278,022* 0,526  
 199,113* 0,545  
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Tabulka 10: Spektrální čáry Sb vybrané pro analýzu a spektrální čáry doporučené atlasem 

spekter. 

Prvek Vlnová délka [nm] Ion Intenzita Mez detekce [mg.l-1] Rušivé prvky 
Sb 206,833 I 8000 0,100 Cr, Mg, Co, Mn 

 217,581 I 10000 0,100 Al, Fe, Ni 
 187,115 I 1200   
 231,147 I 18000 0,061 Fe, Ni 
 252,852 I 16000 0,107 Cr, Fe, Mg, Mn, V 
 259,805 I 10000 0,107  
 259,809*   0,107  
 217,919*   0,157  
 195,039*   0,166  
 213,969*   0,187  
 204,957*   0,200  
 214,486*   0,250  

 

Tabulka 11: Spektrální čáry Se vybrané pro analýzu a spektrální čáry doporučené atlasem 

spekter. 

Prvek Vlnová délka [nm] Ion Intenzita Mez detekce [mg.l-1] Rušivé prvky 
Se 196,090 I 2000 0,100 Cr, Mg, Co, Mn 
 203,985 I 2000 0,100 Al, Cr, Fe, Mn 
 207,479 I 2000 1,578 Al, Cr, Fe, V 
 241,350 I 2400   
 418,090 II 1700   
 605,600 II 1700   
 206,279*   0,300  
 199,511*   5000  
 207,479*   1,578 Al, Cr, Fe, V 

 

Správnost výběru spektrálních čar byla ověřena experimentálně následujícím 

postupem. Byly připraveny jednoprvkové standardy o koncentraci 10 mg.l-1 a byly nasnímány 

na všech zvolených spektrálních čarách. Po jejich shlédnutí byl výběr spektrálních čar 

korigován.  

 

 

3.3 Hodnocení intenzity spektrální čáry 
 

Jedním ze základních požadavků při využití naměřených intenzit spektrálních čar je 

výpočet tzv. čisté intenzity spektrální čáry, která představuje korigovanou hodnotu o intenzitu 

pozadí. Místo odečtu pozadí je závislé na profilu spektrální čáry dané vlnové délky a na 
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matrici vzorku, která ovlivňuje intenzitu v okolí sledované spektrální čáry. Po získání profilů 

jednotlivých zvolených vlnových délek spektrálních čar prvků byly softwarem přístroje 

označeny místa odečtu pozadí. Příklady míst odečtu pozadí ukazují obrázky 12 – 14. Pro další 

zpracování pak byly v těchto místech vždy odečítány intenzity pozadí.  

 

 

Obrázek 12: Spektrální čára arsenu o vlnové délce 189,042 nm. 

 

Místo odečtu 
pozadí 
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Obrázek 13: Spektrální čára antimonu o vlnové délce 217,581 nm. 

 

 

Obrázek 14: Spektrální čára selenu o vlnové délce 196,090 nm. 

Místo odečtu 
pozadí 

Místo odečtu 
pozadí 
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3.4 Optimalizace přístroje 
 
 Pro správné měření nízkých koncentrací je důležité vybrat vhodné parametry přístroje, 

tj. provést jeho optimalizaci. Dá se měnit např. průtok Ar do plazmové hlavice, průtok 

nosného plynu vzorku do rozprašovače, výkon vysokofrekvenčního generátoru, poloha místa 

odečtu intenzity spektrální čáry vzhledem ke vstupní štěrbině optické části spektrometru. 

V našem případě byl sledován vliv: 

-  výkonu vysokofrekvenčního generátoru; 

-  průtoku nosného plynu do rozprašovače; 

-  průtoku plazmového plynu (Ar); 

-  průtoku pomocného plynu. 

K určení optimálních parametrů byl proměřován roztok s obsahem As, Se a Sb 

o koncentraci 10 mg.l-1 stabilizovaný kyselinou dusičnou a kyselinou chlorovodíkovou. Pro 

měření všech experimentů optimalizace byl použit rozprašovač Modify Lichte s cyklónovou 

zmlžovací komorou. 

V prvním kroku se nejprve zjišťoval vhodný výkon vysokofrekvenčního generátoru 

a průtok nosného plynu v rozprašovači pro dané prvky na různých spektrálních čarách. Výkon 

vysokofrekvenčního generátoru byl zvolen 1150, 1250, 1350 a 1400 W a průtok rozprašovače 

byl postupně snižován na průtoky  0,9; 0,8; 0,7 a 0,6 l.min-1. Tabulky, ve kterých jsou 

uvedeny změny v poměru intenzity spektrální čáry k intenzitě pozadí v závislosti na měnícím 

se výkonu vysokofrekvenčního generátoru a průtoku nosného plynu do rozprašovače, jsou 

uvedeny v příloze (tabulka 1, 2, 3). Z naměřených spekter byly odečteny intenzity 

spektrálních čar I, což odpovídá výšce daného píku a intenzity pozadí IBg, ze kterých byl 

vypočítán poměr (I/IBg). Jako vhodné podmínky byly zvolené ty, které měly nejvyšší 

uvedený poměr intenzit. Po vyhodnocení těchto podmínek se dále ještě zjišťoval 

nejoptimálnější průtok plazmového plynu (11, 12 a 13 l.min-1) a průtok pomocného plynu. 

Z nasnímaných spekter byly opět odečteny intenzity spektrální čáry, intenzity pozadí a byly 

vypočítány poměry těchto intenzit. Tabulky změn poměrů intenzity spektrální čáry k intenzitě 

pozadí v závislosti na průtoku plazmového plynu a pomocného plynu jsou uvedeny v příloze 

(tabulka 4, 5, 6). Nalezené maximální hodnoty poměru intenzit odpovídající daným měněným 

parametrům nastavení přístroje jsou uvedeny v tabulce 12. Za podmínek uvedených v této 

tabulce byla provedena měření potřebná k validaci stanovení. 
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Tabulka 12: Optimální podmínky. 

Prvek 
 Výkon [W] 

Průtok 
v rozprašovači 

[l.min-1] 

Průtok Ar 
[l.min-1] 

Průtok pomocného 
plynu  

[l.min-1] 
As 1150 0,8 13 0,6 
Se 1150 0,9 13 0,6 
Sb 1150 0,9 11 0,6 

 

 

3.5 Validace metody stanovení  
 

Validace slouží k ověřování vhodnosti, správnosti a spolehlivosti vypracované 

analytické metody pro zamýšlený účel. Podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 je 

validace potvrzení přezkoušením a poskytnutím objektivního důkazu, že jsou jednotlivé 

požadavky na specifické zamýšlené použití splněny [35]. 

Validace metody se provádí např. při zavedení nové metody pro daný problém, pro 

metody navržené (vyvinuté) laboratoří, před aplikací nového analytického měřícího systému 

do laboratoře, při kontrole způsobilosti systému nebo při rozšíření použití stávající metody 

o další účel (například rozšíření měření) [36]. 

 

Výpočet kalibrační křivky 

Kalibrační závislosti u všech měření byly popisovány lineární regresní závislostí, kdy 

se jedná o minimalizaci chyby, kterou představují rozdíly skutečných (naměřených) hodnot 

a hodnot vypočítaných pomocí této metody. V AES-ICP se stanovuje závislost intenzity 

emisního signálu na koncentraci prvku v roztoku. 

 

Rovnice přímky:  y = a + bx 

 

kde  y závisle  proměnná  (naměřená  hodnota  intenzity  spektrální  čáry  po  odečtu 

intenzity pozadí), 

 x nezávisle proměnná (koncentrace, množství sledované látky ve vzorku), 

 a,b koeficienty lineární regresní závislosti (a – úsek, b – směrnice přímky). 
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Pro výpočet regresních koeficientů a, b platí: 
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kde x hodnoty množství sledované látky ve vzorku, 

 y hodnoty měřené veličiny, 

 n počet měření. 

 

Linearita je chápána jako přímková závislost mezi dvěma náhodnými proměnnými, tj. 

analytickým signálem a koncentrací analytu. Musí se určit, jak těsná je závislost mezi těmito 

proměnnými. Těsnost charakterizuje korelační koeficient. Při lineární závislosti nabývá 

hodnot od -1 do +1. Čím více se jeho hodnota blíží jedné, tím je závislost obou proměnných 

těsnější. Korelační koeficient se může vypočítat takto: 
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Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty, vypovídá 

o tom, jak se hodnoty od této střední hodnoty (průměru) liší nebo jak hustě jsou kolem tohoto 

průměru seskupeny. Směrodatná odchylka, která charakterizuje rozptýlení kolem regresní 

přímky, se vypočítá podle vzorce: 
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Yy
s i

ii
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kde Yi
´  predikované hodnoty yi, což jsou hodnoty vypočtené z regresní rovnice, 

 (yi – Yi´) absolutní reziduum. 
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Odhad směrodatné odchylky koeficientu a = sa se vypočítá: 
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kde x je průměrná hodnota nezávisle proměnné x. 

