
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra chemie 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2015 Plánková Kristýna 



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěla upřímně poděkovat vedoucí mé bakalářské práce, Ing. Ireně Pavlíkové, za 

odborné vedení, trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu vypracování mé bakalářské práce 

věnovala. 

  



 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci metody přímého stanovení kovů v popílku 

metodou atomové absorpční spektrometrie. Tato metoda je v zahraničí rozvíjena od roku 

1995, avšak v České republice prozatím není uvedena do praxe. Přímé stanovení vyniká vyšší 

citlivostí [19,20] a minimální manipulací se vzorky. Není nutno vzorky rozpouštět, oproti 

klasickým úpravám odpadá také homogenizace heterogenních vzorků. Dále se také 

minimalizuje kontaminace analytu a použití chemikálií a laboratorního nádobí. Z toho plyne 

snížení použití potencionálně nebezpečných činidel a tím i snížení odpadu. 

Tato práce se zabývá přímým stanovením toxických kovů v popílcích ze spaloven 

nebezpečného a komunálního odpadu. Podle vyhledané rešerše je testována a optimalizována 

metoda přímého stanovení vybraných těžkých kovů, olova a kadmia. Optimalizace zahrnuje 

výběr vhodné vlnové délky, modifikátoru, korekce pozadí, a optimalizaci teplotního programu 

jako je teplota pyrolýzy a atomizace. Následně jsou výsledky porovnány s výsledky 

získanými jinými metodami. 

Klíčová slova 

atomová absorpční spektrometrie, popílek, spalovna odpadu, pevné vzorky, kovy, olovo, 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with optimization methods direct solid sampling of metals in fly ash 

using atomic absorption spectrometry. This method is developed abroad since 1995, in the 

Czech Republic is applied. The direct analysis of solid samples is more sensitive [19,20] and 

manipulation with samples reduced to a minimum. It is not necessary dissolve samples, usual 

sample preparation steps, such as homogenization of heterogeneous materials are not needed. 

The contamination of analyte and using reagents and laboratory ware are kept minimized too. 

So the use of potentially hazardous reagents is avoided together with subsequent waste 

problem. 

The bachelor thesis deals with direct solid sampling of metals in fly ash from hazardous waste 

incinerators and municipal waste incinerators. According to the bibliographic research method 

of solid sampling of heavy metals, lead and cadmium, is tested and optimized. Optimization 

involves choosing wavelength, modifier, correction background and optimization of furnace 

temperature of pyrolysis and atomization. Then the results are compared with results of other 

methods. 

Keywords 

atomic absorption spectrometry, fly ash, waste incinerator, solid sample, metals, lead, 

cadmium 
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1 ÚVOD 

Hlavním důvodem stanovování kovů v popílku ze spaloven odpadu je vysoký obsah těžkých 

kovů v něm a tím jeho toxicita pro složky životního prostředí.  

Stanovování pevných vzorků metodou atomové absorpční spektrometrie není běžné. Metoda 

přímého stanovení vzorků se v zahraničí rozvíjí již od roku 1995. V České republice není tato 

metoda prozatím aplikovaná. Důvodem, proč je přímé stanovení vhodné, je minimální 

manipulace se vzorky a referenčními materiály. Není nutné je rozpouštět v různých 

rozpouštědlech, oproti klasickým úpravám odpadá homogenizace heterogenních vzorků. 

Metoda přímého stanovení je citlivější[19,20], protože se obsah analytu během přípravy 

vzorku neředí. Rizika ztráty nebo kontaminace analytu jsou sníženy na minimum, a to 

z důvodu minimálního použití chemikálií a laboratorního nádobí. Z toho plyne snížení použití 

potencionálně nebezpečných činidel a tím i snížení odpadu a přípravy činidel. V současné 

době se u nás využívá ke stanovení vzorku popílků převedených do roztoku například 

plamenová atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie, rentgenová 

fluorescenční spektrofotometrie. 

Cílem této bakalářské práce byla optimalizace metody přímého stanovení vybraných kovů 

v popílcích ze spaloven odpadu metodou elektrotermické absorpční spektrometrie (ET-AAS). 

Nejprve byla provedena rešerše, zda je tato metoda aplikována a jakým způsobem bylo 

měření prováděno. Následně bylo provedeno indikační proměření koncentrací kovů 

ve vzorcích pomocí plamenové absorpční spektrometrie. Z výsledků rešerše byly vybrány dva 

prvky, pro které byla provedena optimalizace. Optimalizace zejména zahrnovala zjištění 

optimální teploty, jak pyrolýzy, tak atomizace vzorku. Dále pojímala o výběru vhodného 

modifikátoru, jeho koncentraci a množství z možných dostupných. Poté také zahrnovala volbu 

absorpčního pozadí nejlepší pro naše měření a vliv hmotnosti navážky pro přímé stanovení 

vybraných kovů v popílku. Nakonec byl proměřen obsah vybraných prvků ve vzorcích 

popílků ze spaloven komunálního odpadu a nebezpečného odpadu pomocí námi navržené 

metody. A následně bylo provedeno srovnání naměřených výsledků. Předpokládá se, že přímé 

stanovení bude citlivější a vhodnou alternativou pro stanovení na plamenu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části bude proveden teoretický rozbor problematiky kovů v popílcích a popsán samotný 

princip atomové absorpční spektrometrie, která bude použita v praktické části. Dále bude 

provedena podrobná rešerše k problematice přímého stanovení kovů v pevných vzorcích 

metodou atomové absorpční spektrometrie. 

2.1 Popílky ze spalování odpadů 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených 

v zákoně. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející 

do některé ze skupin odpadů, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo 

předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na 

to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování odpadu dochází i tehdy, 

odstraní-li movitou věc osoba sama. 

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze tohoto zákona. Nebezpečné vlastnosti se značí 

například kódy H1 – výbušnost, H2 – oxidační schopnost, H3 – A – vysoká hořlavost, H3 –

 B – hořlavost, H14 – ekotoxicita. Nakládání s nebezpečnými odpady je upraveno tak, aby se 

docílilo preventivní ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Odpady, jejichž vzniku 

nemůžeme zabránit, musí být využity, nebo odstraněny tak, abychom neohrozili lidské zdraví 

a životní prostředí. Při vybírání vhodného způsobu odstranění odpadů má vždy přednost ten, 

jež má vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Na skládku mohou 

být odváženy pouze odpady, u nichž jiný způsob likvidace nemožný nebo by způsoboval 

vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví. 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním přepisu s výjimkou odpadu 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Původci 

komunálního odpadu jsou povinni z odpadu separovat nebezpečné složky. Ve vztahu ke 

komunálnímu odpadu jsou za nebezpečné složky brány některé druhy separované sběrem 

např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, zářivky, zařízení obsahující freony, aj. Pro zpracování 

odpadů jsou známé různé technologie. Některé technologie jsou vhodné pro využití a rovněž 

pro odstranění odpadů. Způsoby nakládání s odpady jsou: 
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 recyklace, 

 skládkování, 

 tepelné způsoby, 

 biologické způsoby, 

 fyzikálně chemické způsoby [1][2][3][4][5][1]. 

