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Anotace

HEJZLAR, T. Možnosti využití laserové optoakustické detekce v bezpečnostním 

inženýrství, Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 53 s.

Teoretická část bakalářské práce se zabývá literární rešerší v oblasti 

spektrometrických metod využívajících jako zdroj záření laser. V další části rešerše je 

popsána instrumentace metody CO2-LOAD včetně výhod a nevýhod daného zařízení 

a možnost využití v bezpečnostním inženýrství včetně vysvětlení podstaty 

optoakustického jevu, na kterém je tato metoda založena.

Experimentální část je zaměřená na přípravu koncentračních standardů n-

amylacetátu založenou na permeační metodě, určení absorpčních linií tohoto plynu 

a stanovení závislosti OA signálu na koncentraci n-amylacetátu pomocí metody CO2-

LOAD. Dále byly vypočteny meze detekce a stanovitelnosti n-amylacetátu za pomocí  

různých metod a statistického systému Trilobyte QC Expert 2.5.

Klíčová slova: Absorpce, n-amylacetát, CO2-LOAD, optoakustický jev, laser.



Annotation

HEJZLAR, T. Possibilities of Utilizing Laser Optoacoustic Detection in Safety 

Engineering, Thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 53 pages

The theoretic part of the thesis deals with literary background research in the 

area of spectrometric methods exploiting laser as the source of radiation. In the next part 

of background research, the instrumental arrangement of the CO2-LOAD method is 

described, inclusive its advantages and disadvantages, and the possibility of its 

utilization in the field of safety engineering, as well as explanation of the photoelectric 

phenomenon, upon which this method is based.

Experimental part is focused on the preparation of concentration standards 

of pentyl - acetate based on permeation method, the determination of absorbing lines 

for this gas, and the assessment of dependency of OA signal on pentyl - acetate 

concentration by means of the CO2-LOAD method. Furthermore, the detection 

and determinableness limits of pentyl - acetate were calculated by means of different 

methods and by statistical system Trilobyte QC Expert 2.5.
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1 Úvod

Nebezpečné chemické látky ve formě plynů, par nebo aerosolů představují váž-

nou hrozbu pro potenciálně exponované osoby, majetek i životní prostředí. Součinností 

rozličných nepříznivých faktorů mohou tyto látky v případě svého výskytu v atmosféře 

způsobit rozsáhlé škody. Havárie, ať už vzniklé v provozu, nebo při převozu nebezpeč-

ných látek, jsou často spojeny s únikem a následným rozptylem toxických, případně 

hořlavých látek do prostoru. 

Nebezpečí ovšem nepředstavují jen problémy spojené s průmyslem, ale i běžný 

dnešní život kolem nás je plný nebezpečných plynů, par a aerosolů. Přeplněné silnice, 

automobilové kolony v denních špičkách a spalování tuhých paliv také představují 

hrozbu působící na lidský organizmus.

V poslední době lidstvo neohrožují jen průmyslové havárie a vzniklé zplodiny, 

ale i sílící hrozba útoků teroristů například otravnými látkami či bojovými plyny.

Z tohoto důvodu se čím dál tím více vyvíjejí techniky pro včasné odhalení ne-

bezpečné látky, aby látka byla detekována v koncentracích mnohem nižších, než je pra-

hová úroveň jejího účinku. V současné době se pro detekci a stanovení atmosférických 

příměsí využívá řada chemicko-analytických metod. Ty se liší podle způsobu aplikace 

v prostoru a v čase. Vedle osvědčených metod užívaných pro analýzu jednorázově ode-

braných vzorků (např. plynová nebo kapalinová chromatografie atd.) se stále víc uplat-

ňují i kontinuální metody měření a mezi nimi i spektrometrické metody. 

Mezi tyto metody se řadí také CO2 laserová detekce, kterou lze využít pro stano-

vení nebezpečných plynů. Tato metoda využívá infračervenou oblast spektra, kde hlavní 

složky atmosféry (kyslík, dusík) nejsou aktivní. Proto lze tuto techniku využít pro de-

tekci již malých koncentrací (ppmV, ppbV). Metoda CO2 laserové detekce byla použita 

pro vypracování experimentální části této bakalářské práce.
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2 Cíle bakalářské práce

Bakalářská práce na téma „Možnosti využití laserové optoakustické detekce 

v bezpečnostním inženýrství“ se věnuje problému využití spektrometrických metod 

pro monitorování nebezpečných plynných látek.

Cíle bakalářské práce lze shrnout do následujících bodů:

 vypracování literární rešerše v oblasti spektrometrických metod použí-

vaných pro monitorování nebezpečných plynných látek,

 zpracování experimentální části bakalářské práce zaměřené na metodu 

laserové optoakustické detekce plynů (sestavení a úprava experimentální 

aparatury, příprava koncentračních standardů polutantů),

 vyhodnocení výsledků experimentu,

  výpočet meze detekce a meze stanovitelnosti analyzátoru pro vybraného 

zástupce plynů.
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3 Teoretická část

Analytické metody sloužící pro analýzu plynných látek můžeme dělit na klasické 

(chemické) a instrumentální. Instrumentální metody jsou obecně velmi citlivé a lze jimi 

stanovit i stopové množství sledovaných látek. Tyto metody se mohou dále dělit podle 

fyzikálně chemické podstaty měření na optické (spektrometrické, spektrální), elektro-

chemické, separační, radiochemické a termické [1].

Tato práce je zaměřena na využití spektrometrických metod vhodných pro moni-

torování nebezpečných plynů v bezpečnostním inženýrství. Princip těchto metod spočí-

vá ve sledování interakce elektromagnetického záření se zkoumanou látkou. Na základě 

vzájemného působení záření a hmoty lze tyto metody rozdělit na:

 metody, při nichž dochází k výměně energie mezi hmotou a zářením 

(emise, absorpce záření),

 metody, při nichž nedochází k výměně energie mezi hmotou a zářením 

(např. metody měření indexu lomu) [2].

Metody, při nichž dochází k výměně energie mezi hmotou a zářením se mohou 

dále dělit podle druhu interakce mezi hmotou a zářením na emisní a absorpční.

3.1 Emisní metody

Princip emisních metod je založen na sledování emise záření, která vzniká 

přechodem látky v excitovaném stavu na některý z nižších energetických stavů, při-

čemž dochází k vyzáření fotonu s energií danou vztahem:

  h (1)

Kde:  - energie fotonu [J],

h - Planckova konstanta [6,6262·10-34 J·s],

ν - frekvence záření [Hz].

Vyslané záření je pro danou látku charakteristické a sledování emise záření 

tvoří základ emisní spektrometrie v oblasti rentgenového, ultrafialového a viditelného 

záření [2].
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3.1.1 Molekulová fluorescenční spektrometrie – luminiscence

Většina molekul látek, které absorbují energii (záření) v ultrafialové nebo vi-

ditelné oblasti, ji předávají při kolizích ostatním částicím. Řada analyticky význam-

ných sloučenin však takto ztrácí jen část získané energie a zbytek emituje jako tzv. 

luminiscenční záření. Toto záření molekul lze dělit podle povahy původně absorbo-

vané energie na:

 fotoluminiscenci (absorpce proběhla ve formě světelného záření),

 bioluminiscenci (energie byla dodána biologickými pochody),

 chemiluminiscenci (energie byla dodána chemickou reakcí),

 elektroluminiscenci (energie byla dodána působením elektrického po-

le) [2].

Z hlediska analytických využití má z těchto jevů největší význam fotolumi-

niscence, kde podle délky dosvitu mezi absorpcí a emisí záření hovoříme 

o fluorescenci nebo fosforescenci [2].

Pro spektrometrické využití je významnější děj zvaný fluorescence. Při tomto 

procesu látka (atom, molekula) přejde absorpcí do takového vzbuzeného energetické-

ho stavu, ze kterého mohou excitované částice podléhat částečné deaktivaci bez emi-

se záření (kolizemi s ostatními druhy částic), a teprve poté se vracejí zpět do základ-

ních elektronových stavů emisí záření. Vlnová délka tohoto záření je pak většinou 

větší, než byla vlnová délka absorbovaného záření.