 

A odhad směrodatné odchylky koeficientu b = sb se počítá podle vztahu: 
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Mez detekce, mez stanovitelnosti 

Mez detekce je definována jako nejnižší množství analytu ve vzorku, které jsme 

schopni detekovat, ale které není nutně kvantifikovatelné jako exaktní hodnota. Mez 

stanovitelnosti je nejnižší koncentrace analytu, která lze kvantitně stanovit. Mez detekce i mez 

stanovitelnosti lze vypočítat jako jejich odhad. 

 

Odhad směrodatné odchylky pro slepý pokus: 
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kde s0 směrodatná odchylka slepého pokusu, 

xi,s stanovené množství sledované složky ve slepém pokusu vypočtené z kalibrační 

závislosti, 

xp,s průměrná hodnota stanoveného množství sledované složky ve slepém pokusu 

vypočtená z xi,s, 

n počet měření. 
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 Mez detekce a mez stanovitelnosti se teoreticky stanoví takto: 

 

0skMD d ⋅=       (8) 

0skMS s ⋅=       (9) 

 

kde MD mez detekce, 

 MS mez stanovitelnosti, 

 S0 směrodatná odchylka slepého pokusu, 

 kd konstanta pro výpočet meze detekce, hodnota kd je 3, 

 ks konstanta pro výpočet meze stanovitelnosti, hodnota ks je 10. 

 

 Výpočet náhodné chyby a určení nejistoty stanovení 

Pro výpočet náhodné chyby je zapotřebí vypočítat odhad směrodatné odchylky 

stanovení známého vzorku a také relativní hodnotu tohoto odhadu. Takto zjištěné hodnoty 

jsou vlastně absolutní a relativní vyjádření náhodné chyby. Nejprve je zapotřebí zjistit, zda 

některé námi zjištěné hodnoty nejsou odlehlé (např. v důsledku hrubé chyby). Tyto odlehlé 

výsledky se pro výpočet náhodné chyby nebudou používat. 

Pro zjištění odlehlých výsledků použijeme např. Deanův-Dixonův test. Pro provedení 

Deanova-Dixonova testu se naměřené hodnoty seřadí do posloupnosti x1<x2<…<xn-1<xn 

a vypočtou se parametry Q1 a Q2. 
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kde  x1, x2 nebo xn nebo xn-1  krajní výsledky (dva nejnižší a dva nejvyšší výsledky),  

Rn     rozpětí výsledků (Rn = xmax – xmin),  

n     počet měření. 

 

Pokud vypočítané Q(1 či 2) ≥ Qkrit, je nutné krajní výsledek ze souboru vyloučit 

a vypočítat nové parametry Q1 a Q2. Kritické hodnoty Qkrit jsou uvedeny v tabulce 13. 
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Tabulka 13: Kritické hodnoty Qkrit pro vylučování odlehlých výsledků. 

Počet stanovení Qα 
n α = 0,05 α = 0,01 
3 0,941 0,988 
4 0,765 0,889 
5 0,642 0,760 
6 0,560 0,698 
7 0,507 0,637 
8 0,468 0,590 
9 0,437 0,555 
10 0,412 0,527 

 

 Odhad směrodatné odchylky stanovení: 
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 Nejistota měření charakterizuje rozsah naměřených hodnot okolo výsledku měření, 

který lze zdůvodněně přiřadit k hodnotě měřené veličiny. Nejistota měření se týká nejen 

výsledku měření, ale i měřicích přístrojů, hodnot použitých konstant, korekcí apod., na 

kterých nejistota výsledku měření závisí. Předpokládá se určité rozdělení pravděpodobnosti, 

které popisuje, jak se může naměřená hodnota odchylovat od skutečné hodnoty. Určuje se 

pravděpodobnost s jakou se v intervalu daném nejistotou může nacházet skutečná hodnota. 

Mírou nejistoty měření je směrodatná odchylka udávané hodnoty. 

 Nejistota stanovení se udává společně s výsledkem analýzy a je neoddělitelnou částí 

zpracování výsledků měření. 

100⋅⋅=
p
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x
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tNV α

    (13) 

 

kde NV nejistota stanovení v %, 

 tα kritická hodnota Studentova rozdělení, 

 n počet měření, 

 svz odhad směrodatné odchylky vzorku, 

 xp průměrná hodnota stanoveného množství ve vzorku vypočtená z xi. 
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3.6 Experimentální postup validace metody stanovení  
 

Validace byla provedena pro dva způsoby vnášení vzorku do roztoku:  

1. Zmlžovačem Modify Lichte, 

2. Ultrazvukovým zmlžovačem. 

 

Protože validační parametry mohou být ovlivněny přítomností rozpuštěných látek 

(matrice vzorku) o větší koncentraci, byla provedena validace pouze z vodného roztoku, který 

obsahoval pouze stanovované prvky. 

Vedle stanovení samotných prvků v roztoku byla provedena také validace pro vodné 

roztoky, které obsahovaly sírany o koncentraci 100 μg.l-1 a chloridy o koncentraci 500 μg.l-1. 

Obsah těchto dvou aniontů byl zvolen proto, protože metoda je zaměřena na stanovení As, Se 

a Sb ve vodných výluzích, ve kterých se zpravidla tyto anionty vyskytují. Dále jsou tyto dva 

anionty označovány také jako interferenty. 

Pro každý prvek byla provedena kalibrace přístroje SPECTRO CIROS VISION (pro 

rozprašovač Modify Lichte) připravenými standardy o koncentracích uvedených v tabulce 6. 

Pro výpočet mezí detekce pro daný způsob rozprašování vzorku byl 12 krát proměřen tzv. 

slepý vzorek, který obsahoval demineralizovanou vodu stabilizovanou kyselinou 

dusičnou p.p. a kyselinou chlorovodíkovou p.p. Pro výpočet správnosti byl 12 krát proměřen 

kontrolní standard CHS4 o známé koncentraci As (300 μg.l-1), Se (150 μg.l-1) a Sb (150 μg.l-1). 

Pro zjištění vlivů přítomnosti solí byl kontrolní standard s obsahem solí proměřen i na 

kalibrační křivce bez přídavku síranů a chloridů.  

Byl sledován také vliv přítomnosti síranů a chloridů ve vodných roztocích, které jsou 

často přítomny ve vodných výluzích odpadů. Byla provedena kalibrace přístroje kalibračními 

roztoky o koncentracích uvedených v tabulce 6 s přídavkem síranů (100 μg.l-1) a chloridů 

(500 μg.l-1). Pro výpočet mezí detekce a stanovitelnosti byl proměřen slepý vzorek a kontrolní 

standard stejně jako v minulém stanovení. 

 Stejný postup validace měření byl použit u ultrazvukového zmlžovače s tím rozdílem, 

že byly připraveny standardy As, Se a Sb o koncentracích uvedených v tabulce 7. 

Pro stanovení správnosti byl používán kontrolní standard CHS1 o známé koncentraci 

As (50 μg.l-1), Se (10 μg.l-1) a Sb (6 μg.l-1).  

Všechny výsledky z měření uvedených výše byly validovány pomocí softwaru 

Validace 32. 
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4.  Výsledky a diskuse 
  

Všechny vzorky byly měřené na atomovém emisním spektrometru SPECTRO CIROS 

VISION s indukčně vázanou plazmou. Výsledné hodnoty byly validovány pomocí programu 

Validace 32. Byla ověřena správnost metody a byly vypočítány meze detekce a meze 

stanovitelnosti pro každé měření. 

 

 

4.1 Optimalizace podmínek 
 

4.1.1 Validované spektrální čáry 
 

Pro stanovení prvků As, Se a Sb najednou byly v softwaru  AES-ICP navoleny 

optimální podmínky pro jednotlivé prvky. Při snímání spektra je automaticky změřeno 

i spektrum prvku za optimálních podmínek ostatních prvků. Po provedené optimalizaci 

přístroje bylo zjištěno, že ne všechny vybrané spektrální čáry jsou vhodné pro další měření. 

Spektrální čáry selenu 241,350; 418,090 a 605,600 nm byly po prvním měření 

optimalizačních podmínek vyloučeny, protože se ukázalo, že čáry byly buď málo citlivé nebo 

nebylo možné odečíst intenzitu pozadí, např. spektrální čára Se na 418,090 nm. Na obrázku 

15 je vidět další příklad spektrální čáry selenu (605,600 nm) změřené za optimálních 

podmínek (viz. tabulka 12), ze které se nedá odečíst žádná intenzita spektrální čáry, žádná 

intenzita pozadí, i když je tato spektrální čára doporučena literaturou.  
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Obrázek 15: Vyloučená spektrální čára selenu. 