2.1.1 Spalování 

Spalování odpadů je rychlá oxidační reakce mezi odpady a vzduchem při vysoké teplotě, 

dochází ke spálení hmoty a přeměně na nehořlavý materiál. Typické reakční podmínky pro 

oxidaci jsou teplota v rozmezí 800-1450
o
C a tlak 1 bar (Evropská komise, 2006). Technologie 

spalování se vyznačuje tím, že dochází ke zmenšení objemu a hmotnosti odpadu, odstranění 

patogenů a toxických látek. Spalování pevného odpadu má jedinečnou výhodu, a to snížení 

objemu asi o 90% a využití energie. Hlavní těžké kovy v odpadech jsou Zn, Cr, Cu, Pb, Ni, 

Hg a Cd. Při spalování se těžké kovy přeměňují na těkavé kovové páry nebo částice, které 

následně se spalinami nebo popílkem vstupují do životního prostředí. Popílek ze spalování je 

považován za nebezpečný odpad z důvodu vysokého obsahu toxických prvků, to může 

představovat vážnou hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Chování migrace těžkých 

kovů závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech těchto kovů nebo jejich sloučenin, 

vytvořených v průběhu spalování. Kovy a vysokým bodem varu, jako například chrom, se 

většinou vyskytují ve spodním popelu, zatímco vysoce těkavé těžké kovy, jako je například 

rtuť nebo kadmium, bývají ve formě páry a opouští spalovací zónu se spalinami. Méně těkavé 

kovy pouze částečně reagují s jinými materiály při spalovacích procesech. Naopak vysoce 

těkavé těžké kovy reagují za vzniku např. oxidů kovů, které také zůstávají v popelu. Dále 

ovlivňuje distribuci těžkých kovů, kromě jejich vlastností také složení a druh odpadu, obsah 

chlóru, spalovací zařízení, provozní faktory jako je například spalovací teplota, průtok 

provozního plynu, úroveň vlhkosti a technika ošetření spalin. Různé spalovací zařízení mohou 

mít odlišné chování stopových prvků, Jung et al (2004) hlásili vysoké koncentrace některých 

prvků (Cu, Cr, Al) v popílku na fluidním kotli v porovnání s roštovou pecí. Naeem Saquib a 

Mattias Backsttrom zjistili, že u všech typů odpadů dominuje přítomnost stopových prvků Zn, 

Cu, Pb a Cr [6][7][8][9][10]. 

  



4 

 

2.1.2 Popílek 

Popílek je produkt při spalování tuhých paliv, jako je například uhlí nebo tuhý odpad. Ten je 

zachycován z plynných spalin v kouřových odlučovačích. Je klasifikován jako nebezpečný 

odpad vzhledem k jeho relativně vysokým obsahům těžkých kovů, jejich rozpustných solí, 

perzistentních organických znečišťujících látek, dioxinů, atd. V minulosti se popílek ukládal 

jako odpad na skládkách. Jelikož ho každý rok vzniká velké množství, hledají se nové 

možnosti jeho dalšího využití např. náhrada některých složek stavebních materiálů, výroba 

syntetických zeolitů aj.[7][8][10][11]. 

2.1.3 Toxicita 

Toxický účinek a jeho velikost jsou výslednicí mnoha pochodů v organismu. Chemikálie, 

které organismus exponoval, musí projít několika procesy (absorpce, transport a distribuce, 

metabolismus, vylučování, interakce s místem účinku, fyziologické procesy). Účinek 

chemikálie je následek vzájemného působení mezi chemikálií a biologickým systémem. 

Účinek může být způsoben fyzikálně chemickým působením chemikálií nebo specifickým 

zásahem do biochemických dějů. Hodnocení toxicity se provádí nejčastěji na pokusných 

zvířatech, ale i pomocí alternativních metod testování jako jsou výpočetní metody a 

počítačové odhady [12][13]. 

Popílek ukládán do půdy působí negativně na životní prostředí a může způsobovat zdravotní 

rizika, a to v důsledku vázání uhlovodíků a toxických kovů na povrchu. Tiwari a kol. zjistili, 

že těžké kovy jako Cu, Pb, Cd, Cr, Zn a Ni v popílku mají nepříznivé účinky na suchozemské 

a vodní ekosystémy. Di Pietro a kol. prokázali, že přechodné kovy se adsorbují na určitý druh 

lipidů vzniká tzv. oil fly ash (OFA) a ten poškozuje DNA peroxidací lipidů a mitochondriální 

dysfunkcí u kultivovaných epiteliálních buněk plicních sklípků. Jemné částečky popílku 

obsahují toxické prvky, které se stávají zdrojem zdravotních rizik, pokud se dostávají do 

atmosféry a dosahují k okolnímu obyvatelstvu [14][15]. 

  



5 

 

2.2 Atomová absorpční spektrometrie AAS 

První aplikace na principu atomové absorpční spektrometrie (AAS) byly roku 1955. 

V šedesátých letech se stala uznávanou a zároveň jednou z nejrozšířenějších metod 

v analytické chemii. Atomová absorpční spektrometrie se používá k elementární kvantitativní 

analýze prvků o nízkých koncentracích. Touto metodou se stanovují kovové prvky, lze 

stanovit 60 prvků periodické soustavy prvků. Metoda stanovení s využitím AAS je vysoce 

citlivá. Na 1 ml vzorku lze detekovat nanogramy až pikogramy. Používá se pro analýzu vod, 

v lékařství, potravinářství a měření obsahu těžkých kovů v životním prostředí. 

2.2.1 Princip 

Principem (AAS) je absorpce vhodného elektromagnetického záření volnými atomy vzorku 

v plynném stavu. Volné atomy vzorku absorbují záření určité vlnové délky, které jsou 

schopny samy vysílat. Velikost absorpce (množství absorbovaného záření určité vlnové 

délky) se vyjadřuje jako absorbance (A) viz rovnice (I).  

     
  

 
           [1]         (I) 

Kde A je absorbance  [1], 

 0  -  vstupující zářivý tok  [W], 

   -  vystupující zářivý tok  [W], 

   -  molární absorpční koeficient  [dm
3
∙mol

-1
∙cm

-1
], 

l  -  tloušťka absorbující vrstvy  [cm], 

c  -  látková koncentrace  [mol∙dm
-3

]. 

Absorbance má aditivní vlastnosti. To znamená, že výsledná absorbance se rovná součtu 

dílčích absorbancí všech přítomných látek. Stanovit koncentraci analytu jde jednoduše 

pomocí Lambertova-Beerova zákona. K vyhodnocení neznámé koncentrace vzorku 

používáme kalibrační přímku, která je optimálně lineární a prochází počátkem 

souřadnicového systému. Optimální oblast absorbancí se pohybuje kolem 0,1 – 1,1, protože 

přibližně v tomto intervalu je měřeno s nejnižší chybou. Pokud jsou absorbance vyšší je třeba 

roztok ředit. 
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Každý kov v atomizovaném stavu adsorbuje jiné vlnové délky. V případě kapalného vzorku 

se atomy vzorku do plynného stavu převádí pomocí plamene s vysokou teplotou. V případě 

pevných vzorků se do plynného stavu převádí pomocí elektrického proudu, který vyhřívá 

podložku vzorku. Zdrojem záření jsou katodové výbojky, ty jsou pokryty stanovovaným 

prvkem. Na katody se přivede napětí a to z nich vyrazí atomy určitého prvku v excitovaném 

stavu. Ty přechází zpět do původního stavu a uvolní při tom záření viz rovnice II. Uvolněné 

záření následně slouží k excitaci stanovovaných atomů ve vzorku. Instrumentace viz obr. 1.  

        
   

 
         [J]         (II) 

Kde Eex je energie v excitovaném stavu  [J], 

E0  –  energie v původním stavu  [J], 

h  –  Planckova konstanta  [6,626∙10
-34

J∙s], 

c  –  rychlost záření ve vakuu  [2,998∙10
8
m∙s

-1
], 

λ  –  vlnová délka [m], 

υ – frekvence  [s
-1

]. 

2.2.2 Instrumentace 

Přístroj se skládá z pěti částí a to zdroje záření, atomizátoru (kde dochází k atomizaci vzorku), 

monochromátoru, detektoru a vyhodnocovacího zařízení (počítače). Jednoduché schéma 

atomového absorpčního spektrometru je uvedeno viz Obrázek 1. Funkce těchto částí je 

následně popsána v následujících kapitolách.  