Metoda založená na principu fluorescence, která má velký praktický význam,

se nazývá fluorescenční spektrometrie – luminiscence a platí, pokud je splněn Stoke-

sův zákon, který říká, že vlnová délka luminiscenční emise při fotoluminiscenci je 

větší nebo rovna vlnové délce excitačního záření (λem ≥ λex) [3]. Sloučenin, které vy-

kazují fotoluminiscenci, není mnoho, ale přesto se dá tato metoda často využít pro 

látky velmi důležité z hlediska organické chemie nebo biologie. Pro svou citlivost 

(o dva až čtyři řády větší než u absorpční molekulové spektrometrie) a selektivitu je 

tato metoda nepostradatelná v několika oborech (např. farmacie, biologie). Metoda je 

vhodná pro monitorování atomů, radikálů a také například pro měření hydroxylových 

skupin, v potravinářství, analýze vod a ovzduší a zejména ke stanovování nebezpeč-

ných aromatických uhlovodíků a jejich derivátů v životním prostředí [1, 4, 5]. 
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3.2 Absorpční metody

Princip absorpčních metod je založen na absorpci záření sledovanou látkou.

Při tomto procesu se sleduje úbytek záření po průchodu vzorkem, kdy dochází 

k pohlcení záření sledovanou molekulou. Každá molekula absorbuje záření o daných 

vlnových délkách (absorpční spektrum), které je pro každou molekulu vysoce speci-

fické. Pro danou vlnovou délku (λ) lze absorpci záření popsat Lambert-Beerovým 

zákonem, který lze napsat ve tvaru [6, 7]:   

)..exp(0 LcII L  (2)

Kde: IL - intenzita záření po průchodu absorbujícím prostředím [W·cm-2],

I0 - intenzita záření před vstupem do analyzovaného prostředí [W·cm-2],

L - délka dráhy, na které probíhá absorpce [cm],

c - koncentrace absorbujících molekul [ppm],

α - absorpční koeficient [cm-1·atm-1].

Protože neexistují dvě chemické látky mající totožné spektrum, je možné zvolit 

takové záření, aby bylo absorbováno pouze analyzovanou molekulou. Mezi metody 

založené na principu absorpce patří například diferenční optická absorpční spektromet-

rie, laser-diodová spektrometrie nebo laserová optoakustická spektrometrie.

3.2.1 Diferenční optická absorpční spektrometrie (DOAS)

Termín DOAS je akronymem z anglického Differential Optical Absorption 

Spectroscopy. Princip metody spočívá v tom, že světelný paprsek je vyzařován ze zdro-

je záření směrem k odrazným plochám. Vzdálenost mezi zdrojem záření a odraznou 

plochou by se měla pohybovat mezi 200 až 10000 m [8, 9]. Odrazná plocha odráží pa-

prsek zpět stejnou dráhou a světelný paprsek, který dvakrát prošel danou částí atmosfé-

ry, se vrací do DOAS spektrometru [8, 10]. Koncentrace nebezpečného plynu v ovzduší 

je přepočítána z rozdílných absorpčních hodnot IL, I0  na vybraných vlnových délkách 

podle Lambert-Beerova zákona.

Základní blokové schéma experimentálního uspořádání je zobrazeno na obr. 1.
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Obr. 1.: Blokové schéma možného experimentálního uspořádání DOAS: 1 -
spektrometr, 2 - posuvná mřížka, 3 - multianalyzátor, 4 - frekvenční 
modulátor, 5 - zdroj napětí, 6 - počítač, 7 - tiskárna, 8 - mapovač, 9 -
Newtonův teleskop [10, 11]

Tato metoda slouží pro stanovení atmosférických plynů a je jednou ze slibných 

a pokročilejších metod pro odhalování stopových atmosférických polutantů. DOAS 

technika byla zpočátku používána pro stanovení O3, NO2 a formaldehydu (HCHO) 

a později také pro halogen-oxidy (BrO, IO) a uhlovodíky [8, 11]. DOAS je rozšířenou 

metodou používanou v analytické chemii se širokopásmovým zdrojem světelného záře-

ní (xenonová lampa) a nebo široce proladitelným laserovým zdrojem [8, 10].

3.2.2 Diferenční absorpční LIDAR (DIAL)

Diferenční absorpční LIDAR (Light Detection and Ranging) patří mezi metody 

dálkové detekce plynných polutantů v ovzduší [12]. Součástí DIAL zařízení je laditelný 

laser, který vysílá do atmosféry krátké světelné pulzy na dvou vlnových délkách, a to 

rezonanční (λon) a referenční (λoff) [13, 14]. Intenzita signálu s vlnovou délkou λon, která 

se nachází v absorpčním pásu polutantu, je při průchodu znečištěnou atmosférou ab-

sorpcí zeslabována. Intenzita světla na referenční vlnové délce λoff, která leží mimo ob-

last absorpčního pásu, absorbována není [12]. Část světelných paprsků obou vlnových 

délek, které byly všesměrově rozptýleny na molekulách plynů a aerosolů, se vrátí zpět 

do DIAL systému. Porovnáním obou intenzit laserových signálů lze určit koncentrační 

profily polutantů v dráze pulzních paprsků [14, 15]. Schéma možného uspořádání expe-

rimentální sestavy použité pro měření NO2, SO2 [16] je znázorněno na obr. 2.
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Obr. 2.: Experimentální uspořádání DIALu: 1 - počítač, 2 - digitální oscilo-
skop, 3 - fotonásobič, 4 - monochromátor, 5 - zdroj napětí pro foto-
násobič, 6 - Newtonův teleskop, 7 - SO2 kyveta, 8 - stanovovaná lát-
ka, 9 - SHG 220-550 nm, 10 - laditelný laser, 11 - THG 355 nm, 12 -
fotodioda, 13 - spouštěcí obvod, 14 - laser (1,06 μm) [16]

Touto metodou lze mimo jiné vytvářet dvoudimenzionální vertikální a horizon-

tální mapy znečištění ovzduší (obr. 3, 4).

Obr. 3.: Horizontální řez ovzduší se zobrazením rozložení koncentrace O3

[μg·cm-3] nad městskou oblastí [17]
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Obr. 4.: Zobrazení vertikálních řezů ovzduší ve 3D prostoru nad ulicí měs-
ta [17]

3.2.3 Laser diodová spektrometrie (TLDS)

TLDS označení je zkratkou z anglického názvu Tunable Laser Diode 

Spectroscopy. Jako zdroj záření se u této metody používá polovodičová dioda. Laditelná 

infračervená laserová diferenční absorpční spektroskopie byla využívána několik let pro 

detekci spalných produktů [18, 19]. Tato metoda nabízí výhody v podobě velké citlivos-

ti, selektivity a rychlé časové odezvy [20]. Jedno z možných experimentálních nastavení

je zobrazeno na obr. 5.

Laditelný diodový laser je vhodný zdroj pro spektrometrii vysokého rozlišení 

a konkrétně je také vhodný pro studie optických rezonancí mnoha molekul, např. CH4, 

C2H2, C2H4, CHF3, CO, CO2, HF, HCl, H2O, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, O2 [21, 22].
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Obr. 5.: Blokové schéma experimentálního nastavení TLDS: 1 - diodový la-
ser, 2 - analytická kyveta, 3 - referenční kanál, 4 - referenční kanál, 
5 - detektor s předzesilovačem, 6 - elektronická jednotka, 7 - počítač 
[20]

Díky velmi úzké šířce infračerveného laserového zdroje (~0,0008 cm-1) a schop-

nosti naladit přes několik desítek vlnočtů pomocí rychlého omezení proudu, mohou být 

detekovány lehké plyny s jedinečnými rotačně-vibračními liniemi [18].