  

4.1.2 Vliv podmínek měření na intenzitu spektrálních čar 
 
 Optimalizace podmínek pro stanovení As, Se, Sb byla provedena změnou výkonu 

vysokofrekvenčního generátoru, průtoku v rozprašovači, průtoku Ar a průtoku pomocného 

plynu. Nejvhodnější podmínky jsou uvedeny v tabulce 12.  

 Pro zvolení nejlepších podmínek byly hledány takové píky, které měly nízkou 

intenzitu pozadí a vysokou spektrální čáru. Čím nižší zvolený průtok rozprašovače, tím rostla 

intenzita pozadí, což je nežádoucí. Výkon vysokofrekvenčního generátoru byl zvolen 

1150 W. Při jeho zvyšování se sice zvyšovala intenzita spektrální čáry, ale poměr I/IBg 

s rostoucím výkonem klesal.  

 Po provedení kalibrace přístroje byla vyřazena spektrální čára arsenu 137,507 nm 

a spektrální čára antimonu 252,852 nm, protože v daném rozsahu kalibrace intenzita 

spektrální čáry rostla tak málo, že směrnice kalibrační křivky byla do 10°.  
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4.2 Validace metody stanovení při použití zmlžovače Modify Lichte 
 

4.2.1 Vodné roztoky  
 

Za optimálně zvolených podmínek byla proměřena kalibrační řada obsahující As, Se 

a Sb o koncentracích uvedených v tabulce 6. Pro stanovení mezí detekce a stanovitelnosti byl 

za stejných podmínek proměřen slepý vzorek.  

 

Arsen 

V tabulce 14 jsou uvedeny hodnoty kalibrace pro arsen za optimálních podmínek (viz. 

tabulka 12). Dále tabulka obsahuje validační parametry vypočítané softwarem přístroje 

a hodnoty vypočítané programem Validace 32.  

 

Tabulka 14: Hodnoty kalibrace arsenu a validační parametry vypočítané softwarem přístroje 

a programem Validace 32.  

Vlnová délka 
[λAs] = nm 189,042 193,759 197,262 228,812 

Směrnice 
a -6,8580 -3,2175 -12,9140 -19,0770 

Úsek 
b 0,1026 0,1157 0,2580 0,1239 

Korelační koeficient  
R 0,99998 0,99995 0,99977 0,99993 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 279 263 487 457 

Mez detekce  
[DL] = μg.l-1 19,0 21,3 63,4 41,4 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 1,19 1,92 4,06 2,24 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 4,56 6,15 8,21 5,76 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 15,2 20,5 27,4 19,2 

 

Background concentration [BEC] – koncentrace analytu, která odpovídá intenzitě 
pozadí. 

 

Z tabulky 14 vyplývá, že nejnižší mez detekce a stanovitelnosti As byla zjištěna při 

189,042 nm. Po validaci byla hodnota meze detekce 4,56 μg.l-1 a meze stanovitelnosti 
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15,2 μg.l-1. Nejnižší mez detekce spočítána softwarem přístroje byla také na spektrální čáře 

189,042 nm. Porovnáním hodnot ze softwaru přístroje a z programu Validace 32 bylo 

zjištěno, že se hodnoty meze detekce ze softwaru a meze stanovitelnosti z programu Validace 

32 od sebe výrazně neliší na spektrálních čarách 189,042 nm a 193,759 nm. 

 

Selen 

Hodnoty kalibrace pro selen vypočítané softwarem přístroje a validační parametry 

vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32 za optimálních podmínek (viz. 

tabulka 12) jsou uvedeny v tabulce 15.  

 

Tabulka 15: Hodnoty kalibrace selenu a validační parametry vypočítané softwarem přístroje 

a programem Validace 32. 

Vlnová délka  
[λSe] = nm 196,090 203,985 207,479 

Směrnice 
a -4,1896 2,3728 -113,5200 

Úsek  
b 0,0850 0,1136 1,1669 

Korelační koeficient  
R 0,99986 0,99971 0,98816 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 172 349 2100 

Mez detekce  
[DL] = μg.l-1 3,36 26,2 116 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 1,28 1,85 11,8 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 7,29 8,44 63,2 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 24,3 28,1 210,6 

 

 Nejnižší meze detekce a stanovitelnosti selenu zjištěné softwarem přístroje 

a programem Validace 32 byly stanoveny na spektrální čáře 196,090 nm. Hodnoty meze 

stanovitelnosti z validace a meze detekce vypočítané softwarem přístroje pro spektrální čáru 

203,985 nm jsou o trochu vyšší než na spektrální čáře 196,090 nm, ale pořád je tato spektrální 

čára vhodná pro měření. Velká odchylka meze detekce byla na spektrální čáře 207,479 nm, 

která je pro stanovení nevhodná. 
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 Antimon 

Tabulka 16 uvádí hodnoty kalibrace pro antimon za optimálních podmínek (viz. 

tabulka 12) vypočítané softwarem přístroje. Dále jsou v tabulce 16 uvedeny validační 

parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32.  

 

Tabulka 16: Hodnoty kalibrace antimonu a validační parametry vypočítané softwarem 

přístroje a programem Validace 32. 

Vlnová délka 
[λSb] = nm 187,115 206,833 217,581 231,147 259,805 

Směrnice 
a 13,0580 -19,4270 -6,2006 1,3978 -27,4450 

Úsek 
b 0,3555 0,0703 0,0785 0,1096 0,1430 

Korelační koeficient 
R 0,99141 0,99958 0,99937 0,99968 0,99955 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 1150 252 257 329 485 

Mez detekce  
[DL] = μg.l-1 78,3 30,0 33,2 44,4 73,3 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 10,1 2,25 2,75 1,96 2,33 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 20,0 10,2 14,3 4,81 10,4 

Mez stanovitelnosti z 
validace 

[MS] = μg.l-1 
66,7 34,0 47,8 16,0 34,7 

  

Při stanovení antimonu byla nejnižší mez detekce a stanovitelnosti z validace 

na spektrální čáře 231,147 nm. Mez detekce vypočtena softwarem přístroje byla nejnižší na 

spektrální čáře 206,833 nm.  

 

4.2.2 Vodné roztoky s obsahem chloridů a síranů 
 

Za optimálně zvolených podmínek byla proměřena kalibrační řada obsahující As, Se 

a Sb o koncentracích uvedených v tabulce 6 s přidanými interferenty Cl- o koncentraci 

500 μg.l-1 a SO4
2- o koncentraci 100 μg.l-1. Pro stanovení mezí detekce a stanovitelnosti byl za 

stejných podmínek proměřený slepý vzorek.  
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Arsen 

Hodnoty kalibrace pro arsen za optimálních podmínek (viz. tabulka 12) a validační 

parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32 jsou uvedeny v tabulce 

17.  

 

Tabulka 17: Hodnoty kalibrace arsenu s přídavkem aniontů a validační parametry vypočítané 

softwarem přístroje a programem Validace 32.  

Vlnová délka 
[λAs] = nm 189,042 193,759 197,262 228,812 

Směrnice 
a -6,8580 -3,2180 -12,9140 -19,0770 

Úsek 
b 0,1026 0,1157 0,2580 0,1239 

Korelační koeficient 
R 0,99998 0,99995 0,99977 0,99993 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 279 263 487 457 

Mez detekce  
[DL] = μg.l-1 19,0 21,3 63,4 41,4 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 1,19 1,92 4,06 2,24 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 7,97 8,24 17,6 14,1 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 26,6 27,5 58,5 47,0 

 

Při tomto stanovení byly zjištěny nejnižší meze detekce a stanovitelnosti z validace 

i softwaru přístroje na spektrální čáře 189,042 nm. Malé odchylky od výsledků na této 

spektrální čáře byly vypočítány na spektrální čáře 193,759 nm. Vhodné spektrální čáry pro 

toto měření byly stejné jako při stanovení bez přídavku aniontů. 
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Selen 

Tabulka 18 uvádí hodnoty kalibrace pro selen za optimálních podmínek (viz. tabulka 

12) vypočítané softwarem přístroje. Dále tabulka 18 obsahuje validační parametry vypočítané 

softwarem přístroje a programem Validace 32.  

 

Tabulka 18: Hodnoty kalibrace selenu s přídavkem aniontů a validační parametry vypočítané 

softwarem přístroje a programem Validace 32. 

Vlnová délka  
[λSe] = nm 196,090 203,985 207,479 

Směrnice 
a -4,1896 2,3728 -113,5200 

Úsek  
b 0,0850 0,1136 1,1669 

Korelační koeficient  
R 0,99986 0,99971 0,98816 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 172 349 2100 

Mez detekce 
[DL] = μg.l-1 3,36 26,2 116 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 1,28 1,85 11,8 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 2,33 6,25 92,5 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 7,76 20,8 308,4 

 

 Nejnižší mez detekce a stanovitelnosti pro Se byla vypočítána pro spektrální čáru 

196,090 nm. Toto zjištění odpovídalo i výsledkům z měření roztoků bez aniontů SO4
2- a Cl-. 
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 Antimon 

Hodnoty kalibrace pro antimon za optimálních podmínek (viz. tabulka 12) a validační 

parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32 jsou uvedeny v tabulce 

19.  