 

Obrázek 1 – instrumentace atomové absorpční spektrometrie 
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Zdroj 

Zdrojem záření bývá často výbojka s dutou katodou. Katoda má tvar dutého válce z kovu, 

který chceme stanovit. Anodou je drát z wolframu nebo molybdenu. Uvnitř katody vzniká 

výboj, který vysílá charakteristické záření pro zkoumaný kov. Existují i tzv. mnohoprvkové 

lampy, ty jsou schopny při různých vlnových délkách stanovit několik prvků. Pro těkavé kovy 

se používá jako zdroj bezelektrodová výbojka. Námi využívaná AAS je vybavena xenonovou 

lampou s krátkým obloukem, která se používá pro všechny prvky a spektrální čáry proto, že je 

zdrojem kontinuálního záření v širokém rozsahu vlnových délek. 

Atomizátor 

Tato část slouží k převedení vzorku do stavu volných atomů. Potřebná teplota k atomizaci 

se pohybuje v rozmezí 1000 až 3000 C. Závislost mezi koncentrací prvku ve vzorku a 

v plynné fázi by měla být neměnná. Rozlišujeme podle způsobu atomizace dva typy 

atomizátorů. 

Prvním typem je plamenový atomizátor. Do tohoto atomizátoru je vzorek vnášen plynem do 

plamene ve formě aerosolu. Palivem může být například vodík, acetylén nebo propan. 

Oxidovadlem bývá vzduch, kyslík nebo oxid dusný. Jejich kombinacemi dosahujeme různých 

teplot. Nejčastějším plamenem bývá acetylen se vzduchem (rovnice III). Plamen je 10 až 

12 cm dlouhý, z důvodu co nejdelší dráhy. Probíhá v něm nejprve odpaření vody, to vede ke 

vzniku suché soli. Suchá sůl je následně převedena do plynného stavu. Plynné molekuly se 

disociují na volné neutrální atomy, které jsou schopny absorbovat záření. Část volných atomů 

může tvořit nové sloučeniny. Ty potom mohou zkreslovat výsledky, proto se doporučuje 

přidávat látky schopné úplně nebo částečně interference odstranit. 

     
 

 
                    (III) 

Druhým typem je elektrotermický atomizátor. U tohoto atomizátoru je vzorek (pevný či 

kapalný) odpařován z podložky vyhřívané elektrickým proudem. Dochází k odpaření a 

atomizaci vzorku. Podložkou může být grafitová nebo wolframová kyveta, tantalový plech ve 

formě pásku atd. Pracuje se v inertní atmosféře argonu nebo dusíku aby v žáru nedocházelo 

k oxidaci látek. Elektrotermický atomizační proces se skládá z následujících stupňů: 

 Dávkování - Vzorek je nanášen na stěnu trubice, kyvety nebo na podložku pomocí 

mikropipety o objemu 5 až 100 μl u kapalných vzorků. U tuhých vzorků se vzorek 

buď navažuje a mechanicky zavádí do středu atomizátoru, nebo se nerozpustné 
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práškové vzorky odměřují jako suspenze v kapalině o dostatečné hustotě mikropipetou 

obvyklým manuálním postupem.  

 Sušení – Odstraňování rozpouštědla, lehce těkavých látek. Doba sušení v praxi bývá 

většinou do 30 sekund. Teplota se pohybuje v rozmezí 50 - 200 C. 

 Termická úprava (pyrolýza) – Připravení analyzované látky do reprodukovatelně 

atomizované formy. Probíhá při teplotě 200 - 800 C. 

 Atomizace – Skokové zvýšení teploty atomizátoru na hodnotu dostačující pro získání 

maximálního absorpčního signálu. Probíhá při teplotě 1000 - 3000 C. 

 Čištění – Zbavování se zbytků vzorku z atomizátoru. Provádí se zahřátím na 

maximální teplotu. Někdy však není možný návrat k původnímu stavu povrchu, a to 

například vznikem netěkavých karbidů nebo zbytku uhlíku z organických látek. Proto 

při následném měření je třeba počítat s materiálově odlišným povrchem. 

Monochromátor 

Monochromátor je zařízení, které vstupující záření dělí na řadu monochromatických paprsků. 

Skládá se ze vstupní štěrbiny pro přiváděný paprsek, poloha štěrbiny se nemění, ale šířka ano. 

Dále pak z disperzního prvku, tím je mřížka nebo hranol a výstupní štěrbiny pro paprsek 

vybrané vlnové délky. Námi využívaná AAS byla vybavena Echelle dvojitým 

monochromátorem  s vysokou rozlišovací schopností na základě monochromátoru s hranolem 

a difrakční mřížkou. 

Detektor 

Detektor je zařízení sloužící k měření intenzity záření. Převádí optický signál na signál 

elektrický. Přídavné logaritmické střídavé zesilovače pak udávají přímo absorbanci. Detektory 

bývají fotoelektrické násobiče. Námi využívaná AAS je vybavena čárovým detektorem 

citlivým na UV záření [16][17][18][19][20][21]. 

2.2.3 Modifikátory 

Modifikátory matrice jsou sloučeniny, zavádějící se do grafitové kyvety společně se 

zkušebním vzorkem, které jsou schopny ovlivnit průběh fáze sušení, termické úpravy nebo 

přímo vlastní atomizační mechanismus. Omezují chemické reakce složek matrice nebo 

analytu s matricí a podložkou. Usnadňují odpaření zatěžující složky nebo stabilizovat 

analyzovaný prvek tak, že se vytvářejí termostabilnější sloučeniny. Modifikátory pro vybrané 

prvky jsou uvedeny viz Tabulka 1. Mechanismy působení modifikátorů: 
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 Ovlivnění fyzikálních vlastností vzorku – zajištění opakování fáze sušení, případné 

opakované dávkování vzorku. Zde se nejčastěji používají povrchově aktivní látky, 

přídavky kyselin, nebo látky, které zvyšují viskozitu. 

 Stabilizace analytu v atomizátoru do vyšších teplot (stabilizátory) – tvorba termicky 

stabilnějších sloučenin nebo slitin. Potom je možno použít vyšších teplot termické 

úpravy, jež jsou potřeba k odstranění těkavějších složek matrice. 

 Reakce s analytem za vzniku těkavějších sloučenin – modifikátor reaguje přednostně 

s analytem, se zabrání vzniku termicky stabilních sloučenin, nebo se zvýší citlivost 

stanovení. 

 Reakce s interferentem za vzniku těkavějších sloučenin – vede k odstranění 

interferentu během termické úpravy. 

 Reakce s interferentem za vzniku termicky stabilnějších sloučenin – modifikátor 

reaguje přednostně s interferentem, reakce probíhá v kondenzované fázi a upřednostní 

atomizaci analytu. 

 Působení řadou specifických mechanismů – ovlivnění atomizačního mechanismu, 

například zvýšení redukčních podmínek v atomizačním prostředí. 

Modifikátory lze také rozdělit podle formy a aplikace: 

 Plynné modifikátory – Jsou aplikovány jako přídavek do ochranné argonové 

atmosféry. Nejčastějším plynným modifikátorem je kyslík, nebo vzduch. Vede 

ke zlepšení spalování u vzorku s vysokým obsahem organické matrice. Nevýhody jsou 

zkracování životnosti atomizátoru, tvorba těkavých oxidů analytu, změny povrchu 

atomizátoru. 

 Kapalné modifikátory – Jsou aplikovány přímo k analyzovanému vzorku, nebo 

dávkovány do atomizátoru před vzorkem, případně až na vysušený vzorek. 

 Pevné modifikátory – Bývají kovové, pokovené nebo jinak upravené platformy nebo 

atomizátory. Nejčastěji se používá karbidování povrchu. Často se pevné modifikátory 

používají jako tzv. permanentní modifikátory. Ty se obnovují až po větším počtu 

použití [16,22,23]. 
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Tabulka 1 - Přehled používaných modifikátorů pro vybrané kovy [23]: 

 Prvek Modifikátor  Prvek Modifikátor 

Cd Pd, NH4H2PO4 Mn Pd, Mg(NO3)2 

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

Cu Pd Pb Pd, NH4H2PO4 

Fe Pd, Mg(NO3)2 Sb Ni, Pd 

 

2.2.4 Absorpční pozadí 

Při atomizaci vzorku nedochází ke zplynění pouze hledaného analytu, ale i ke vzniku molekul 

a jemných částeček aerosolu, které vznikají v důsledku různých procesů. Následný průchod 

záření tímto prostředím je pohlceno jak analytem, tak drobnými částečkami aerosolu. Záření, 

které projde přes toto atomizační prostředí, je nazýváno jako nespecifické zeslabení nebo 

neselektivní absorpce. Nespecifické zeslabení způsobuje zdánlivé zvýšení absorbance. Míru 

rušení molekulami a částečkami aerosolu popisuje Raleighův vztah (IV). 