3.2.4 Laser Induced Incandescents (LII)

Metoda LII je založena na principu, kdy detekovaný LII signál je tepelné záření 

z částic, které byly vystaveny krátkému laserovému impulzu (10 ns). Nejprve jsou části-

ce vystaveny vysoké teplotě, která často bývá kolem 4000 K. Částice se poté ochladí 

na teplotu okolního prostředí [23]. Metoda LII pracuje fixně na vlnových délkách 532 

a 1064 nm [24]. Experimentální uspořádání této metody je na obr. 6.
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Obr. 6.: Blokové schéma experimentálního nastavení LII: 1 - zdroj záření, 2 -
frekvenční modulátor, 3 - vychylovací destička, 4 - hranol, 5, 6 - di-
chronická vychylovací destička, 7 - hranol, 8 - pohyblivý otvor, 9 -
měřič výkonu, 10 - analyzátor, 11 - kamera, 12 - osciloskop, 13 - fil-
try [24]

Metoda Laser-Induced Incandescents umožňuje měření sazí v plamenech nebo 

odtazích plynů s vysokou přesností a citlivostí [24].

3.2.5 Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS)

Metoda CRDS je absorpční metoda, u které může světelný zdroj (laser) emitovat 

záření v kontinuálním nebo přerušovaném režimu, a je výrazně citlivější než konvenční 

absorpční metody. Metoda CRDS je spíše založena na měření rychlosti absorpce než 

na měření velikosti absorpce laserového paprsku v uzavřené optické dutině [25]. Tato 

metoda je dnes uznávána pro studie slabě absorbujících vzorků na vlnových délkách 

od ultrafialové oblasti do vzdálené infračervené oblasti elektromagnetického spektra 

[26]. Například senzory na principu metody CRDS jako první detekovaly NO3/N2O5

[27]. Tato metoda je vhodná pro detekci celé řady látek (Hg, CH4, C2H2, CO, CO2, NH3, 

H2O, NO) [26]. Základní experimentální uspořádání je znázorněno na obr. 7.
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Obr. 7.: Experimentální uspořádání CRDS: 1 - pulzní laser, 2 - optika, 3 -
detektor záření, 4 - osciloskop, 5 - počítač [25]

3.2.6 Laserová optoakustická detekce (LOAD)

Laserová optoakustická detekce (LOAD) je metoda, která jako zdroj záření vyu-

žívá laser (např. CO, CO2, He – Ne, diodový laser). U této metody lze použít lasery pra-

cující jak v kontinuálním, tak pulzním režimu [28]. Princip metody LOAD je založen 

na záznamu tlakových změn vyvolaných v uzavřeném prostoru kyvety periodickou ab-

sorpcí záření molekulami plynu [29]. Jedna z možných základních sestav laserového 

optoakustického analyzátoru plynů je schematicky znázorněna na obr. 8.

Tuto metodu lze aplikovat na širokou škálu plynů, např. NH3, NO, NO2, 

CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH=CH2, C6H6, CH2=CH2 [28]. 

Jedním z nejvíce používaných zdrojů záření je CO2 laser. Metoda CO2-LOAD je 

podrobně popsána v kapitole 3.3.
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Obr. 8.: Laserový OA analyzátor plynů: 1 - zdroj záření, 2 - čočka, 3 -
modulátor záření, 4 - OA kyveta, 5 - mikrofon, 6 - zdroj modulace, 
7 - elektronické zpracování signálu, 8 - detektor záření, 9 - počítač, 
10 - výstupní OA signál [6]

3.3 Metoda CO2 laserové optoakustické detekce plynů

Jak již bylo zmíněno, jedním z nejužívanějších laserů pro aplikaci LOAD meto-

dy je CO2 laser. Tento laser emituje v oblasti 1100 až 900 cm-1 infračerveného spektra

zhruba na 60 diskrétních liniích a na každé z těchto linií může být prováděna detekce 

[30]. V této spektrální oblasti se nachází atmosférické okno, což znamená, že zde atmo-

sféra neobsahuje molekuly plynů, které by absorbovaly CO2 laserové záření [28]. CO2

laser poskytuje dostatečný výkon, který umožňuje až stopovou detekci plynných složek 

směsi. Na obr. 9 je spektrální oblast zobrazena s příklady detekovaných látek. 

8       9            10      11            12      13           λ, μm

CH3OH

vinylchlorid

NH3

1,2 dichlorethan

C2H2
HCN

O3

CO2

fosgen
(velmi silně)

C2H4
O3

(silně)
SO2

(silně)

C6H6

C2H5OH

CH4

NO2

H2S

PAN

SO2

H2O

Obr. 9.: Atmosférické okno korespondující s vlnovými délkami záření emito-
vaného CO2 laserem [28, 29, 30]
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3.3.1 Princip CO2-LOAD

Metoda CO2-LOAD je založena na optoakustickém jevu (dále OA jev). V první 

fázi dochází k absorpci elektromagnetického záření a v druhé fázi následuje generace 

akustických vln  v kyvetě. Významnou podmínkou OA jevu je možnost absorpce kvanta 

světelného záření příslušnou molekulou. Princip OA jevu je znázorněn na obr. 10.

Translace

Energie

Absorpce záření 
molekulou

Relaxace excitovaných 
molekul

Zvýšení teploty 
a tlaku

Detekce tlakových 
změn mikrofonem

Obr. 10.: Princip optoakustického jevu [29, 30]

K absorpci fotonu dochází při průchodu elektromagnetického záření absorbují-

cím prostředím. Absorbující molekula může získanou energii ztratit třemi způsoby, a to 

zářivým procesem, přenosem vibrační energie při srážce s jinou molekulou, a nebo při 

srážce s molekulou, při níž se energie absorbovaného záření přemění na kinetickou 

energii obou zúčastněných částic. Nejvíce se u metody LOAD uplatňuje poslední 

z uvedených mechanismů, a to vibračně translační (V-T relaxace). Ve svém důsledku 

vede V-T relaxace k lokálnímu zvýšení teploty plynu v místě průchodu elektromagne-

tického záření absorbujícím prostředím a následně termickou expanzí ke vzrůstu tlaku 

[28, 29, 30].

3.3.2 Instrumentace CO2-LOAD

CO2 - LOAD analyzátor plynů se obecně skládá ze zdroje záření (CO2 laser), op-

toakustické kyvety (OA kyveta) a detektoru záření. Schéma základního uspořádání je 

znázorněno na obr. 11.
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1

2

3

4

5

Obr. 11.: Základní uspořádání CO2-LOAD analyzátoru: 1 – zdroj záření, 2 –
optický filtr, 3 – měřící kyveta, 4 – detektor záření, 5 – zesilovač 
záření [31]

Zdroj záření

Metoda CO2-LOAD využívá jako zdroj záření CO2 laser. Zkratka „LASER“ je

akronymem z anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emision of Radiati-

on, což lze přeložit jako „zesilování světla stimulovanou emisí záření“. Definice říká, že 

laser je kvantový generátor a zesilovač koherentního (vnitřně uspořádaného) sfázované-

ho optického záření, které vyniká monochromatičností (tj. všechny fotony tohoto záření 

mají stejnou vlnovou délku a frekvenci) a nízkou rozbíhavostí svazku [32, 33]. Ačkoliv 

existuje velké množství různých typů laserů, každý v sobě zahrnuje tři základní součásti

[34]:

 Laserové aktivní prostředí ve kterém probíhá zesilování záření,

 zdroj čerpání pro excitaci aktivního prostředí,

 rezonátor vytvářející zpětnou vazbu mezi zářením a aktivním prostředím 

vedoucí ke vzniku laserových oscilací.

Princip laseru je znázorněn na obr. 12.