 

Tabulka 19: Hodnoty kalibrace antimonu s přídavkem aniontů a validační parametry 

vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32. 

Vlnová délka 
[λSb] = nm 187,115 206,833 217,581 231,147 259,805 

Směrnice 
a 13,0580 -19,4270 -6,2006 1,3978 -27,4450 

Úsek 
b 0,3555 0,0703 0,0785 0,1096 0,1430 

Korelační koeficient 
R 0,99141 0,99958 0,99937 0,99968 0,99955 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 1150 252 257 329 485 

Mez detekce 
[DL] = μg.l-1 78,3 30,0 33,2 44,4 73,3 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 10,1 2,25 2,75 1,96 2,33 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 21,5 6,81 6,60 8,37 10,9 

Mez stanovitelnosti z 
validace 

[MS] = μg.l-1 
71,5 22,7 22,0 27,9 36,3 

 

 Z tabulky 19 vyplývá, že nejnižší mez detekce vypočítána softwarem přístroje byla při 

vlnové délce 206,833 nm. Mez detekce a stanovitelnosti vypočítána programem Validace 32 

byla nejnižší na spektrální čáře 217,581 nm. Odchylky mezi hodnotami těchto dvou 

spektrálních čar se pohybují v rozmezí ± 10 %, což je u tohoto stanovení povolené rozmezí.  

 

 Charakteristiky kalibrační křivky pro stanovení As, Se a Sb v roztocích bez síranů 

a chloridů a s přídavkem těchto aniontů pomocí rozprašovače Modify Lichte byly stejné. 
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4.2.3 Správnost stanovení 
 

Pro ověření správnosti byly změřené kontrolní standardy o známé koncentraci As, Se 

a Sb. Na obrázcích 16 – 18 jsou porovnány střední hodnoty vypočítané programem 

Validace 32 z naměřených koncentrací daného prvku od skutečné koncentrace naměřené na 

různých kalibračních křivkách. Jako kalibrace 1 jsou v obrázcích označené naměřené 

koncentrace, které byly naměřené při kalibraci přístroje kalibračními standardy bez obsahu Cl- 

a SO4
2-. Výsledné hodnoty naměřené při kalibraci přístroje kalibračními standardy 

s přídavkem Cl- a SO4
2- jsou v obrázcích označeny jako kalibrace 2. 

 

 Arsen 

Pro ověření správnosti metody byl změřen kontrolní standard As o koncentraci 

300 μg.l-1 a kontrolní standard obsahující navíc Cl- (500 μg.l-1) a SO4
2- (100 μg.l-1). 

 Střední hodnoty vypočítané z naměřených koncentrací programem Validace 32 jsou 

uvedené na obrázku 16.  
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Obrázek 16: Porovnání naměřených hodnot v kontrolním vzorku se známou koncentrací As 

(300 μg.l-1). 

 
Porovnáním skutečné koncentrace arsenu v kontrolním standardu (300 μg.l-1) 

a výsledných hodnot po validaci bylo zjištěno, že největší shoda byla při vlnové délce 
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197,262 nm při kalibraci 1 bez interferentů, a to 297 μg.l-1. Vliv obsahu síranů a chloridů se 

projevil poklesem naměřené koncentrace As v kontrolním standardu, ale přesto zůstala tato 

hodnota nejvyšší u vlnové délky 197,262 nm (281 μg.l-1). Přesto lze i tento výsledek 

považovat za dobrý, protože je zcela obvyklé, že správná hodnota se může pohybovat 

v intervalu ± 10 % z naměřené hodnoty, tzn. ve sledovaném případě je to v intervalu 270 – 

330 μg.l-1 [37]. Naměřená koncentrace As v kontrolním standardu při kalibraci 2 byla o hodně 

vyšší než byla původní (teoretická) hodnota (300 μg.l-1). Nejbližší hodnota byla při vlnové 

délce 193,759 nm, a to 450 μg.l-1.  

 

Selen 

Pro ověření správnosti byl změřen kontrolní standard Se o koncentraci selenu 150 μg.l-1 

a kontrolní standard obsahující navíc Cl- (500 μg.l-1) a SO4
2- (100 μg.l-1).  

 Na obrázku 17 jsou vidět střední hodnoty Se vypočítané z naměřených koncentrací 

programem Validace 32.  
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Obrázek 17: Porovnání naměřených hodnot v kontrolním vzorku se známou koncentrací Se 

(150 μg.l-1). 

 
 Koncentrace selenu v kontrolním standardu byla 150 μg.l-1. Této hodnotě se nejvíce 

přiblížila koncentrace selenu na spektrální čáře 196,090 nm při kalibraci 1, a to jak 

s přídavkem chloridů a síranů (142 μg.l-1), tak bez nich (150 μg.l-1). Při kalibraci 2 byla 

naměřená koncentrace vyšší než skutečná. Přítomnost interferentů tedy způsobila, že se 
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skutečná koncentrace od naměřené koncentrace zvýšila. Hodnotě 150 μg.l-1 se nejvíce blíží 

hodnota při vlnové délce 207,749 nm (174 μg.l-1), která je mimo interval správné hodnoty. 

 

 Antimon 

Kontrolní standard Sb o koncentraci 150 μg.l-1 a kontrolní standard obsahující navíc 

Cl- (500 μg.l-1) a SO4
2- (100 μg.l-1) byly změřeny pro ověření správnosti. 

 Střední hodnoty Sb vypočítané z naměřených koncentrací programem Validace 32 

jsou uvedené na obrázku 18.  
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Obrázek 18: Porovnání naměřených hodnot v kontrolním vzorku se známou koncentrací Sb 

(150 μg.l-1). 

 

 Z obrázku 18 vyplývá, že největší shoda koncentrace Sb v kontrolním standardu 

a naměřená hodnota při kalibraci 1 byla při vlnové délce 217,581 nm, a to jak  s přídavkem 

aniontů (145 μg.l-1), tak bez nich (151 μg.l-1). Přesto lze považovat výsledky na ostatních 

spektrálních čarách (kromě spektrální čáry 231,147 nm) za dobré, protože se správná hodnota 

pohybuje v intervalu ± 10 % z naměřené hodnoty, tzn. ve sledovaném případě je to v intervalu 

135 – 165 μg.l-1. Při kalibraci 2 byla shoda se skutečnou koncentrací na spektrální čáře 

187,115 nm, a to 153 μg.l-1.  
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4.3 Validace metody stanovení při použití ultrazvukového zmlžovače  
 

4.3.1 Vodné roztoky 
 

Za optimálně zvolených podmínek byla proměřena kalibrační řada obsahující As, Se 

a Sb o koncentracích uvedených v tabulce 7. Pro stanovení mezí detekce a stanovitelnosti byl 

za stejných podmínek proměřen 12 krát slepý vzorek.  

 

Arsen 

V tabulce 20 jsou uvedené hodnoty kalibrace pro arsen za optimálních podmínek (viz. 

tabulka 12) vypočítané softwarem přístroje. V tabulce 20 jsou také uvedeny validační 

parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32.  

 

Tabulka 20: Hodnoty kalibrace arsenu a validační parametry vypočítané softwarem přístroje 

a programem Validace 32.  

Vlnová délka 
[λAs] = nm 189,042 193,759 197,262 228,812 

Směrnice 
a 0,8404 1,4405 0,0580 -1,0466 

Úsek 
b 0,0074 0,0084 0,0196 0,0083 

Korelační koeficient 
R 0,99871 0,99909 0,99811 0,99878 

Background 
[BEC] = μg.l-1 26,2 34,6 70,4 105 

Mez detekce 
[DL] = μg.l-1 1,69 1,77 3,68 1,7 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 2,33 1,96 2,83 2,27 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 0,98 1,85 2,95 4,47 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 3,26 6,17 9,83 14,9 

  

Z tabulky 20 vyplývá, že nejnižší mez detekce vypočítána softwarem přístroje byla na 

spektrální čáře 189,042 nm. Téměř totožné meze detekce spočítané softwarem přístroje byly 

na spektrálních čarách 189,042; 193,759 a 228,812 nm. Nejnižší mez detekce a stanovitelnosti 

vypočítána programem Validace 32 byla na spektrální čáře 189,042 nm. Nejnižší zjištěné 
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meze detekce a stanovitelnosti spočítané programem Validace 32 při tomto měření a měření 

bez aniontů bylo na spektrální čáře 189,042 nm.  