 
  

              (IV) 

Kde  r je poloměr částeček, 

λ - vlnová délka záření. 

Z toho plyne, že nejvíce rušení se nachází v ultrafialové oblasti. Eliminovat vlivy neselektivní 

absorpce lze sekvenční nebo simultánní korekcí. 

Sekvenční korekce, tzv. dvoučárová metoda. Při prvním měřícím cyklu se stanoví celková 

hodnota absorbance na vlnové délce analytu a pak ve druhém měřícím cyklu se měří 

absorbance odpovídající pozadí. A to na jiné blízké a pro analyt necitlivé vlnové délce. 

Skutečná hodnota absorbance se zjistí odečtem těchto hodnot. Tak získáme absorpci jen 

volných atomů analytu. 

Moderní spektrometry jsou dnes již vybaveny simultánní korekcí. Mezi tyto korekce patří 

např. korekce s využitím Zeemanova jevu a korekce pomocí zdroje kontinuálního záření. 

U korekce pomocí zdroje kontinuálního záření je absorpční prostředí střídavě ozařováno 
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deuteriovou výbojkou (zdroj kontinuálního záření) a výbojkou s dutou katodou (primární 

čárový zdroj). Na detektoru je pak registrován signál rozdílu těchto dvou absorbancí tzv. 

specifický signál odpovídající absorpci čistého analytu (rovnice V). Touto korekcí je 

vybavena AAS, s níž jsme pracovali. 

                          (V) 

Kde Akomp je absorpce čistého analytu, 

Acelk - absorpce celková (výbojka s dutou katodou), 

Anesp - absorpce nespecifická (deuteriová výbojka). 

U korekce pomocí Zeemanova jevu silné magnetické pole štěpí energetické hladiny 

elektronových orbitalů na nižší a vyšší. Tímto se spektrální čáry rozdělí na dvě blízké, jsou 

tedy posunuty jedna doprava a druhá doleva. Jedna z nich má nižší vlnovou délku a druhá 

vyšší. Na místě původní čáry se měří celková absorpce. Posunuté spektrální čáry měří pouze 

pozadí. Při odečtení signálu ovlivněného magnetickým polem od signálu neovlivněného 

magnetickým polem získáme signál odpovídající absorpci čistého analytu. 

Korekce spektrálního pozadí se provádí jednotlivě pro každé spektrum. Pro přístroje s CCD 

detektorem existují tři typy korekce spektrálního pozadí. 

U korekce pozadí „bez reference“ je referenční hodnota tvořena zprůměrováním staticky 

nastavených pixelů v rozsahu měření. 

U korekce pozadí „s referencí“ se jednotlivá absorpční spektra vypočítají z jednotlivých 

spekter vzorku a referenčního spektra normalizovaného na médium. 

Korekce pozadí „IBC“ (IBC = iterative baseline correction, „opětovná korekce základní 

linie“) je založena na filtrování intenzity spekter[2][3][16][19][21]. 
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2.3 Přímé stanovení kovů metodou AAS 

Přímé stanovení kovů elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS) je 

technika, vhodná pro rychlé analyzování. To proto, že u této metody významně odpadá 

manipulace se vzorky. Wels a kol. a Goreti a kol. napsali, že nevýhodami přímého stanovení 

jsou relativně vysoké standardní odchylky (RSD)(ve srovnání s analýzou roztoků), potřeba 

použití certifikovaných referenčních materiálů (CRM), jež má co nejbližší složení ke vzorku, 

dále vliv matrice a pozadí na signál. Relativní směrodatná odchylka (RSD) se pohybuje 

řádově v 10% a to v důsledku přirozené nehomogenity reálných vzorků, distribuce stopových 

prvků a relativně malých laboratorních navážek. Toto by však nemělo být považováno za 

hlavní nevýhodu. Přímé stanovení pevných vzorků ET AAS není ovlivněno problémy, jako je 

sedimentace nebo částečné vyluhování analytu [24][25][26]. 

Török a kol. zjistili, že při stanovení vzorku metodou (ET AAS) Bi, Cd, Cr, Ni, Pb, Sb, a Zn 

v referenčním materiálu popílku z hnědého uhlí je nezbytné použití chemických modifikátorů 

pro reprodukovatelné a dostatečně citlivé signály pro studovaný analyt. Směs Pd a Mg(NO3)2 

s přídavkem Triton X-100 jako dispergačního činidla byla použita pro stanovení Bi, Cd, Pb, 

Sb, Sn a Zn. W v kombinaci s Mg(NO3)2 jako vodný modifikátor, za předpokladu dobře 

definovaného signálu pro Cr a Ni. Pyrolýzní a atomizační křivky byly vyhodnoceny 

v přítomnosti obou modifikátorů. Přídavek Mg(NO3)2 k Pd eliminoval účinek matrice. Použili 

méně citlivé spektrální čáry, aby získali dostatečně citlivé odezvy například: Cd 326,1 nm; Sb 

205,3 nm. Limity detekce byly Cd 1,1 ug.g
-1

 a Sb 0,33 ug.g
-1

 . Bylo zjištěno, že primární 

spektrální čára při 228,8 nm je přibližně 500 krát více citlivá než sekundární čára (326,1 nm). 

Primární čára je vhodná pro stanovení kadmia v půdách. Alternativní sekundární čára byla 

vybrána kvůli relativně vysokému obsahu kadmia ve vzorku. Optimalizované metody jsou 

uvedeny viz Tabulka 2 a Tabulka 3 [27][28]. 
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Olivera a kol. vyvinuli metodu pro stanovení kadmia v ropné břidlici. Zjistili, že použití 

modifikátoru je pro stanovení vhodnější. Zvýšení citlivosti a správný symetrický pík byly 

získány za použití 10 μg Pd + 6 μg Mg + 0,05 obj.% Triton X-100 k 0,095 mg 

certifikovanému referenčnímu materiálu. Přesnost měření byla zvýšena použitím dvou fází 

sušení (90
o
C). Pyrolýzní teplota byla 500

o
C a atomizační teplota byla 1700

o
C [30]. 

Tabulka 2 - optimalizovaných parametrů[27] 

popílek z hnědého uhlí Cd 

    

Vlnová déka (nm) 326,1 

Šířka štěrbiny (nm) 0,5 

Korekce pozadí D2 

pyrolýza při teplotě (
o
C) 650 

nárůst teploty (
o
C.s

-1
) 50 

Doba pyrolýzy (s) 20 

atomizace při teplotě 

(
o
C) 1800 

nárůst teploty (
o
C.s

-1
) 2500 

doba atomizace (s) 4 

modifikátor   

Pd (μg) 10 

W (μg)   

Mg(NO3)2 (μg) 5 

kalibrační rozsah (ng) 2,5-10 

hmotnost vzorku (mg) 0,5-3 

    



14 

 

Tabulka 3 - optimalizovaných parametrů[28] 

půdy Cd Cd 

      

vlnová délka (nm) 228,8 228,8 

Šířka štěrbiny (nm) 0,2 0,2 

 korekce pozadí D2 D2 

pyrolýza při teplotě (
o
C) 400/700 600 

nárůst teploty (
o
C.s

-1
) 50 50 

doba pyrolýzy (s) 20 20 

atomizace při teplotě (
o
C) 1800 1800 

nárůst teploty (
o
C.s

-1
) 2500 2500 

doba atomizace (s) 4 4 

modifikátor     

Pd (μg) 20 25 

W (μg) 0 0 

Mg(NO3)2 (μg) 10 0 

kalibrační rozsah (ng) 0,05-0,2 0,05-0,2 

hmotnost vzorku (mg) 0,2-0,6 0,2-0,6 

    