Obr. 12.: Princip laseru: 1 – kvantové soustavy v základním stavu, 2 –
kvantové soustavy v excitovaném stavu, 3 – stimulovaná emise, 
E1, E2 – energetické hladiny kvantových soustav [34]



15

Pokud je aktivní prostředí s inverzním obsahem hladin uzavřeno v optickém re-

zonátoru (tvořeno dvěma naproti sobě umístěnými zrcadly), zpětná vazba laserového 

záření umožní vznik generátoru elektromagnetických kmitů. Překročí-li zesílení světla 

v aktivním prostředí ztráty při jednom průchodu mezi zrcadly, začne laser emitovat zá-

ření na vlnové délce charakteristické pro dané aktivní prostředí. Aby bylo možné vyvá-

zat laserový paprsek z rezonátoru, je jedno ze zrcadel částečně propustné [34].

Optoakustická kyveta

Optoakustická kyveta (OA kyveta) je prostor, ve kterém dochází k interakci me-

zi částicemi protékajícího plynu a laserovým zářením. Čidlo tlakových změn (mikrofon) 

je vsazeno do těla kyvety přibližně v polovině její délky. Na obou koncích kyvety býva-

jí umístěné tlumící prostory, jejichž funkcí je eliminace parazitních akustických signálů 

vznikajících jako důsledek absorpce excitačního záření okny kyvety [29]. Protože geo-

metrie OA kyvety výrazně ovlivňuje vlastnosti generovaného OA signálu, musí být ky-

veta během měření temperována. Temperování může být zajištěno například zpětnova-

zební smyčkou tvořenou topnou spirálkou, která je podél kyvety, a teplotním čidlem. 

OA kyvety bývají nejčastěji vyrobeny ze skla, mosazi nebo oceli [29] a různých kon-

strukcí (obr. 13, 14, 15).

Obr. 13.: OA kyveta: 1 – laserový paprsek, 2 – mikrofon, 3 – tlumící prosto-
ry, 4 – rezonátor, 5 – nasávání plynu, 6 – odsávání plynu [35]
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Obr. 14.: OA kyveta: 1 – KCl okno, 2 – tlumící prostory, 3 – akustická kyve-
ta, 4 – KCl okno, 5 – nasávání plynu, 6 - mikrofon [36]

Obr. 15.: OA kyveta: 1 – rezonátor, 2 – tlumící prostory, 3 – tlumící materi-
ál, 4 – Brewsterovo okno, 5 – nastavitelná drážka pro potlačení 
signálu, 6 – přívod plynu, 7 – filtr pro potlačení hluku, 8 – odvod 
plynu, 9 – mikrofon [37]

3.3.3 Výhody a nevýhody metody CO2-LOAD

Hlavními přednostmi laserové OA detekce je vysoká citlivost, selektivita, linea-

rita v rozmezí několika řádů vzhledem ke koncentracím a vysoké spektrální rozlišení 

[28]. Univerzálnost použití laserové OA detekce je dána možnostmi proladění laseru.

Velkou výhodou je, že hlavní složky atmosféry (dusík a kyslík) infračervené záření ne-

absorbují [29, 30]. Metoda laserové optoakustické detekce plynů obecně (CO2 laserová 

OA technika zvláště) může přinést řadu cenných informací o koncentraci nebezpečné 

látky v reálné čase, ale také o šíření této látky v prostoru. Tato metoda umožňuje až sto-

povou detekci plynných polutantů přítomných v ovzduší v řádu koncentrací ppbV až 

ppmV, tedy 10-9 až 10-6 objemových poměrů. Tuto metodu je možné využít v řadě ob-

lastí základního a aplikovaného výzkumu [29, 30]. Výhodou této metody je 

v neposlední řadě také mobilita sestavy analyzátoru, což poskytuje možnost měření 

nejen v laboratorních podmínkách.

Protože sloučenin, které absorbují ve spektrální oblasti korespondující 

s emisními liniemi CO2 laseru, existuje relativně velké množství, je třeba v případě 
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praktického nasazení této techniky počítat s nutností ošetření možných interferencí. 

Jednou s hlavních nevýhod této metody je také poměrně vysoká pořizovací cena a náro-

ky na opravu a údržbu CO2 laseru [30]. 

3.3.4 Možnosti použití

Tato technika je dostatečně citlivá pro monitorování celé řady plynných látek 

(amoniak, xyleny, toluen, freony, cyklohexan, isopropanol, vinylchlorid, atd.) [28, 29]. 

Metoda nalezla použití jak při monitorování atmosférických škodlivin, tak i při sledová-

ní nebezpečných produktů chemické výroby, při detekci výbušnin a drog [28]. Tuto 

metodu lze použít také k modelování šíření nebezpečných látek nejen v reálném pro-

středí, ale vysokou citlivost a široký dynamický rozsah této metody je možno využít 

také při simulaci šíření nebezpečných látek v aerodynamickém tunelu [38-40].

Mez detekce je pro každou sloučeninu jiná a určuje ji především velikost absorpčního 

koeficientu. Minimální detekovatelné koncentrace vybraných atmosférických polutantů 

významných z bezpečnostního hlediska, jejich nejvyšší přípustné koncentrace a přípust-

né expoziční limity jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Vybrané atmosférické polutanty

Polutant
Cmin

*1

[ppbV]
NPKp*2

[ppm]
PEL*3

[ppm]
Linie laseru*1

12C16O2

amoniak 2 51,768 20,132 9R(30)

methanol 5 754 188,5 9P(34)

ozon 13 0,102 0,051 9P(14)

vinyl chlorid 20 5,865 2,933 10P(22)

1,2-dichlorbenzen 25 33,2 16,6 9P(28)

chlorbenzen 41 15,19 5,425 9R(30)

benzen 48 3,13 0,939 9P(30)

acrolein 69 0,218 0,109 10R(18)

toluen 134 133 53,2 9P(36)

aceton 424 631,5 336,8 10P(44)

methylchlorid 3200 96,8 48,4 10P(44)

ethylbenzen 237 115 46 9P(36)
*1 - nejnižší koncentrace, jakou lze metodou CO2-LOAD detekovat [41]
*2 - nejvyšší přípustná koncentrace dle Nařízení vlády 361/2007 Sb.
*3 - přípustné expoziční limity dle Nařízení vlády 361/2007 Sb.
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4 Experimentální část

Experimentální část bakalářské práce byla zaměřena na detekci plynů pomocí la-

serové optoakustické detekce a lze ji rozdělit na několik částí:

 příprava koncentračních standardů, 

 úprava experimentální sestavy,

 demonstračních stanovení závislosti optoakustického signálu 

na koncentraci použitého plynu (ethylalkohol, n-amylacetát),

 výpočet meze detekce a meze stanovitelnosti n-amylacetátu po-

mocí různých metod.

4.1 Použité chemikálie a suroviny 

Pro výrobu jednotlivých vzorků byly použity chemikálie a suroviny, jejichž 

vlastnosti jsou popsány v tabulce 2 a 3.

Tabulka 2: Chemikálie použité pro výrobu permeačních standardů [42, 43]

Ethylalkohol n-amylacetát

Chemický vzorec C2H5OH C7H14O2

Čistota p.a. (99%) p.a. (99%)

Molární hmotnost [g·mol-1] 46,0324 130,201

Teplota tání [ºC] -114,1 -71

Teplota varu [ºC] 78,3 149

Teplota vzplanutí [ºC] 14 23

Tabulka 3: Materiály použité pro výrobu permeačních standardů [44]

Polyvinylchlorid Polyethylen Polytetrafluorethylen

Vzorec [CHCl-CH2]n [CH2 – CH2]n [CF2 – CF2]n

Označení PVC PE PTFE

Teplota vznícení [ºC] 340 - 360 385 - 420 -

Teplota vzplanutí [ºC] 250 - 300 350 - 370 -

Měřený polutant (n-amylacetát) byl zvolen jako modelační plyn pro šíření otrav-

né látky SARIN (C4H10FO2P). Tato modelační látka splňuje alespoň dílčím rozsahem 

následující kritéria:

 obdobné fyzikálně chemické vlastnosti,
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 lze snadno detekovat (včetně subjektivní reakce experimentátorů 

na vůni či zápach),

 únosná toxicita a bezpečnost práce z touto látkou,

 dostupnost (dodávka, cena) [45].