 

Selen 

Tabulka 21 uvádí hodnoty kalibrace pro selen za optimálních podmínek a validační 

parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32. Optimální podmínky při 

tomto stanovení selenu byly změněny, protože na původních podmínkách (tabulka 12) nebylo 

možné naměřit správné výsledky. Proto byly nastaveny podmínky jako pro antimon (viz. 

tabulka 12). 

 

Tabulka 21: Hodnoty kalibrace selenu a validační parametry vypočítané softwarem přístroje 

a programem Validace 32.  

Vlnová délka 
[λSe] = nm 196,090 203,985 207,479 

Směrnice 
a 1,0448 -2,4233 28,593 

Úsek 
b 0,03058 0,03673 0,40875 

Korelační koeficient 
R 0,99915 0,99857 0,9873 

Background 
[BEC] = μg.l-1 118 265 1700 

Mez detekce 
[DL] = μg.l-1 0,49 1,1 38,1 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 3,05 3,95 11,7 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 1,62 2,18 48,9 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 5,41 7,27 162 

  

Nejnižší zjištěná mez detekce a mez stanovitelnosti z programu Validace 32 byla na 

spektrální čáře 196,090 nm. Software přístroje vyhodnotil mez detekce pro tuto spektrální 

čáru také nejnižší. Meze detekce byly také nízké pro spektrální čáru 203,985 nm. Vysoké 

hodnoty mezí detekce a stanovitelnosti byly naměřeny na spektrální čáře 207,479 nm. 

Zjištěná spektrální čára byla stejná jako při  měření bez aniontů. 
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 Antimon 

Hodnoty kalibrace pro antimon za optimálních podmínek (viz. tabulka 12) vypočítané 

softwarem přístroje jsou uvedeny v tabulce 22. Dále jsou v tabulce 22 uvedené validační 

parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32.  

 

Tabulka 22: Hodnoty kalibrace antimonu a validační parametry vypočítané softwarem 

přístroje a programem Validace 32.  

Vlnová délka 
[λSb] = nm 187,115 206,833 217,581 231,147 259,805 

Směrnice 
a -3,5943 -4,8285 -5,2232 -2,4108 -4,7799 

Úsek 
b 0,0386 0,0076 0,0093 0,0138 0,0161 

Korelační koeficient 
R 0,99617 0,99364 0,99285 0,99319 0,99425 

Background 
[BEC] = μg.l-1 122 66 87 154 271 

Mez detekce 
[DL] = μg.l-1 3,53 5,63 4,76 8,41 10,2 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 6,5 8,38 8,88 8,67 7,97 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 1,73 0,61 0,79 1,31 0,90 

Mez stanovitelnosti z 
validace 

[MS] = μg.l-1 
5,76 2,01 2,65 4,36 2,99 

 

 Z tabulky 22 je zřejmé, že nejnižší mez detekce a stanovitelnosti z validace byla 

zjištěna na spektrální čáře 206,833 nm. Nejnižší mez detekce zjištěná softwarem přístroje byla 

na spektrální čáře 187,115 nm. 

 

4.3.2 Vodné roztoky s obsahem chloridů a síranů 
 

Za optimálně zvolených podmínek byla proměřena kalibrační řada obsahující As, Se 

a Sb o koncentracích uvedených v tabulce 7 s přidanými interferenty Cl- o koncentraci 

500 μg.l-1 a SO4
2- o koncentraci 100 μg.l-1. Pro stanovení mezí detekce a stanovitelnosti byl za 

stejných podmínek proměřený slepý vzorek.  
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 Arsen 

Tabulka 23 uvádí hodnoty kalibrace pro arsen za optimálních podmínek (viz. tabulka 

12) a validační parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32.  

 

Tabulka 23: Hodnoty kalibrace arsenu s přídavkem aniontů a validační parametry vypočítané 

softwarem přístroje a programem Validace 32.  

Vlnová délka 
[λAs] = nm 189,042 193,759 197,262 228,812 

Směrnice 
a 0,3544 0,6754 -1,6799 -6,2252 

Úsek 
b 0,0066 0,0074 0,0174 0,0048 

Korelační koeficient 
R 0,99996 0,99976 0,99989 0,92777 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 25,6 33,4 70,9 59,3 

Mez detekce  
[DL] = μg.l-1 0,63 0,33 2,77 4,08 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 0,43 1,01 0,70 17,9 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 0,42 0,53 1,09 0,78 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 1,40 1,78 3,62 2,59 

 

 Nejnižší mez detekce arsenu zjištěná softwarem přístroje byla při 193,759 nm a mez 

detekce a stanovitelnosti z validace byla nejnižší při 189,042 nm. Obě tyto spektrální čáry 

měly nízké meze detekce i stanovitelnosti.  
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 Selen 

Hodnoty kalibrace pro selen za optimálních podmínek (měřeno za optimálních 

podmínek Sb, viz. tabulka 12) vypočítané softwarem přístroje a validační parametry 

vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32 jsou uvedeny v tabulce 24.  

 Pro selen byla změřena pouze jedna spektrální čára – 196,090 nm. Na zbylých 

spektrálních čarách nebylo možné naměřit vhodné hodnoty ke stanovení (mez detekce 

a stanovitelnosti). 

 

Tabulka 24: Hodnoty kalibrace selenu s přídavkem aniontů a validační parametry vypočítané 

softwarem přístroje a programem Validace 32.  

Vlnová délka  
[λSe] = nm 196,090 

Směrnice 
a 0,5742 

Úsek  
b 0,0297 

Korelační koeficient  
R 0,90044 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 163 

Mez detekce  
[DL] = μg.l-1 8,44 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 18,3 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 1,66 

Mez stanovitelnosti z validace 
[MS] = μg.l-1 5,55 

 

Nejnižší mez detekce a mez stanovitelnosti byla naměřena na spektrální čáře 

196,090 nm.  
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Antimon 

 V tabulce 25 jsou uvedené hodnoty kalibrace pro antimon za optimálních podmínek 

(viz. tabulka 12) a validační parametry vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 

32.  

 

Tabulka 25: Hodnoty kalibrace antimonu s přídavkem aniontů a validační parametry 

vypočítané softwarem přístroje a programem Validace 32.  

Vlnová délka 
[λSb] = nm 187,115 206,833 217,581 231,147 259,805 

Směrnice 
a -1,8837 -1,9271 -2,5104 0,8999 -3,0657 

Úsek 
b 0,0313 0,0067 0,0081 0,0118 0,0138 

Korelační koeficient 
R 0,99723 0,99648 0,99436 0,9949 0,9946 

Background concentration 
[BEC] = μg.l-1 115 65,1 85,2 144 280 

Mez detekce 
[DL] = μg.l-1 5,3 2,7 2,14 7,77 6,66 

Standardní chyba 
[SE] = μg.l-1 3,13 3,52 4,45 4,23 4,36 

Mez detekce z validace 
[MD] = μg.l-1 1,78 0,66 0,49 1,52 2,27 

Mez stanovitelnosti z 
validace 

[MS] = μg.l-1 
5,94 2,19 1,62 5,06 7,57 

 

 Z tabulky 25 vyplývá, že nejnižší mez detekce a mez stanovitelnosti byla na spektrální 

čáře 217,581 nm. Nízké meze detekce i stanovitelnosti byly naměřeny také na spektrální čáře 

206,833 nm.  

 

4.3.3 Správnost stanovení  
 

Pro ověření správnosti byly změřené kontrolní standardy (CHS1) o známé koncentraci 

As, Se a Sb. Na obrázcích 19 – 21 jsou porovnány střední hodnoty vypočítané z naměřených 

koncentrací daného prvku od skutečné koncentrace naměřené na různých kalibračních 

křivkách. Jako kalibrace 1 jsou v obrázcích označené naměřené koncentrace, které byly 

naměřené při kalibraci přístroje kalibračními standardy bez obsahu Cl- a SO4
2-. Výsledné 

hodnoty naměřené při kalibraci přístroje kalibračními standardy s přídavkem Cl- a SO4
2- jsou 



60 

v obrázcích označeny jako kalibrace 2. Výsledky byly opět zhodnoceny s ohledem na možné 

odchylky stanovení ± 10 % naměřené hodnoty [37]. 

 

 Arsen 

Pro ověření správnosti metody byl změřen kontrolní standard CHS1 o koncentraci As 

50 μg.l-1 a kontrolní standard obsahující navíc Cl- (500 μg.l-1) a SO4
2- (100 μg.l-1). 

 Střední hodnoty vypočítané z naměřených koncentrací programem Validace 32 jsou 

uvedené na obrázku 19.  
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Obrázek 19: Porovnání naměřených hodnot v kontrolním vzorku se známou koncentrací As 

(50 μg.l-1). 