Vale a kol. zkoušeli stanovit Pb, Cd a Cu v uhlí v pevných vzorcích. Kadmium bylo 

stanoveno s rutheniem jako permanentním modifikátorem. Permanentní modifikátor, 

standardní roztok chloridu ruthenia, se přidával pomocí pipety 8x50 μl 1000 mg∙l
-1

 a následně 

se platforma zahřála. Ideální hmotnost vzorku byla přibližně 0,5 až 1,5 mg. Vlnová délka byla 

nastavena na 228,8 nm. Sušení proběhlo při 150
o
C po dobu 20 s, pyrolýzní teplota byla 650ºC 

po dobu 40 s, kde signál pozadí byl nízký. Atomizace trvala 5 s při 1400ºC, po kterém 

následovalo čištění při 2600ºC. Dále se pak provádělo stanovení za stejných podmínek jen se 

změnou modifikátoru. Jako druhý modifikátor byla použita směs 0,05% m/V Pd + 0,03% m/V 

Mg + 0,05% V/V Triton X-100. I když byly zjevné ztráty kadmia, získané výsledky 

s kalibrací proti libovolně zvolenému referenčnímu materiálu uhlí autoři považují 

za přijatelné. Dále zjistili, že není významný rozdíl mezi výsledky získanými pomocí 

zavedení palladia a dusičnanu hořečnatého jako modifikátoru a permanentního modifikátoru 

ruthenia. Permanentní modifikátor je výhodnější při rutinních analýzách [30]. 

Všechna výše uvedena měření pevných vzorků byla provedena za použití atomového 

absorpčního spektrometru (Analytik Jena AG, Jena, Německo), vybaveného deuteriovou 

lampou korekcí na pozadí a příčně zahřívanými grafitovými kyvetami. Ve všech 
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experimentech byly použity pyrolyticky potažené grafitové kyvety bez dávkovacího otvoru 

(Analytik Jena AG) a pyrolyticky povlečené grafitové platformy (Analytik Jena AG) určené 

pro pevné vzorky. Jako promývací plyn byl použit argon (99,999%) s maximálním průtokem 

1,2 l min-1s výjimkou Bi a Cd kdy se proud zastavil. 

Török a kol. před analýzou popílku z hnědého uhlí nechali přibližně 10 g referenčního 

materiálu vysušit do konstantní hmotnosti při 105ºC, poté je nechaly ochladit na teplotu 

místnosti. Část práškového vzorku byla umístěna přímo na platformu. Po zvážení se přidal 

vodný roztok modifikátoru. Přímé stanovení antimonu na primární čáře (217,6 nm) v pevných 

vzorcích životního prostředí je obtížné, vzhledem k velmi vysoké hladině pozadí. Kromě toho 

atomizace tohoto vzorku se ukázala jako zkreslená a z tohoto důvodu byla kvantifikace píku 

nemožná, tento účinek může být v důsledku přítomnosti křemíku ve vzorku. Proto byla 

vybrána rezonanční čára 206,8 nm [27]. 

Török a kol. zjistil, že SS-ET AAS by mohla být úspěšně použita pro stanovení Bi, Cd, Cr, 

Ni, Pb, Sb, a Zn v popílku uhlí. A také, že homogenita vzorků s hmotností 0,2 – 2,0 mg, je 

dostatečná k dosažení relativní standardní odchylky asi 10%. Tato nepřesnost je v důsledku 

nehomogenity pevných vzorků. Atomizace analytu ze vzorku s vyšší hmotností je ovlivněna 

odpařením vzorku matrice. Z tohoto důvodu, maximální hmotnost vzorku aplikovaná při této 

metodě byla ta, která poskytuje signál v lineární části kalibrace (0,6 mg Cd) [27][28]. 

V současné době jsou nejvíce používané jako modifikátory v ET AAS sloučeniny platinových 

kovů, především palladia. Je dobře známo, že jejich účinnost je závislá, někdy značně, na 

chemické formě palladia. Koloidní palladium umožňuje stanovení Sn a Cd v přítomnosti 

velkého množství síranu sodného [26]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - Optimalizace metody 

přímého stanovení pro vybrané kovy 

V této části budou popsány použité chemikálie, přístrojové vybavení a přípravné práce, které 

předcházely měření.  

3.1 Použité chemikálie a vzorky 

Certifikované referenční materiály použité pro měření:  

 BCR-176R „popílek“ (fly ash) obsahující 5000mg/kg olova a 226mg/kg kadmia, 

 CRM012-100G „stopové prvky – popílek 2“ (trace metals – fly ash 2). 

Modifikátory použité pro měření: 

 Mg(NO3)2 (2% Mg v 5% HNO3), 

 (NH4)2HPO4(40% w/v v 2% HNO3), 

 Pd(NO3)2 (2% Pd v 1% HNO3), 

 Mg(NO3)2 (2% Mg v 1% HNO3). 

Další použité chemikálie a plyny: 

 HNO3 (67%, Analpure Analytika spol s.r.o.), 

 demineralizovaná voda (čistoty 1. třídy), 

 acetylen (pro plamenovou spektrometrii), 

 argon (99,999%). 

Použité vzorky: 

 popílek ze spalovny komunálního odpadu v Brně (SAKO), 

 popílek ze spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě (SPOVO). 

3.2 Použité přístrojové vybavení 

Při této bakalářské práci byl pro měření použit přístroj AAS contrAA®700 Analytik Jena AG. 

Atomový absorpční spektrometr s kontinuálním zdrojem s vysokým rozlišením je zobrazen 

na Obrázek 2 a ultrazvuk (VWR ultrasonic cleaner USC-T). 
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Obrázek 2 - atomový absorpční spektrometr AAS contrAA®700 Analytik Jena AG 

Ve spektrometru je použita xenonová lampa s krátkým obloukem, jež je schopná pracovat 

v rozsahu 185-900nm. Dále přístroj obsahuje monochromátor s dvojitou difrakční mřížkou 

s ohniskovou vzdáleností F=380mm, s proměnou mezilehlou štěrbinou a předběžný 

monochromátor s křemenným hranolem. Volba vlnové délky se provádí přes dodatečný 

neonový zdroj záření odražený od paprsku. Mřížka je použita difrakční. Detektor vykazující 

nízký šum je UV citlivý polovodičový typu CCD. Jako inertní plyn pro elektrotermickou 

atomizaci byl použit argon. Tímto spektrofotometrem je možno měřit kapalné i pevné vzorky. 

K vyhodnocování byl použit počítač s programem ASpect CS 1.5.6.0 Tech. Pro analýzu 

kapalných vzorků byl využit automatický dávkovač AS 51 s, kde minimální objem vzorku pro 

jednu analýzu bývá 300μl. Pro analýzu pevných vzorků byl použit automatický dávkovač 

pevných látek do grafitové trubice SSA 600. 
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3.3 Přípravné práce 

Před samotným přímým stanovením byla provedena indikační stanovení koncentrací kovů 

ve vzorcích pomocí plamenové absorpční spektrometrie. Z tohoto důvodu byly vzorky 

popílku podrobeny rozkladu na mokré cestě. Viz Obrázek 3, jsou uvedeny vzorky popílků 

v pevném stavu. 

 

Obrázek 3 – vzorek 1 popílek ze spalovny komunálního odpadu, vzorek 2 popílek 

ze spalovny nebezpečného odpadu, vzorek 3 referenční materiál BCR-176R 

Rozpouštění bylo provedeno v  kyselině dusičné (67%) pomocí ultrazvuku (VWR ultrasonic 

cleaner USC-T), a následně roztok zfiltrován přes filtrační papír. Vzniklý filtrát byl po přidání 

modifikátoru Mg(NO3)2 (20%) podroben analýze na AAS spektrometru s plamenovou 

atomizací proti referenčnímu materiálu cz 9090. Z výsledků byly vybrány dva kovy, které 

jsou uvedeny ve vyhlášce 415/2012 Sb. Ministerstva životního prostředí o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší. Pro testování vybrané metody bylo zvoleno olovo, které bylo nalezeno ve vysoké 

koncentraci a kadmium, které podle plamenové atomové absorpční spektrometrie, je mimo 

mez stanovitelnosti. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole bude popsán postup měření, kterým byla metoda optimalizována, výsledná 

optimalizace metody přímého stanovení pro olovo i kadmium, výpočet relativní chyby a 

následné srovnáni a diskuze výsledků. 