4.2 Koncentrační standardy

V souvislosti s vývojem citlivých detektorů pro potřeby analytické chemie, jejíž 

metody směřují ke stále nižším koncentracím, stoupají nároky na přesné kontinuální 

dávkování standardních množství plynů. K tomuto účelu mohou být využity koncent-

rační standardy, které jsou založeny na permeační metodě [46].

Tuto metodu lze považovat za membránový separační proces, kde membránu 

tvoří stěna, která umožňuje permeaci plynu, a je propustná pro dávkovanou látku (plas-

tová trubička, fólie). Ta je v kapalné fázi umístěna v materiálu a její páry permeují přes 

membránu. Hnací silou permeace je koncentrační rozdíl vně a uvnitř prostoru permeač-

ního standardu, ve kterém existuje rovnováha kapalina – pára, a proto je potřeba pro 

přesné dávkování dodržovat konstantní teplotu. Množství permeovaného plynu je přímo 

úměrné ploše membrány a nepřímo úměrné její tloušťce. Permeační metodou lze dáv-

kovat plyny až do koncentrací řádově ppm až ppb.

Množství látky, které opustí za časovou jednotku permeační standard (rychlost 

permeace), se snadno určí diferenčním vážením na přesných analytických váhách. Per-

meující látku je možné ředit proudem nosného plynu. Pak lze koncentrace sledované 

látky vypočítat z úbytku hmotnosti permeačního vzorku a průtokové rychlosti nosného 

plynu podle rovnice [46].

omV

m
c





4,22

(3)

Kde: c - koncentrace generovaná pomocí koncentrační trubičky  [ppm],

∆m - úbytek hmotnosti detekované látky za jednotku času [g·s-1],

m0 - molekulová hmotnost náplně trubičky [g·mol-1],

∆V - objemový průtok nosného plynu [dm3·s-1].

Konstanta 22,4, uvedená ve vzorci, je molární objem nosného plynu v dm3·mol-1

za normálních podmínek (T = 273,15 K, p = 101,325 kPa)
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Výpočet koncentrace lze dle [7] provést také pomocí vzorce (4).

FM

Vv
c

i

Mprem






610
(4)

Kde: c - koncentrace generovaná  pomocí trubičky [ppm],

Vperm - úbytek hmotnosti trubičky za jednotku času [g·s-1],

VM - molární objem nosného plynu [m3·mol-1],

M - molekulová hmotnost náplně trubičky [g·mol-1],

F - objemový průtok nosného plynu [m3·s-1].

Jestliže je pro generaci koncentrace této složky použito více (j) trubiček, potom 

lze dle [7] provést výpočet rovnicí (5).

FM

vV
c

j

k

i
ipermM

j 





1

,

(5)

Kde: cj - koncentrace generovaná pomocí j-té trubiček [ppm],

Vperm, i - (i = 1,...k) úbytek hmotnosti i-té trubičky za jednotku času [g·s-1],

VM - molární objem nosného plynu [m3·mol-1],

Mj - molekulová hmotnost j-té náplně trubičky [g·mol-1],

F - objemový průtok nosného plynu [m3·s-1].    

4.2.1 Příprava koncentračních standardů

Příprava koncentračních standardů (permeačních trubiček) je jednoduchá. Tru-

bička zvolené délky a materiálu se na jednom konci uzavře ložiskovou ocelovou kulič-

kou, poté se naplní příslušnou chemikálií a nakonec utěsní ložiskovou ocelovou kulič-

kou také na druhém konci. Úbytky náplně se zjišťují dlouhodobým sledováním hmot-

nosti trubiček. Permeační trubičky je možno použít, až když je rychlost permeace line-

ární (ustálení rychlosti permeace může trvat několik dní (obr. 16)). Protože rychlost 

permeace závisí na teplotě prostředí, byly trubičky v době mezi vážením a měřením 

skladovány v uzavíratelné peci s konstantní teplotou 35 ± 1 ºC.  
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Obr. 16.: Závislost hmotnosti koncentračního standardu na době permeace

Permeační standardy je možné vyrobit z různých chemických látek, proto je nut-

né zjistit chemickou odolnost použitého materiálu k dané chemikálii. Mezi chemicky 

nejodolnější plasty patří polyethylen (PE) a polytetrafluorethylen (PTFE), které byly 

použity pro přípravu permeačních standardů n-amylacetátu. Pro výrobu vzorků ethylal-

koholu byly navíc použity hadičky z polyvinylchloridu (PVC). Tento materiál nebyl 

vhodný pro výrobu vzorků n-amylacetátu (obr. 17), protože PVC není chemicky odolný

vůči organickým esterům.

Obr. 17.: Deformace permeační folie z PVC po působení n-amylacetátu (do-
ba působení - dva dny)

4.2.2 Druhy koncentračních standardů

Pro provedení experimentu bylo zapotřebí dosáhnout různých koncentrací sledo-

vané látky. Z tohoto důvodu byly zhotoveny permeační trubičky z různých materiálů 

(PVC, PTFE, PE), o různých délkách a různých průměrů. 

PVC před použitím
PVC po použití
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V tabulce 4 jsou uvedeny permeační trubičky, které byly použity pro měření.

Tabulka 4: Druhy a vlastnosti permeačních standardů

Materiál
trubiček

Chemikálie
Délka
vzorku

[cm]

Tloušťka 
stěny [mm]

Vnitřní 
průměr 
[mm]

Rychlost 
permeace 

[g·s-1]

PE n-amylacetát 6,5 1,0 4,0 1,05E-07

PE n-amylacetát 11,5 1,0 4,0 3,68E-07

PE n-amylacetát 15,5 1,0 4,0 4,88E-07

PE n-amylacetát 19,5 1,0 4,0 6,16E-07

PE n-amylacetát 8,0 1,0 6,0 4,76E-07

PE n-amylacetát 11,0 1,0 6,0 6,57E-07

PE n-amylacetát 15,0 1,0 6,0 9,00E-07

PE n-amylacetát 6,0 1,0 8,0 4,80E-07

PE n-amylacetát 7,5 1,0 8,0 5,93E-07

PE n-amylacetát 11,0 1,0 8,0 8,63E-07

PE n-amylacetát 15,0 1,0 8,0 1,13E-06

PE n-amylacetát 15,5 1,0 8,0 1,15E-06

PE n-amylacetát 15,5 1,0 8,0 1,19E-06

PE n-amylacetát 15,5 1,0 8,0 1,25E-06

PTFE n-amylacetát 15,5 1,0 8,0 1,37E-07

PTFE n-amylacetát 9,0 1,0 8,0 5,51E-08

PVC Ethylalkohol 9,5 1 3,0 3,42E-07

PVC Ethylalkohol 8,5 1,5 8 4,09E-07

PVC Ethylalkohol 13,5 1 6 9,37E-07

Permeační koncentrační standardy nemusí být vyrobeny pouze z plastových ha-

diček, ale může být použito také fólií z různých materiálů, které tvoří víko kovové ná-

doby (obr. 18 a). Během přeplňování permeačních trubiček, které jsou na obou koncích 

uzavřeny ložiskovou kuličkou, může dojít k poškození trubičky, které způsobuje neline-

ární úbytky hmotnosti vzorku. Proto lze pro snadnější přeplňování trubiček jeden konec 

uzavřít ocelovou kuličkou a druhý konec speciálním kovovým nástavcem umožňujícím 

snadnější doplňování trubičky (obr. 18 b). 
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Obr. 18.: Typy permeačních standardů: a – permeační standard pro fóliová 
víčka, b – plastová trubička s nástavcem pro doplnění

Permeační standardy použité pro generaci požadované koncentrace n-

amylacetátu a ethylalkoholu jsou znázorněny na obr. 19.