 

 Naměřená koncentrace As v kontrolním standardu byla nižší než byla skutečná 

koncentrace v roztoku. Hodnotě 50 μg.l-1 se nejvíce blížila koncentrace naměřená na 

spektrální čáře 197,262 nm při kalibraci 1 (48,9 μg.l-1 bez aniontů, 47,2 μg.l-1 s anionty). 

Výsledky na všech spektrálních čarách se mohou považovat za dobré, protože hodnoty se 

pohybují v intervalu správných hodnoty, tj. ± 10 %. Při kalibraci 2 byly naměřené hodnoty 

téměř na všech spektrálních čarách vyrovnané, kromě hodnot na spektrální čáře 228,812 nm 

a pohybovaly se kolem 50 μg.l-1. 
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 Selen 

 Pro ověření správnosti byl změřen kalibrační standard CHS1 o koncentraci Se 10 μg.l-1. 

Na obrázku 20 jsou uvedené střední hodnoty vypočítané programem Validace 32 

z naměřených koncentrací.  
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Obrázek 20: Porovnání naměřených hodnot v kontrolním vzorku se známou koncentrací Se 

(10 μg.l-1). 

 

Porovnáním skutečné koncentrace selenu v kontrolním standardu (10 μg.l-1) 

a výsledných hodnot po validaci bylo zjištěno, že největší shoda byla na spektrální čáře 

196,090 nm při kalibraci 1 bez síranů a chloridů (10,7 μg.l-1) a při kalibraci 2, a to 10,3 μg.l-1 

(viz. obrázek 20).  

Výsledky v případě kalibrace s interferenty i bez nich na spektrálních čarách 

203,985 nm a 207,479 nm vykazovaly značný rozptyl. Hodnoty jsou odlehlé, střední hodnota 

vypočítána z hodnoty naměřené koncentrace byla zatížená velkou chybou (průměrná hodnota 

na spektrální čáře 203,985 nm je 1,46 a směrodatná odchylka je 0,69, průměrná hodnota na 

spektrální čáře 207,479 nm je 16,32 a směrodatná odchylka je 9,25). Tyto spektrální čáry 

nejsou vhodné pro měření tak nízkých koncentrací. 
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 Antimon 

 Kontrolní standard CHS1 o koncentraci Sb 6 μg.l-1 byl změřen pro ověření správnosti.  

Střední hodnoty vypočítané programem Validace 32 z naměřených koncentrací jsou uvedené 

na obrázku 21.  

 Ověření správnosti bylo provedeno pouze na spektrální čáře 187,115 nm, protože na 

jiných spektrálních čarách byla naměřená koncentrace o hodně nižší než byla koncentrace 

v kontrolním standardu.  

Skutečné koncentraci v kontrolním standardu (6 μg.l-1) se blížila hodnota naměřená na 

spektrální čáře 187,115 nm při kalibraci 1 bez interferentů (5,83 μg.l-1). 
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Obrázek 21: Porovnání naměřených hodnot v kontrolním vzorku se známou koncentrací Sb 

(6 μg.l-1).  

 

 Na obrázcích 22 a 23 je uvedeno srovnání nejnižších mezí stanovitelnosti mezi oběma 

zmlžovači, přičemž byla vybrána pro každý zmlžovač nejoptimálnější spektrální čára. Na 

obrázku 22 jsou porovnávané spektrální čáry pro As – 189,042 nm a Se – 196,090 nm stejné 

pro oba typy zlmžovačů, pro Sb je porovnána spektrální čára 231,147 nm v případě použití 

zmlžovače Modify Lichte a spektrální čára 206,833 nm při použití ultrazvukového zmlžovače. 

Spektrální čáry stejné pro oba typy zmlžovačů porovnávané na obrázku 23 jsou pro                 

As – 189,042 nm a Se – 196,090 nm. V případě Sb byla u zmlžování systémem Modify 

Lichte vybrána spektrální čára 217,581 nm, u zmlžování ultrazvukovým zmlžovačem 

spektrální čára Sb 187,115 nm. Z obrázků vyplývá, že nižších hodnot bylo dosaženo na 
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ultrazvukovém zmlžovači. Výraznější vliv přítomnosti chloridů a síranů na hodnoty mezí 

stanovitelnosti se projevil u stanovení Sb při vnášení vzorku ultrazvukovým zmlžovačem.  
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Obrázek 22: Porovnání naměřených hodnot mezí stanovitelnosti. 
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Obrázek 23: Porovnání naměřených hodnot mezí stanovitelnosti. 
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5.  Závěr 
 

Diplomová práce je zaměřena na validaci stanovení As, Se a Sb metodou atomové 

emisní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou a nalezení vhodných podmínek pro 

stanovení těchto prvků v nízkých koncentracích v odpadních vodách a vodných výluzích. 

Experimentální část byla provedena na přístroji SPECTRO CIROS VISION. 

Pro stanovení každého z prvků bylo vybráno několik spektrálních čar, na kterých se 

sledovala intenzita spektrální čáry a intenzita pozadí. Byla provedena optimalizace nastavení 

volitelných parametrů přístroje (výkonu vysokofrekvenčního generátoru, průtoku nosného 

plynu do rozprašovače, průtoku plazmového plynu (Ar), průtoku pomocného plynu). Pro 

určení optimálních podmínek bylo zvoleno kritérium poměru intenzity dané spektrální čáry 

a intenzity pozadí (I/IBg). Validace byla provedena s dvěmi sadami roztoků. První sadu tvořily 

roztoky As, Se a Sb o různých koncentracích stabilizované HNO3 p.p. a HCl p.p. Ve druhé 

sadě byly připraveny roztoky o stejné koncentraci validovaných prvků, byly stabilizované 

HNO3 p.p. a byly s přídavkem chloridů a síranů. K vnášení roztoků do plazmatu byl použitý 

zmlžovač Modify Lichte a ultrazvukový zmlžovač. 

 Z provedených experimentů a následném zpracování získaných dat lze vyvodit tyto 

závěry: 

• Bylo zjištěno, že při použití zmlžovače Modify Lichte lze měřit dané prvky v nízkých 

koncentracích na větším počtu spektrálních čar než na ultrazvukovém zmlžovači.  

• Naměřené hodnoty mezí detekce a stanovitelnosti byly nižší u ultrazvukového 

zmlžovače a tím umožňuje stanovit koncentrace od 2 μg.l-1. 

• Nejvhodnější spektrální čáry pro stanovení arsenu byly 189,042 nm a 197,262 nm. Při 

vnášení vzorku zmlžovačem Modify Lichte byla nejlepší správnost měření na 

spektrálních čarách 193,759 nm a 197,262 nm. Nejmenší odchylka stanovení při 

použití ultrazvukového zmlžovače byla na spektrální čáře 197,262 nm, a to jak při 

stanovení v čistých vodných roztocích, tak i s obsahem chloridů a síranů. Mez 

stanovitelnosti na spektrální čáře 189,042 nm je 1,4 μg.l-1. 

• Pro stanovení selenu byla pro oba způsoby vnášení vzorku do plazmatu vhodná pouze 

spektrální čára 196,090 nm, na které byly zjištěné nejnižší hodnoty mezí detekce 

a stanovitelnosti a zároveň na této spektrální čáře docházelo k největší shodě skutečné 

a naměřené koncentrace selenu v roztocích. Mez stanovitelnosti na této spektrální čáře 

je 5,4 μg.l-1. 
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• Pro měření koncentrací antimonu bylo možné použít téměř všechny vybrané spektrální 

čáry. Nejnižších mezí detekce a stanovitelnosti u antimonu bylo dosaženo na různých 

spektrálních čarách, nejčastěji však na spektrální čáře 206,833 nm a 217,581 nm. 

Meze stanovitelnosti pro vnášení ultrazvukovým zmlžovačem na spektrální čáře 

206,833 nm je 2 μg.l-1 a na spektrální čáře 217,581 nm je 2,7 μg.l-1. Nejlepší hodnoty 

správnosti byly zjištěné na spektrálních čarách 187,115 nm a 217,581 nm. Všechny 

vybrané spektrální čáry byly vhodné pro měření mezí detekce a stanovitelnosti 

i k ověření shody koncentrace naměřené a skutečné. 

• Přítomnost chloridů a síranů v měřeném roztoku nejvýrazněji ovlivňuje stanovení Se.  
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Tab. 1: Optimalizační podmínky pro stanovení As, odečtené hodnoty intenzity spektrální čáry 

a pozadí a vypočítaná hodnota poměru těchto intenzit.  