4.1 Stanovení olova 

Po předběžném změření vzorků byl vybrán vhodný referenční materiál. Na výběr byly 3 

možné referenční materiály popílků. CTA-FFA-1 (fine fly ash), CRM012-100G (trace metals 

– fly ash 2) a BCR-176R (fly ash). Podle předběžně změřeného obsahu olova ve vzorku byl 

vybrán referenční materiál s nejbližší koncentrací, BCR-176R (fly ash).  

4.1.1 Volba vlnové délky 

Olovo lze měřit na několika vlnových délkách o různých relativních citlivostech, viz Tabulka 

4. Při této bakalářské práci byla testována citlivost a odezva při různých vlnových délkách. 

Pro všechny vlnové délky byl použit vstupně stejný teplotní pecní program, doporučený 

výrobcem přístroje. 

Tabulka 4 - Vlnové délky pro měření olova 

vlnová délka [nm] relativní citlivost [%] 

217,0 100 

283,3 42 

205,3 3,4 

261,4 2,1 

368,3 0,48 

 

Po analýze zvoleného referenčního materiálu na spektrálních čárách 217,0 nm a 283,3 mn 

vycházely velmi vysoké absorbance. Vyšší navážkou absorbance klesala. To bylo 

pravděpodobně způsobeno stíněním matrice referenčního materiálu. Při měření na spektrální 

čáře 261,4 nm byly naopak absorbance dosti nízké. Proto byla jako optimální čára pro měření 

olova v popílku zvolena 205,3 nm. 

4.1.2 Volba vhodného modifikátoru a korekce pozadí 

Dle současných autorů je při měření popílků nezbytné použití modifikátorů. Bylo vyzkoušeno 

měření se třemi modifikátory (Mg(NO3)2 (20%), (NH4)2HPO4 (1%), 

Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 (0,1%:0,05%)). Při měření s modifikátorem Mg(NO3)2 byly 
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pozorovány méně citlivé odezvy a interference, než při použití (NH4)2HPO4. A směsný 

modifikátor Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 byl námi zhodnocen jako nevhodný a to kvůli vysokým 

interferencím. Ty byly pravděpodobně způsobeny výraznějším vlivem matrice, nedokonalou 

atomizací navážky, nebo reakcí modifikátoru s referenčním materiálem a následnému 

zastiňování. Z těchto důvodů byl jako optimální modifikátor pro měření olova na spektrální 

čáře 205,3 nm zvolen roztok (NH4)2HPO4 (1%). Objem modifikátoru byl také optimalizován. 

Při použití méně než 5 μl byla atomizace pozvolnější, a při vyšším objemu, například 10 μl, se 

odezva nelišila od odezvy při použití 5 μl. S ohledem na spotřebu chemikálií a odezvy byl 

jako optimální objem modifikátoru zvolen 5 μl. Při měření byl testován vliv změny korekce 

pozadí. Vyzkoušena byla korekce pozadí s referencí, bez reference a IBC korekce. 

Nejsymetričtější a nejméně rozlité píky byly zaznamenány při použití IBC korekce pozadí, 

proto byla zvolena za optimální. 

4.1.3 Optimalizace teplotního programu a navážky 

Následně byla sestrojena pětibodová kalibrační křivka s použitím teplotního programu podle 

příručky dodané výrobcem přístroje. Pyrolýzní teplota byla 800ºC a atomizační teplota byla 

1500ºC. Pro porovnání byla provedena optimalizace pecního programu, viz Obrázek 4, která 

vyšla shodně s parametry v příručce. Pro kontrolu byla optimalizace provedena znovu, ale 

s vyššími navážkami. Výsledná optimalizace byla opět shodná. Nejvhodnější navážky se 

pohybují v rozmezí 0,05 – 2,1 mg, při vyšších navážkách dochází k interferencím. 

 

Obrázek 4 - Grafické vyhodnocení optimalizace pecního programu pro olovo 
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4.1.4 Příprava kalibrační křivky 

Pomocí vytvořené optimalizace (Tabulka 5) byla znovu sestrojena kalibrační křivka, nyní 

však desetibodová. Z nichž byly vyloučeny odlehlé hodnoty a ze zbylých sestrojena kalibrační 

křivka. V Tabulka 6 jsou uvedeny hodnoty pro sestrojení kalibrační křivky a viz Obrázek 5 je 

zobrazena výsledná kalibrační křivka. Následně bylo proměřeno olovo ve vzorcích ze 

spaloven komunálního a nebezpečného odpadu. 

Tabulka 5 - optimalizovaná metoda pro stanovení olova přímou metodou 

RM: BCR-176R Pb 

    

Vlnová déka (nm) 205,3 

Korekce pozadí IBC 

pyrolýza při teplotě (
º
C) 800 

rampa (
º
C.s

-1
) 300 

doba pyrolýzy (s) 10 

atomizace při teplotě (
º
C) 1500 

rampa (
º
C.s

-1
) 1200 

doba atomizace (s) 5 

modifikátor   

(NH4)2HPO4 (%) 1 

hmotnost vzorku (mg) 0,05-2,1 

 

Tabulka 6 - kalibrační křivka pro stanovení olova 

číslo 

standardu 

hmotnost navážky 

[mg] 

obsah 

Pb [μg] absorbance 

1 0,049 0,245 2,0540 

2 0,359 1,795 5,0972 

3 0,446 2,230 5,0022 

4 0,606 3,030 5,9583 

5 1,100 5,500 5,6534 

6 1,120 5,600 5,6299 

7 1,451 7,255 5,2694 

8 1,565 7,825 5,8503 

9 1,771 8,855 4,8042 

10 2,045 10,225 6,5950 
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Obrázek 5 – Kalibrační křivka pro olovo 
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4.1.5 Analýza vzorků 

Výsledky analýzy vzorků a referenčního materiálu jsou uvedeny, viz Tabulka 7. Vzorky byly 

před analýzou podrobeny homogenizace protřepáváním po dobu 3 minut. Při proměřování 

vzorku SAKO byly voleny vyšší navážky, a to z důvodu nižší koncentrace olova ve vzorku 

oproti obsahu olova v referenčním materiálu. Navážky se pohybovaly v rozmezí 0,433 až 

2,670 mg. Každý vzorek byl proměřen 5 krát a uvedené výsledky jsou průměry těchto pěti 

stanovení. Obrázek 6 ukazuje 3D grafy vzorků. 

 

Obrázek 6 – 3D graf olova změřeného ve vzorku SAKO a SPOVO 

Tabulka 7 - Výsledky stanovení olova 

  

AAS IET - 

plamen 

[μg/mg] 

Přímé 

stanovení  

[μg/mg] RSD [%]  Relativní chyba [%] 

Centrum nanotechnologií 

VŠB-TU  [μg/mg] 

PbSAKO 1,49 1,87 215,6 44,0 1,3 

PbSPOVO 22,72 38,32 88,6 157,2 14,9 

PbBCR-176R 

(5±0,5μg/mg) neměřeno 5,87 85,5 17,4 4,0 
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Výsledky získané pomocí plamenové metody slouží jako orientační analýza pro výběr 

vhodného referenčního materiálu pro vzorek. U referenčního materiálu tato analýza 

neproběhla. U metody přímého stanovení byl proveden výpočet směrodatné odchylky 

(rovnice VII) a relativní směrodatné odchylky (rovnice VIII). Výpočet byl proveden použitým 

softwarem přístroje. RSD byl následně použit jako parametr přesnosti. Poslední sloupec 

Tabulka 7 uvádí výsledky měření neznámých vzorků pomocí ICP-AES metody z Centra 

nanotechnologií. 