Obr. 19.: Permeační trubičky vyrobeny z různých druhů plastů

Permeační standardy se musí po naplnění chemickou látkou nechat ustálit. Doba 

ustalování závisí na dané chemikálii a materiálu. Z použitých materiálů měl nejdelší 

dobu ustalování vzorek vyrobený z PVC trubičky a naplněný ethylalkoholem, který 

bylo možno použít k měření až po dvou dnech od jeho naplnění (obr. 20). Doba ustalo-

vání permeace vzorku, který byl vyrobený z PE a naplněný n-amylacetátem, byla při-

bližně jeden den (obr. 21) a vzorek vyrobený z PTFE, který byl opět plněný n-

amylacetátem, bylo možné použít již po patnácti hodinách od naplnění (obr. 22).

a)

a)

b)

PE

PTFE
PVC
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y = -0,0257x + 3,279

R2 = 0,9961
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Obr. 20.: Závislost úbytku hmotnosti ethylalkoholu na čase (materiál PVC)
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Obr. 21.: Závislost úbytku hmotnosti n-amylacetátu na čase (materiál PE)
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Obr. 22.: Závislost úbytku hmotnosti n-amylacetátu na čase (materiál PTFE)

konec doby ustalování koncentrace

konec doby ustalování koncentrace

konec doby ustalování koncentrace
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4.3 Experimentální sestava

Experimentální sestava, která byla použita pro CO2-LOAD detekci plynů, je slo-

žena z několika přístrojů. Blokové schéma použité sestavy je zobrazeno na obr. 23.

Obr. 23.: Blokové schéma experimentální sestavy: 1 - frekvenční modulátor 
laseru, 2 - zdroj vysokofrekvenčního napětí, 3 - OA kyveta, 4 - CO2

laser, 5 - otočná clonka, 6 - osciloskop, 7 - přívod chlazení laseru, 
8 - odvod chlazení laseru, 9 - CO2 analyzátor spektra, 10 - dávko-
vací komora, 11 - Lock-in zesilovač (1), 12 - Lock-in zesilovač (2), 
13 - čerpadlo nosného plynu, 14 - odsávání nosného plynu, 15 - na-
sávání nosného plynu, 16 - počítač 

Ze zdroje záření je směřován laserový paprsek dané vlnové délky přes otočnou 

clonku (chopper) do OA kyvety, kde dochází k interakci záření s měřeným plynem. 

Poté jsou detekovány dva druhy signálů, a to optoakustický signál (dále OA signál) a in-

tenzita záření. OA signál je zaznamenáván citlivým mikrofonem, který je pevně usazen 

na stěně kyvety. Intenzita je snímána detektorem infračerveného (dále IČ) záření, který 

je umístěn za OA kyvetou. Optoakustický i intenzitní signál jsou přivedeny na Lock-in 

zesilovače a dále na A/D převodník. Přes A/D převodník jsou signály zaznamenány

do počítače, kde jsou uloženy.
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4.3.1 Zdroj záření

Jako zdroj záření byl použit plynný CO2 laser (Edinburgh Instruments, typ WL 8 

– GT). Aktivní prostředí je tvořeno směsí CO2, N2, He v definovaném poměru přibližně 

1:2:8 (poměr parciálních tlaků). Odkrytý CO2 laser je zobrazen na obr. 24.

Obr. 24.: Plynný CO2 laser (typ Edinburgh Instruments WL 8 – GT)

4.3.2 CO2 analyzátor spektra

Ke kontrole naladění emisních linií sloužil analyzátor spektra od firmy Optical 

Engineering Inc., model 16-A. Spektrální rozsah analyzátoru je od 9,1 do 11,3 μm.

Na obr. 25 je znázorněna stupnice analyzátoru, kde na horní části jsou označeny jednot-

livé emisní linie a na spodní části lze odečítat vlnové délky záření CO2 laseru.

Obr. 25.: CO2 Analyzátor spektra (Optical Engineering Inc., model 16-A)

4.3.3 Otočná clonka

Optoakustický signál nevzniká, jestliže laserové záření není před vstupem 

do OA kyvety modulováno. Protože použitý zdroj záření vyzařoval v kontinuálním re-

žimu, bylo nutné laserové záření modulovat. K tomuto účelu byla použita otočná clonka

Emisní linie

Stupnice vlnové délky

Plynný CO2 laser

Mikrometrický šroub pro 
ladění vlnových délek

Zásobník plynů 
CO2, He, N2
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(obr. 26), která byla vsazena do dráhy paprsku pod takovým úhlem, aby docházelo 

k odrazu neprošlého záření do CO2 analyzátoru spektra. Frekvence otočné clonky byla 

stanovena experimentálně, a to tak, aby bylo dosaženo nejvyššího OA signálu měřeného 

vzorku.

Obr. 26.: Otočná clonka (chopper)

4.3.4 Optoakustická kyveta

Princip OA kyvety je popsán v kapitole 3.4.2. Experimentální kyveta je vyrobe-

na z mosazi o délce 380 mm a vnitřním průměru 8 mm (obr. 27). Na vstupu do kyvety 

a výstupu z ní jsou přilepená KBr okénka o tloušťce asi 7 mm, vnitřním průměrem asi 

50 mm a propustností do 17 μm. Tlumicí prostory se nacházejí před vstupním a výstup-

ním oknem kyvety a slouží k eliminaci parazitních akustických signálů, vznikajících 

jako důsledek absorpce excitačního záření okna kyvety.

Obr. 27.: Optoakustická kyveta

Jako detektor tlakových změn byl použit elektretový mikrofon (obr. 28) vsazený 

do těla kyvety. Kolem střední části kyvety byl navinut odporový drát pro temperování 

kyvety. Po dobu měření byla kyveta temperována na teplotu 36 ± 1 ºC. 

Výstup z laseru
Otočná clonka

Vstup do OA kyvety

Temperovací odporový drát

Místo pro vložení mikrofonu

Tlumící prostory

Přívod plynu
Odvod plynu
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Obr. 28.: Detektor tlakových změn (elektretový mikrofon)

4.4 Sestavení měřící aparatury

Experimentální sestava se musela nejdříve sestavit a stabilizovat. Před použitím 

zdroje záření bylo nutné vyměnit směs plynů (CO2, N2, He) z důvodu nízkého výkonu

laseru. Pro určení vhodných poměrů jednotlivých plynů bylo použito jiného laseru

(obr. 29), kde bylo možné sledovat barvu výboje, podle které se dá určit vhodný poměr

jednotlivých plynů. 

Obr. 29.: Výboj CO2 laseru použitého pro přípravu směsi plynů

Dále byl stabilizován a upevněn chopper, aby nedocházelo k přenosu vibrací při 

jeho otáčení. Tím se eliminovala část hluku, který byl původně zaznamenáván jako pa-

razitní OA signál pozadí.

Prostor OA kyvety byl izolován pěnovým PS a PUR pro lepší tepelnou a zvuko-

vou izolaci. Kryt OA kyvety byl také izolován danými izolanty. Teflonové trubičky, 

které tvořily propojení mezi termostatem s koncentračními standardy a OA kyvetou

a původně sloužily pro přívod nosného plynu, byly nahrazeny za skleněné trubičky, 

které jsou pro přívod plynů výhodnější (lepší chemická odolnost, nepropustné pro ply-

ny). Skleněné trubičky byly upraveny tak, aby vzdálenost mezi kyvetou a termostatem

byla co nejkratší.

Výboj CO2 laseru
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4.5 Postup práce

Po zapnutí experimentální sestavy bylo nutné minimálně dvě hodiny počkat 

z důvodu ustalování zdroje záření. Postup měření byl následující:

 nastavení požadovaného průtoku nosného plynu (vzduch) a emisní linie 

laseru,

 měření OA signálu a intenzity prošlého záření OA kyvetou bez vzorku 

(slepý pokus),

 vložení zváženého vzorku (permeační trubičky) do dávkovací komory 

a ustálení koncentrace plynu v OA kyvetě,

 kontrola průtoku nosného plynu a linie laseru,

 měření OA signálu a intenzity prošlého záření OA kyvetou se vzorkem,

 vyjmutí vzorku z dávkovací komory a jeho zvážení,

 výpočet normovaného OA signálu a koncentrace použitého plynu.