 

Vlnová délka 
[nm] 

Výkon 
[W] 

Průtok 
v rozprašova

či 
[l/min] 

Intenzita 
I 

Intenzita 
IBg 

I/IBg 

189,042 1250 0,9 149750 5195 28,8258 
193,759 1250 0,9 142545 5053 28,2100 
197,262 1250 0,9 65059 4598 14,1494 
228,812 1250 0,9 143583 9770 14,6963 
137,507 1250 0,9 1165 958 1,2161 
189,042 1350 0,9 201362 7559 26,6387 
193,759 1350 0,9 187479 8192 22,8856 
197,262 1350 0,9 88209 6939 12,7121 
228,812 1350 0,9 198110 15900 12,4597 
137,507 1350 0,9 1735 1375 1,2618 
189,042 1400 0,9 233235 9016 25,8690 
193,759 1400 0,9 212338 9229 23,0077 
197,262 1400 0,9 98508 8151 12,0854 
228,812 1400 0,9 226567 19443 11,6529 
137,507 1400 0,9 2023 1495 1,3532 
189,042 1150 0,9 103524 3569 29,0064 
193,759 1150 0,9 93035 3330 27,9384 
197,262 1150 0,9 42289 2864 14,7657 
228,812 1150 0,9 91924 5329 17,2498 
137,507 1150 0,9 703 595 1,1815 
189,042 1150 0,8 142653 4571 31,2083 
193,759 1150 0,8 128856 4876 26,4266 
197,262 1150 0,8 61592 3923 15,7002 
228,812 1150 0,8 130348 8411 15,4973 
137,507 1150 0,8 1026 784 1,3087 
189,042 1150 0,7 220491 7247 30,4251 
193,759 1150 0,7 200597 6965 28,8007 
197,262 1150 0,7 94362 6292 14,9971 
228,812 1150 0,7 198673 15257 13,0218 
137,507 1150 0,7 1679 1130 1,4858 
189,042 1250 0,7 290544 10614 27,3737 
193,759 1250 0,7 260260 11443 22,7440 
197,262 1250 0,7 109301 10659 10,2543 
228,812 1250 0,7 267277 28524 9,3702 
137,507 1250 0,7 2592 1721 1,5061 
189,042 1250 0,6 328219 18574 17,6709 
193,759 1250 0,6 292799 21467 13,6395 
197,262 1250 0,6 140480 20038 7,0107 
228,812 1250 0,6 317982 55721 5,7067 
137,507 1250 0,6 3828 2517 1,5209 
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189,042 1250 0,8 197478 7297 27,0629 
193,759 1250 0,8 177852 7463 23,8312 
197,262 1250 0,8 83007 6219 13,3473 
228,812 1250 0,8 185075 13930 13,2861 
137,507 1250 0,8 1572 1133 1,3875 

 
 
 
 
 
Tab. 2: Optimalizační podmínky pro stanovení Se, odečtené hodnoty intenzity spektrální čáry 

a pozadí a vypočítaná hodnota poměru těchto intenzit.  

 

Vlnová délka 
[nm] 

Výkon 
[W] 

Průtok 
v rozprašova

či 
[l/min] 

Intenzita 
I 

Intenzita 
IBg 

I/IBg 

196,090 1250 0,9 166670 4848 34,3791 
203,985 1250 0,9 138424 7789 17,7717 
207,479 1250 0,9 16478 7902 2,0853 
196,090 1350 0,9 201642 7390 27,2858 
203,985 1350 0,9 176335 11520 15,3069 
207,479 1350 0,9 22617 12419 1,8212 
196,090 1400 0,9 222058 8734 25,4245 
203,985 1400 0,9 190820 13775 13,8526 
207,479 1400 0,9 25562 15078 1,6953 
196,090 1150 0,9 123582 3065 40,3204 
203,985 1150 0,9 101161 4404 22,9703 
207,479 1150 0,9 11589 4534 2,5560 
196,090 1150 0,8 142289 4183 34,0160 
203,985 1150 0,8 119818 6484 18,4790 
207,479 1150 0,8 14335 6813 2,1041 
196,090 1150 0,7 194030 6634 29,2478 
203,985 1150 0,7 160133 10713 14,9475 
207,479 1150 0,7 19721 11800 1,6713 
196,090 1250 0,7 243137 11609 20,9438 
203,985 1250 0,7 200885 19154 10,4879 
207,479 1250 0,7 28740 20945 1,3722 
196,090 1250 0,6 271177 21824 12,4256 
203,985 1250 0,6 235668 38226 6,1651 
207,479 1250 0,6 50713 42255 1,2002 
196,090 1250 0,8 182023 6501 27,9992 
203,985 1250 0,8 154194 10257 15,0331 
207,479 1250 0,8 19784 11161 1,7726 
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Tab. 3: Optimalizační podmínky pro stanovení Sb, odečtené hodnoty intenzity spektrální čáry 

a pozadí a vypočítaná hodnota poměru těchto intenzit.  

 

Vlnová délka 
[nm] 

Výkon 
[W] 

Průtok 
v rozprašova

či 
[l/min] 

Intenzita 
I 

Intenzita 
IBg 

I/IBg 

206,833 1250 0,9 223237 8238 27,0984 
217,581 1250 0,9 191927 8645 22,2009 
187,115 1250 0,9 47619 6623 7,1899 
231,147 1250 0,9 132279 8790 15,0488 
252,852 1250 0,9 125175 10339 12,1071 
259,805 1250 0,9 119478 11114 10,7502 
206,833 1350 0,9 283582 12572 22,5566 
217,581 1350 0,9 230464 14217 16,2105 
187,115 1350 0,9 59901 8955 6,6891 
231,147 1350 0,9 164959 15105 10,9208 
252,852 1350 0,9 154030 18134 8,4940 
259,805 1350 0,9 158508 19426 8,1596 
206,833 1400 0,9 298508 15012 19,8846 
217,581 1400 0,9 251610 17269 14,5700 
187,115 1400 0,9 63964 10306 6,2065 
231,147 1400 0,9 181177 18250 9,9275 
252,852 1400 0,9 171343 22415 7,6441 
259,805 1400 0,9 175522 24414 7,1894 
206,833 1150 0,9 159350 4643 34,3205 
217,581 1150 0,9 139281 5059 27,5313 
187,115 1150 0,9 34942 4606 7,5862 
231,147 1150 0,9 98939 5093 19,4265 
252,852 1150 0,9 87017 5349 16,2679 
259,805 1150 0,9 83582 5513 15,1609 
206,833 1150 0,8 203383 7430 27,3732 
217,581 1150 0,8 175456 8010 21,9046 
187,115 1150 0,8 43881 5473 8,0177 
231,147 1150 0,8 121260 7960 15,2337 
252,852 1150 0,8 111443 9358 11,9088 
259,805 1150 0,8 110945 10199 10,8780 
206,833 1150 0,7 269784 11886 22,6976 
217,581 1150 0,7 227711 13189 17,2652 
187,115 1150 0,7 58806 7528 7,8116 
231,147 1150 0,7 159469 14859 10,7321 
252,852 1150 0,7 142537 18657 7,6399 
259,805 1150 0,7 149503 20029 7,4643 
206,833 1250 0,7 331951 20564 16,1423 
217,581 1250 0,7 274461 24378 11,2586 
187,115 1250 0,7 65419 11493 5,6921 
231,147 1250 0,7 195833 26716 7,3302 
252,852 1250 0,7 191177 34411 5,5557 
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259,805 1250 0,7 193944 37250 5,2066 
206,833 1250 0,6 356219 41266 8,6323 
217,581 1250 0,6 295025 47264 6,2421 
187,115 1250 0,6 80299 18358 4,3741 
231,147 1250 0,6 215821 53010 4,0713 
252,852 1250 0,6 230846 72173 3,1985 
259,805 1250 0,6 233134 78058 2,9867 
206,833 1250 0,8 258517 11940 21,6513 
217,581 1250 0,8 219618 12935 16,9786 
187,115 1250 0,8 54657 7612 7,1804 
231,147 1250 0,8 152087 13483 11,2799 
252,852 1250 0,8 146830 16484 8,9074 
259,805 1250 0,8 145788 17897 8,1459 
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Tab. 4: Optimalizační podmínky pro stanovení As, odečtené hodnoty intenzity spektrální čáry 

a pozadí a vypočítaná hodnota poměru těchto intenzit. Výkon vysokofrekvenčního generátoru 

P = 1150 W. 