Výpočet relativní chyby měření 

   
       

  
          [%]         (VI) 

Kde RE je relativní chyba  [%], 

 xn  -  naměřená hodnota  [μg/mg], 

 xp  -  vztažná hodnota  [μg/mg]. 

Pro výpočet relativní chyby vzorků (rovnice VI) byl, jako vztažná hodnota, zvolen výsledek 

stanovení z Centra nanotechnologií (pro vzorek SAKO 1,3 μg/mg, pro vzorek SPOVO 

14,9 μg/mg). Pro výpočet relativní chyby referenčního materiálu byla zvolena, jako vztažná 

hodnota, deklarovaná koncentrace European Commission – Joint Research Center (5 μg/mg). 

Jako příklad je uveden výpočet relativní chyby pro obsah olova ve vzorku ze spalovny 

komunálního odpadu. 

   
          

   
      % 

        

 

Výpočet směrodatné odchylky 

             
    

   

   
     [μg/mg]        (VII) 

Kde svz je směrodatná odchylka  [μg/mg], 

 xi  -  stanovené množství olova  [μg/mg], 

 xp  -  průměrná hodnota stanoveného množství olova  [μg/mg], 

 n  -  počet měření  [1]. 
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Výpočet relativní směrodatné odchylky 

    
   

  
         [%]         (VIII) 

Kde RSD je relativní směrodatná odchylka  [%], 

 svz  -  směrodatná odchylka  [μg/mg], 

 xp  -  průměrná hodnota stanoveného množství olova  [μg/mg]. 

Při měření vzorků přímým stanovením, byl proměřen i referenční materiál BCR-176R pro 

kontrolu viz Tabulka 7. Obsah olova v referenčním materiálu je podle European Commission 

– Joint Research Center 5000 ± 500 mg/kg. Námi naměřená koncentrace olova pomocí 

přímého stanovení byla 5871 mg/kg. Vypočtená relativní chyba měření referenčního 

materiálu je 17,4 %. Tato hodnota je dle mého názoru akceptovatelná pro semikvantitativní 

stanovení. Relativní směrodatná odchylka přímého stanovení olova byla 85,5%. Vzorky ze 

spaloven byly navíc analyzovány v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava. Obsah olova 

byl stanoven pomocí atomové emisní spektrometrie. Prostřednictvím výsledků z Centra 

nanotechnologií a našich výsledků byla vypočtena relativní chyba měření. Relativní chyba 

měření pro vzorek popílku ze spalovny komunálního odpadu je 44% a pro vzorek popílku ze 

spalovny nebezpečného odpadu je 157,2%. Tyto relativní chyby jsou již vysoké, hlavně 

v případě vzorku ze spalovny nebezpečného odpadu. Chyby mohou být způsobeny 

nedostatečnou homogenitou vzorků, vysokým obsahem olova ve vzorku a nedostatečně 

optimalizovanou metodou (optimalizace doby pyrolýzy a atomizace). Navíc RSD jsou velmi 

vysoké. Tudíž by bylo vhodné tuto metodu dále optimalizovat.  
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4.2 Stanoveni kadmia 

Po předběžném změření vzorků byl vybrán vhodný referenční materiál. Na výběr byly 

3 možné referenční materiály popílků. CTA-FFA-1 (fine fly ash), CRM012-100G 

(trace metals – fly ash 2) a BCR-176R (fly ash). Podle změřeného obsahu kadmia ve vzorku 

byl vybrán referenční materiál s nejnižší koncentrací kadmia, BCR-176R (fly ash). 

4.2.1 Volba vlnové délky 

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

viz Tabulka 8. Při této bakalářské práci byla testována citlivost a odezva při různých vlnových 

délkách. Pro všechny vlnové délky byl použit vstupně stejný teplotní program, doporučený 

výrobcem přístroje. 

Tabulka 8 - Vlnové délky pro měření kadmia 

vlnová délka [nm] relativní citlivost [%] 

228,8 100 

226,5 36 

326,1 4,5 

 

Podle rešerše bylo kadmium stanovováno na spektrální čáře 326,1 nm. Náš vzorek na čáře 

226,5 nm nevykazoval žádné odezvy, tudíž 226,5 nm ani 326,1 nm čáry nepřicházely 

v úvahu. Stanovení bylo provedeno na spektrální čáře 228,8 nm, z důvodu nízkých 

koncentrací kadmia ve vzorku. 

4.2.2 Volba vhodného modifikátoru a korekce pozadí 

Dle rešerše je při měření popílků nezbytné použití modifikátorů. Při měření byly použity dva 

modifikátory (NH4)2HPO4 (1%) o pipetovaném objemu 5 μl a Pd(NO3)2 (0,1%) + Mg(NO3)2 

(0,05%), o pipetovaném objemu 5 μl oba vykazovaly podobné absorbance, proto byly použity 

oba pro další měření. Bylo provedeno měření podle teplotního programu dle příručky dodané 

výrobcem přístroje a rešerše. Jelikož byly výsledky podobné, byla provedena optimalizace 

pyrolýzní a atomizační teploty. Nejprve se směsným modifikátorem Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 na 

spektrální čáře 228,8 nm. Bylo zjištěno, že optimální teplota pro pyrolýzu v tomto případě je 

800°C a pro atomizaci 1200°C. Pro touto optimalizaci byl použit certifikovaný referenční 

materiál BCR 176R  k sestrojení kalibrační křivky. Bylo proměřeno 10 kalibračních 

standardů, z nichž byla sestrojena kalibrační křivka. Výsledná kalibrace měla klesající 
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tendenci a to pravděpodobně z důvodu stínění matrice, byla vyhodnocena jako nevhodná pro 

další měření. Při měření byl opět testován vliv změny korekce pozadí. Vyzkoušena byla 

korekce pozadí s referencí, bez reference a IBC korekce. Nejsymetričtější a nejméně rozlité 

píky byly zaznamenány při použití IBC korekce pozadí, proto byla zvolena za optimální. 

4.2.3 Optimalizace teplotního programu a navážky 

Další optimalizace byla provedena pro modifikátor (NH4)2HPO4 opět na spektrální čáře 

228,8 nm. Optimální pyrolýzní teplota byla stanovena jako 800°C a atomizační teplota jako 

1500°C viz Obrázek 7. Nejvhodnější navážky se pohybují v rozmezí 0,06 – 2,2 mg, při 

vyšších navážkách dochází k interferencím. 

 

 

Obrázek 7  - Grafické vyhodnocení optimalizace pecního programu pro kadmium 

4.2.4 Příprava kalibrační křivky 

Po této optimalizaci (Tabulka 9) následovalo sestrojení kalibrační křivky za použití 

certifikovaného referenčního materiálu BCR - 176R. Z výsledné kalibrační řady viz Tabulka 

10, byly vyloučeny odlehlé hodnoty a sestrojena kalibrační křivka viz Obrázek 8. Následně 

byly proměřeny vzorky ze spaloven s využitím této kalibrace. 
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Tabulka 9 - optimalizovaná metoda pro stanovení kadmia přímou metodou 

RM: BCR-176R Cd 

    

Vlnová déka (nm) 228,8 

Korekce pozadí IBC 

pyrolýza při teplotě (
º
C) 800 

rampa (
º
C.s

-1
) 300 

doba pyrolýzy (s) 10 

atomizace při teplotě (
º
C) 1500 

rampa (
º
C.s

-1
) 1200 

doba atomizace (s) 5 

modifikátor   

(NH4)2HPO4 (%) 1 

hmotnost vzorku (mg) 0,06-2,2 

 

Tabulka 10 - kalibrační křivka pro stanovení kadmia 

číslo 

standardu 

hmotnost navážky 

[mg] 

obsah 

Cd [μg] absorbance 

1 0,065 0,0147 8,6933 

2 0,264 0,0597 9,4516 

3 0,325 0,0735 10,298 

4 0,608 0,1374 18,462 

5 0,637 0,1440 10,939 

6 0,825 0,1865 16,971 

7 1,086 0,2454 25,935 

8 1,635 0,3695 23,605 

9 1,921 0,4341 26,349 

10 2,221 0,5019 18,593 
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Obrázek 8 – Kalibrační křivka pro kadmium 
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4.2.5 Analýza vzorků 

Výsledky analýzy vzorků a referenčního materiálu jsou uvedeny, viz Tabulka 11. Vzorky 

byly před analýzou podrobeny homogenizace protřepáváním po dobu 3 minut. Navážky se 

pohybovaly v rozmezí 0,187 až 1,751 mg. Každý vzorek byl proměřen 5 krát a uvedené 

výsledky jsou průměry těchto pěti stanovení. Obrázek 6 ukazuje 3D grafy vzorků. 