Všechna měření trvala 100 s. Každou sekundu byla zaznamenána hodnota OA 

a INT signálu. Z rozdílu hmotnosti vzorku před měřením a po něm, doby měření daného 

vzorku a rychlosti průtoku nosného plynu se určila koncentrace sledované látky v době 

měření podle vzorce (4). Změnu koncentrace sledované látky bylo možné provést dvě-

ma způsoby a to výměnou permeační trubičky (jiný rozměr, materiál) nebo změnou

průtoku nosného plynu, který byl volen v rozmezí 2 až 3,3 ml·s-1. Ustálení koncentrace 

vzorku trvá přibližně hodinu (závisí na velikosti koncentrace a průtoku nosného plynu).

Měření je časově velice náročné, proto bylo možné denně odměřit maximálně 6 vzorků.

Z naměřených hodnot byl podle vzorce (6) vypočítán tzv. normovaný OA signál, 

což je OA signál způsobený absorpcí záření vzorkem, vztažený na intenzitu záření lase-

ru.

..

..

psl

psl

vzorek

vzorek
norm INT

OA

INT

OA
OA  (6)

Kde: OAnorm – normovaný OA signál,

OAvzorek – naměřený OA signál vzorku [V],

OAsl.p. – naměřený OA signál slepého pokusu [V],

INTvzorek – signál intenzity laseru se vzorkem [V],

INTsl.p. – signál intenzita laseru slepého pokusu [V].
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Podmínky, při kterých probíhala všechna měření jsou shrnuty v tabulce 5.

Tabulka 5: Laboratorní podmínky během měření

Teplota v laboratoři [°C] 24 - 26

Tlak vzduchu [kPa] 97,7 - 99,8

Relativní vlhkost vzduchu [%] 34 - 42

Teplota v termostatu [°C] 35 ± 1

Teplota OA kyvety [°C] 36 ± 1

4.6 Ověření sestavení aparatury

Protože na experimentální sestavě byly provedeny změny (přeplnění zdroje zá-

ření, úprava uložení chopperu), bylo nutné nejprve proměřit plyn, který byl již touto 

aparaturou změřen (ethylalkohol) [4] a o kterém bylo známo, že v použitých koncentra-

cích tohoto plynu (do 500 ppm) je závislost OA signálu na koncentraci lineární 

(obr. 30).

Obr. 30.: Závislost normovaného OA signálu na koncentraci plynného 
ethylalkohol

y = 7,6498x + 10,612
R2 = 0,9936
b = 7,6498
a = 10,612
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4.7 Měření n-amylacetátu

Jednou z hlavních náplní experimentální části bylo stanovení závislosti normo-

vaného OA signálu na koncentraci n-amylacetátu. Protože tento plyn nebyl touto meto-

dou, podle dostupných zdrojů, nikdy měřen, bylo nutné nejdříve zjistit, na kterých 

emisních liniích dochází k absorpci záření tímto plynem (stanovení absorpčního spekt-

ra) a poté byly vybrány tři stabilní emisních linie (9P(20), 9P(22) a 9P(24)), na nichž

byla provedena stanovení závislosti normovaného OA signálu na koncentraci n-

amylacetátu.

4.7.1 Stanovení absorpčního spektra n-amylacetátu

Absorpční spektrum n-amylacetátu se stanovovalo z hodnot normovaného OA 

signálu naměřených na každé emisní linii CO2 laseru a je graficky znázorněno na 

obr. 31 jako závislost velikosti normovaného OA signálu na linii CO2 laseru.

Obr. 31.: Absorpční spektrum plynného n-amylacetátu určené pomocí OA 
metody na emisních liniích CO2 laseru 

Absorpční spektrum je zaznamenáno až od emisní linie 9P(8), protože linie

9R(30) až 9R(8) nebylo možné pomocí analyzátoru spektra správně určit.

4.7.2 Závislosti OA signálu na koncentraci

Pro každou měřenou emisní linii byly stanoveny závislosti normovaného OA 

signálu na koncentraci. K vyhodnocení naměřených dat byl použit interaktivní statistic-

ký systém (QC Expert 2.5). Každý bod v grafu je získán z průměru 100 hodnot. Kalib-

rační závislosti normovaného OA signálu na koncentraci plynného n-amylacetátu pro 

všechny měřené linie jsou zobrazeny na obr. 32. Červené čáry podél regresní přímky 

představují pás spolehlivosti pro hladinu významnosti α = 0,05.
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Obr. 32.: Závislost normovaného OA signálu na koncentraci plynného n-
amylacetátu: A – emisní linie 9P(20), B – emisní linie 9P(22), C –
emisní linie 9P(24)

y = 0,0721x + 0,0856
a = -0,0856
b = 0,0721
R2 = 0,9962

y = 0,0693x + 0,3683
a = 0,3683
b = 0,0693
R2 = 0,9889

y = 0,0759x + 0,1121
a = 0,1121
b = 0,0759
R2 = 0,9961
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4.7.3 Výpočet meze detekce a meze stanovitelnosti

Mez detekce metody je nejnižší koncentrace stanovené látky ve vzorku, kterou 

lze danou metodou ještě zjistit a detekovat. Mez stanovitelnosti lze definovat jako kon-

centraci analytu stanovitelnou s přijatelnou přesností [49]. Při výpočtu meze detekce 

a stanovitelnosti bylo postupováno dvěma způsoby. Výpočty byly stanoveny podle dvou 

analytických postupů a pomocí interaktivního statistického systému pro analýzu dat

(QC Expert 2.5). Výpočet mezí detekce a mezí stanovitelnosti byly provedeny pro 

emisní linie 9P(20), 9P(22) a 9P(24). 

Emisní Linie 9P(20)

Na této emisní linii bylo provedeno 19 měření, kde každá hodnota uvedená v ta-

bulce 6 byla získána průměrem 100 hodnot.

Tabulka 6:  Naměřené hodnoty OA signálu na linii 9P(20)

*1 koncentrace [ppm]
*2 normovaný OA signál
*3 normovaný OA signál slepého pokusu

xi
*1 yi 

*2 yB
*3

112,6755 0,9156 0,2636
139,5488 9,8487 0,2087
75,8788 5,5113 0,2847

147,7122 11,0103 0,2847
112,8212 7,5842 0,2436
10,4292 0,8012 0,2883
28,2200 1,9782 0,2883
96,6631 6,5707 0,2883
38,1141 2,4656 0,2883
48,8299 3,3485 0,2883
99,2126 7,0684 0,2883
62,3604 4,4315 0,2883
30,8500 2,1262 0,3100

171,3100 12,1525 0,3100
77,6800 5,1882 0,3100

118,3000 8,8122 0,3100
200,2200 13,8088 0,3100
241,6200 17,9090 0,1944

0,0000 0,2855 0,2855
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Pro výpočet kalibrační křivky byla použita lineární regresní funkce. Rovnice 

(kalibrační) přímky je (7).

xbay  (7)

Kde: y - závislá proměnná (OA signál),

x - nezávisle proměnná (koncentrace),

a,b - koeficienty lineární regresní funkce.

Nejprve byly z naměřených normovaných OA signálů a z koncentrace vypočte-

ny hodnoty obou koeficientů (a, b) podle vztahů (8, 9).
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n - počet měření.

Dále byly vypočteny parametry lineární regresní závislosti dle rovnic (10, 11).
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Kde: sxy - směrodatná odchylka regresní přímky,

sa - směrodatná odchylka koeficientu a,

xi - hodnota koncentrace [ppm],

yi - hodnota normovaného OA signálu,

n - počet měření,

Yi - hodnoty vypočtené z regresní rovnice.