Vlnová 
délka 
[nm] 

Průtok 
v rozprašova

či 
[l/min] 

Průtok 
Ar 

[l/min] 

Průtok 
pomoc. 
plynu 
[l/min] 

Intenzita 
I 

Intenzita 
IBg 

I/IBg 

189,042 0,8 11 0,7 136665 4255 32,1187 
193,759 0,8 11 0,7 119229 3983 29,9345 
197,262 0,8 11 0,7 55402 3453 16,0446 
228,812 0,8 11 0,7 122557 7063 17,3520 
137,507 0,8 11 0,7 815 607 1,3427 
189,042 0,8 11 0,8 136080 4335 31,3910 
193,759 0,8 11 0,8 120683 4185 28,8370 
197,262 0,8 11 0,8 56883 3679 15,4615 
228,812 0,8 11 0,8 124407 7584 16,4039 
137,507 0,8 11 0,8 861 607 1,4185 
189,042 0,8 12 0,6 130668 4001 32,6588 
193,759 0,8 12 0,6 115246 3732 30,8805 
197,262 0,8 12 0,6 54806 3244 16,8946 
228,812 0,8 12 0,6 118136 6690 17,6586 
137,507 0,8 12 0,6 810 551 1,4701 
189,042 0,8 12 0,7 129093 4048 31,8906 
193,759 0,8 12 0,7 113139 3827 29,5634 
197,262 0,8 12 0,7 53447 3376 15,8315 
228,812 0,8 12 0,7 116380 6758 17,2211 
137,507 0,8 12 0,7 778 579 1,3437 
189,042 0,8 12 0,8 129019 4109 31,3991 
193,759 0,8 12 0,8 115085 3958 29,0766 
197,262 0,8 12 0,8 53600 3425 15,6496 
228,812 0,8 12 0,8 115776 7042 16,4408 
137,507 0,8 12 0,8 825 626 1,3179 
189,042 0,8 13 0,6 125582 3694 33,9962 
193,759 0,8 13 0,6 112868 3441 32,8009 
197,262 0,8 13 0,6 52602 2955 17,8010 
228,812 0,8 13 0,6 110779 6127 18,0805 
137,507 0,8 13 0,6 802 647 1,2396 
189,042 0,8 13 0,7 128498 3834 33,5154 
193,759 0,8 13 0,7 113861 3585 31,7604 
197,262 0,8 13 0,7 52187 3057 17,0713 
228,812 0,8 13 0,7 112658 6377 17,6663 
137,507 0,8 13 0,7 833 701 1,1883 
189,042 0,8 13 0,8 125796 3995 31,4884 
193,759 0,8 13 0,8 114235 3772 30,2850 
197,262 0,8 13 0,8 52440 3286 15,9586 
228,812 0,8 13 0,8 112726 6659 16,9284 
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137,507 0,8 13 0,8 780 561 1,3904 
189,042 0,8 11 0,6 142653 4571 31,2083 
193,759 0,8 11 0,6 128856 4876 26,4266 
197,262 0,8 11 0,6 61592 3923 15,7002 
228,812 0,8 11 0,6 130348 8411 15,4973 
137,507 0,8 11 0,6 1026 784 1,3087 

 

 

 

Tab. 5: Optimalizační podmínky pro stanovení Se, odečtené hodnoty intenzity spektrální čáry 

a pozadí a vypočítaná hodnota poměru těchto intenzit. Výkon vysokofrekvenčního generátoru 

P = 1150 W. 

Vlnová 
délka 
[nm] 

Průtok 
v rozprašova

či 
[l/min] 

Průtok 
Ar 

[l/min] 

Průtok 
pomoc. 
plynu 
[l/min] 

Intenzita 
I 

Intenzita 
IBg 

I/IBg 

196,090 0,9 11 0,7 124309 3307 37,5897 
203,985 0,9 11 0,7 102330 4880 20,9693 
207,479 0,9 11 0,7 12050 5019 2,4009 
196,090 0,9 11 0,8 127253 3463 36,7465 
203,985 0,9 11 0,8 107698 5206 20,6873 
207,479 0,9 11 0,8 12712 5429 2,3415 
196,090 0,9 12 0,6 123617 3318 37,2565 
203,985 0,9 12 0,6 102936 4939 20,8415 
207,479 0,9 12 0,6 12173 5125 2,3752 
196,090 0,9 12 0,7 123769 3160 39,1674 
203,985 0,9 12 0,7 103583 4717 21,9595 
207,479 0,9 12 0,7 12110 4877 2,4831 
189,991 0,9 12 0,7 51675 3505 14,7432 
196,090 0,9 12 0,8 125594 3318 37,8523 
203,985 0,9 12 0,8 104360 4971 20,9938 
207,479 0,9 12 0,8 12166 5147 2,3637 
196,090 0,9 13 0,6 124676 2951 42,2487 
203,985 0,9 13 0,6 104611 4511 23,1902 
207,479 0,9 13 0,6 11921 4626 2,5770 
196,090 0,9 13 0,7 124992 3017 41,4292 
203,985 0,9 13 0,7 103754 4603 22,5405 
207,479 0,9 13 0,7 11917 4645 2,5656 
196,090 0,9 13 0,8 124409 3189 39,0119 
203,985 0,9 13 0,8 103757 4680 22,1703 
207,479 0,9 13 0,8 12046 4856 2,4806 
196,090 0,9 11 0,6 123582 3065 40,3204 
203,985 0,9 11 0,6 101161 4404 22,9703 
207,479 0,9 11 0,6 11589 4534 2,5560 
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Tab. 6: Optimalizační podmínky pro stanovení Sb, odečtené hodnoty intenzity spektrální čáry 

a pozadí a vypočítaná hodnota poměru těchto intenzit. Výkon vysokofrekvenčního generátoru 

P = 1150 W. 

 

Vlnová 
délka 
[nm] 

Průtok 
v rozprašova

či 
[l/min] 

Průtok 
Ar 

[l/min] 

Průtok 
pomoc. 
plynu 
[l/min] 

Intenzita 
I 

Intenzita 
IBg 

I/IBg 

206,833 0,9 11 0,7 159075 5097 31,2095 
217,581 0,9 11 0,7 143895 5585 25,7645 
187,115 0,9 11 0,7 34695 4876 7,1155 
231,147 0,9 11 0,7 95399 5616 16,9870 
252,852 0,9 11 0,7 92605 6037 15,3396 
259,805 0,9 11 0,7 83457 6264 13,3233 
206,833 0,9 11 0,8 162646 5481 29,6745 
217,581 0,9 11 0,8 135643 6001 22,6034 
187,115 0,9 11 0,8 35307 5124 6,8905 
231,147 0,9 11 0,8 97968 6015 16,2873 
252,852 0,9 11 0,8 93953 6449 14,5686 
259,805 0,9 11 0,8 84389 6729 12,5411 
206,833 0,9 12 0,6 158837 5164 30,7585 
217,581 0,9 12 0,6 139848 5646 24,7694 
187,115 0,9 12 0,6 34162 4788 7,1349 
231,147 0,9 12 0,6 98321 5662 17,3651 
252,852 0,9 12 0,6 92505 6222 14,8674 
259,805 0,9 12 0,6 83709 6360 13,1618 
206,833 0,9 12 0,7 157969 4915 32,1402 
217,581 0,9 12 0,7 134503 5417 24,8298 
187,115 0,9 12 0,7 33541 4721 7,1046 
231,147 0,9 12 0,7 92957 5401 17,2111 
252,852 0,9 12 0,7 89634 5838 15,3535 
259,805 0,9 12 0,7 81955 5943 13,7902 
206,833 0,9 12 0,8 153549 5203 29,5116 
217,581 0,9 12 0,8 135331 5706 23,7173 
187,115 0,9 12 0,8 33547 4911 6,8310 
231,147 0,9 12 0,8 91656 5689 16,1111 
252,852 0,9 12 0,8 89921 6046 14,8728 
259,805 0,9 12 0,8 81710 6380 12,8072 
206,833 0,9 13 0,6 158486 4686 33,8212 
217,581 0,9 13 0,6 136872 5122 26,7224 
187,115 0,9 13 0,6 34034 4525 7,5213 
231,147 0,9 13 0,6 95660 5112 18,7128 
252,852 0,9 13 0,6 86677 5534 15,6626 
259,805 0,9 13 0,6 85124 5672 15,0078 
206,833 0,9 13 0,7 155687 4801 32,4280 
217,581 0,9 13 0,7 137612 5174 26,5968 
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187,115 0,9 13 0,7 33576 4541 7,3940 
231,147 0,9 13 0,7 93471 5202 17,9683 
252,852 0,9 13 0,7 85846 5537 15,5041 
259,805 0,9 13 0,7 83910 5754 14,5829 
206,833 0,9 13 0,8 154210 4917 31,3626 
217,581 0,9 13 0,8 133970 5463 24,5232 
187,115 0,9 13 0,8 33556 4747 7,0689 
231,147 0,9 13 0,8 93584 5450 17,1714 
252,852 0,9 13 0,8 85125 5924 14,3695 
259,805 0,9 13 0,8 81135 6039 13,4352 
206,833 0,9 11 0,6 159350 4643 34,3205 
217,581 0,9 11 0,6 139281 5059 27,5313 
187,115 0,9 11 0,6 34942 4606 7,5862 
231,147 0,9 11 0,6 98939 5093 19,4265 
252,852 0,9 11 0,6 87017 5349 16,2679 
259,805 0,9 11 0,6 83582 5513 15,1609 
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