 

Obrázek 9 – 3D graf kadmia změřeného ve vzorku SAKO a SPOVO 

Tabulka 11  - Výsledky stanovení kadmia 

  

AAS IET - plamen 

[μg/mg] 

Přímé stanovení  

[μg/mg] RSD [%] 

Relativní 

chyba [%] 

Centrum 

nanotechnologií 

VŠB-TU  [μg/mg] 

CdSAKO <kal 0,0638 28,5 24 0,084 

CdSPOVO <kal 0,2015 89,6 123,9 0,09 

CdBCR-176R 

(0,226±0,019) neměřeno 0,2161 47,8 21,4 0,178 

Výsledky získané pomocí plamenové metody byly mimo kalibraci. U referenčního materiálu 

tato analýza neproběhla. U metody přímého stanovení byl proveden výpočet směrodatné 

odchylky a relativní směrodatné odchylky. Výpočet byl proveden použitým softwarem 

přístroje. RSD byla následně použita jako parametr přesnosti. Poslední sloupec Tabulka 7 

uvádí výsledky měření neznámých vzorků pomocí plamenové AAS z Centra nanotechnologií. 
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Výpočet relativní chyby měření 

Pro výpočet relativní chyby vzorků byl, jako vztažná hodnota, zvolen výsledek stanovení 

z Centra nanotechnologií (pro vzorek SAKO 0,084 μg/mg, pro vzorek SPOVO 0,09 μg/mg). 

Pro výpočet relativní chyby referenčního materiálu byla zvolena, jako vztažná hodnota, 

deklarovaná koncentrace European Commission – Joint Research Center (0,226 μg/mg). 

   
              

     
      % 

        

 

Při měření vzorků přímým stanovením, byl proměřen i referenční materiál BCR-176R pro 

kontrolu viz Tabulka 11. Obsah kadmia v referenčním materiálu je podle European 

Commission – Joint Research Center 226 ± 19 mg/kg. Námi naměřená koncentrace kadmia 

pomocí přímého stanovení byla 216,1 mg/kg. Vypočtená relativní chyba stanovení 

referenčního materiálu je 21,4 %. Výsledná hodnota koncentrace kadmia námi analyzovaná se 

nachází v intervalu spolehlivosti deklarovaném výrobcem. Tudíž můžeme tyto výsledky 

považovat za akceptovatelné. Relativní směrodatná odchylka přímého stanovení kadmia byla 

47,8%. Vzorky ze spaloven byly navíc analyzovány v Centru nanotechnologií VŠB-TU 

Ostrava. Obsah kadmia byl stanoven pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie. 

Prostřednictvím výsledků z Centra nanotechnologií a našich výsledků byla vypočtena 

relativní chyba měření. Relativní chyba měření pro vzorek popílku ze spalovny komunálního 

odpadu je 24 % a pro vzorek popílku ze spalovny nebezpečného odpadu je 123,9 %. V rámci 

mého měření můžeme relativní chybu měření popílku ze spalovny komunálního odpadu 

považovat za akceptovatelnou, kdežto relativní chybu ze spalovny nebezpečného odpadu 

nikoli, chyba je příliš vysoká. Relativní směrodatná odchylka měření vzorku SAKO je 28,5% 

a vzorku SPOVO 89,6 %. Chyby mohou být způsobeny nedostačující homogenitou vzorků a 

nedostatečně optimalizovanou metodou (optimalizace doby pyrolýzy a atomizace). Navíc 

RSD jsou velmi vysoké. Tudíž by bylo vhodné tuto metodu dále optimalizovat. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem praktické části byla optimalizace metody přímého stanovení vybraných těžkých kovů 

v popílcích ze spaloven odpadu, metodou elektrotermické absorpční spektrometrie (ET-AAS) 

podle vyhledaných informací z literatury. 

Experimenty byly provedeny s cílem optimalizovat metodu pro přímé stanovení olova a 

kadmia metodou AAS. Parametry optimalizovaných metod jsou následující: 

1. Pro olovo byla zvolena optimální spektrální čára 205,328 nm a pro kadmium 

primární čára (228,8018 nm). 

2. Jako nejvhodnější modifikátor byl zvolen (NH4)2HPO4 (1%) o objemu 5 μl pro 

oba prvky. 

3. Teplota pyrolýzy byla optimální při 800ºC pro oba prvky a teplota atomizace při 

1500ºC, rovněž pro oba prvky. 

4. Pro toto měření byla zvolena korekce IBC. 

5. Nejlepší odezvy byly registrovány při navážkách 0,02 – 2,2 mg. 

Po proměření referenčního materiálu BCR-176R pomocí námi optimalizované metody 

vycházela relativní chyba měření 17,4 %, v případě olova a 21,4 % v případě kadmia. Tyto 

chyby můžeme považovat za akceptovatelné také proto, že výsledná, námi naměřená, 

koncentrace kadmia se nachází v intervalu spolehlivosti deklarovaném výrobcem. 

Relativní chyby měření v případě reálných vzorků ze spaloven jsou vysoké. Vzorek ze 

spalovny komunálního odpadu má relativní chybu měření 44 %v případě měření koncentrace 

olova a v případě měření koncentrace kadmia 24 %. U vzorku popílku ze spalovny 

nebezpečného odpadu se relativní chyba měření pohybovala kolem 150 %. Navíc u obou 

vzorků jsou velmi vysoké relativní směrodatné odchylky. 

Vysoké odchylky a chyby mohou být způsobeny nedostatečnou podobností referenčního 

materiálu se vzorkem. Dále proto, že při nízkých navážkách je těžké zaručit, aby byl vzorek 

homogenní. Nepřesnost tohoto měření byla ovlivněna drobnými technickými problémy, jako 

nepřesné přídavky modifikátoru na vzorek nebo statická elektřina, která občas vzorky uvedla 

do vznosu. V rešerši byly uvedeny směrodatné odchylky do 10%, ovšem autoři pracovali 

pouze s referenčními materiály, nikoli i s reálnými vzorky. Dále není uvedeno, kolik 

opakování autoři při měření provedli. 
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Pro další měření doporučuji vyzkoušet jiný způsob homogenizace vzorku, dále optimalizovat 

hmotnost navážky, dobu atomizace a pyrolýzy a zařadit více opakování při měření vzorku. 

V případě olova, kterého je ve vzorcích ze spaloven vysoké množství, by bylo vhodné 

vyzkoušet ředění pomocí grafitového prášku. Metoda přímého stanovení je citlivější než 

stanovení na plamenu. Předpokládám, že tato metoda by po dalším zkoumání mohla být 

vhodnou alternativou pro semikvantitativní stanovování těžkých kovů v popílcích.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAS - Atomový absorpční spektrometr 

HR-CS AAS - Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem s vysokým 

rozlišením 

CCD - polovodičový čárový detektor 

SAKO - spalovna komunálního odpadu v Brně 

SPOVO - spalovna nebezpečného odpadu v Ostravě 

IBC -  iterative baseline correction, „opětovná korekce základní linie“ 

AES - atomová emisní spektrometrie 

ICP-AES – atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

RSD – relativní směrodatná odchylka 

 