V dalším kroku se muselo zjistit, jestli kalibrační přímka procházela počátkem. 

Musel se proto ověřit koeficient a, zda je statisticky významně odlišný od nuly. Pro ově-

ření byl použit Studentův t-test. Ze souboru naměřených kalibračních dat byla vypočte-

na hodnota t a porovnána s kritickou hodnotou tα Studentova rozdělení. Hodnota t byla 

vypočtena podle vztahu (12).

as

a
t  (12)

2,1644
0,1702

0,3683
t

Kde: t - hodnota testového kritéria,

sa - směrodatná odchylka koeficientu a,

tα - kritická hodnota Studentova rozdělení.
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Z tabulek Studentova rozdělení byla zjištěna hodnota kritického tα (pro počet 

stupňů volnosti ν = n - 2). Bylo počítáno s hladinou významnosti 5% (α = 0,05), což 

odpovídá 95% pravděpodobnosti.

Pokud platí, že t ≥ tα , pak se a významně liší od nuly a vypočtená kalibrační 

přímka neprochází počátkem. Kalibrační závislost je dána vztahem (7). Pokud platí, že 

t < tα , pak se a neliší významně od nuly. Kalibrační přímka prochází počátkem a kalib-

rační závislost je dána vztahem (13).

xcy  (13)

Kde: y - závislá proměnná (OA signál),

x - nezávisle proměnná (koncentrace),

c - koeficient lineární regresní závislosti.

Bylo nutné vypočítat koeficient c podle vztahu (14).















ni

i
i

ni

i
ii

x

yx
c

1

2

1

)(
(14)

0,0715
7236553,710

16905,5214
c

Kde: c - koeficient lineární regresní závislosti,

xi - hodnota koncentrace [ppm],

yi - hodnota normovaného OA signálu,

n - počet měření.

Míru závislosti mezi dvěma proměnnými charakterizuje korelační koeficient, 

který nabývá hodnot od -1 do 1. Při nezávislosti obou proměnných má korelační koefi-

cient hodnotu 0. Čím se hodnota korelačního koeficientu blíží 1, tím menší odchylku od 

přímky rovnice vykazuje. Korelační koeficient se vypočte podle vztahu (15).
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yynxxn

yxyxn
r (15)

0,9981
14839,26201209,8502(1999)2932470,62-7236553,71019(

121,81651712,4458-16905,521419





r

Kde: r - korelační koeficient lineární regresní závislosti,

xi - hodnota koncentrace [ppm],

yi - hodnota normovaného OA signálu,

n - počet měření.

Pro stanovení meze detekce a meze stanovitelnosti musela být vypočtena směro-

datná odchylka slepého pokusu podle vzorce (16).

 
1

1

2

0 








n

xx
s

ni

i
isps

(16)

ppm0,46
18

3,7322
0 s

Kde: s0 - směrodatná odchylka slepého pokusu,

xis - stanovené množství koncentrace ve slepém pokusu [ppm],

xps - střední hodnota koncentrace ve slepém pokusu z xis [ppm],

n - počet měření.

Teoretická hodnota meze detekce a stanovitelnosti byla vypočtena ze vztahů (17, 

18).

0skMD d  (17)

ppm1,370,45533 MD
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0skMS s  (18)

ppm4,550,455310 MS

Kde: MD - mez detekce [ppm],

MS - mez stanovitelnosti [ppm],

s0 - směrodatná odchylka slepého pokusu,

kd - konstanta pro výpočet meze detekce; 3,

ks - konstanta pro výpočet meze stanovitelnosti; 10.

Meze detekce a meze stanovitelnosti lze stanovit také jinou metodou, a to pomo-

cí slepých pokusů. Opakovaně se měří normovaný OA signál slepého pokusu a určí se 

střední hodnota tohoto pokusu a směrodatná odchylka sB. Střední hodnota normovaného 

OA signálu slepého pokusu By  byla vypočtena podle vztahu (19), směrodatná odchylka

Bs podle vztahu (20).

n

y
y

ni

i
B

B




 1 (19)

2804,0
18

333,5
By

1

)(
1










n

yy
s

ni

i
BB

B (20)

04,0
18

019,0
Bs

Dále byl vypočten detekovatelný normovaný OA yD (21)  a stanovitelný normo-

vaný OA signál yST (22).

BBD syy  3 (21)
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3780,00352,032804,0 Dy

BBST syy  10 (22)

6056,00352,0102804,0 STy

Mez detekce a stanovitelnosti se vypočítají pomocí kalibrační rovnice (7), kam 

se za hodnoty měřeného signálu dosadí yD a yST [48].

ppmMD 06,4
2128,7

0856,0378,0





ppmMS 21,7
2128,7

0856,06056,0





Meze detekce a stanovitelnosti se stanovily pomocí různých metod v systému

Trilobyte QC Expert 2.5. V tabulce 7 jsou uvedeny meze detekce a meze stanovitelnosti 

pomocí různých metod.

Tabulka 7: Meze detekce a stanovitelnosti pro emisní linii 9P(20)

Metoda stanovení MD [ppm] MS [ppm]

Výpočtem z kalibrační závislosti 1,37 4,55

Výpočtem z variability slepých pokusů 4,06 7,21

Hodnoty vypočteny systémem QC expert 2.5

Dle ISO 11843 – 2 12,58 ---*

Přímá metoda analytu 9,38 ---*

Přímá metoda signálů, IUPAC 9,54 ---*

Kombinované metody Ebel, Kamm 9,38 ---*

Metoda K·Sigma z regrese 9,71 16,18

Metoda K·Sigma, ACS 16,86 25,29

* hodnoty systém QC expert nestanovuje
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Emisní linie 9P(22)

Na této emisní linii bylo provedeno 21 měření (tabulka 8). Vypočtené meze de-

tekce a stanovitelnosti jsou uvedeny v tabulce 9.

Tabulka 8: Naměřené hodnoty OA signálu na linii 9P(22)

*1 koncentrace [ppm]
*2 normovaný OA signál
*3 normovaný OA signál pozadí

xi
*1 yi 

*2 yB
*3

12,6800 1,1378 0,2286

26,0300 1,8710 0,2485

48,6000 3,9320 0,2271

75,9472 6,3181 0,2292

103,0000 7,9821 0,3721

140,5120 10,4094 0,2365

150,3792 11,8410 0,2328

74,8771 6,2967 0,2501

28,2200 2,4271 0,2272

200,2200 13,1563 0,2272

77,6800 5,4169 0,2272

118,3000 8,3916 0,2272

99,2126 7,2685 0,2636

10,4292 1,0030 0,2636

62,3604 4,6321 0,2636

28,2218 2,1793 0,2636

96,6631 6,7712 0,2636

38,1141 2,6672 0,2636

48,8299 3,5499 0,2636

241,6200 16,9517 0,4121

0,0000 0,0838 0,2596
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Tabulka 9: Meze detekce a stanovitelnosti pro emisní linii 9P(22)

Metoda stanovení MD [ppm] MS [ppm]

Výpočtem z kalibrační závislosti 2,05 6,82

Výpočtem z variability slepých pokusů 0,48 5,25

Hodnoty vypočteny systémem QC expert 2.5

ISO 11843 – 2 16,21 ---*

Přímá metoda analytu 13,45 ---*

IUAPC 13,78 ---*

Kombinovaná metody Ebel, Kamm 13,44 ---*

Metoda K · Sigma z regrese 14,17 23,62

Metoda K · Sigma, ACS 26,92 40,38

* hodnoty systém QC expert nestanovuje

Emisní linie 9P(24)

Na této linie bylo provedeno 16 měření (tabulka 10). Na obr. 32 je znázorněna 

závislost normovaného OA signálu na koncentraci pro tuto linii.

Tabulka 10: Naměřené hodnoty OA signálu na linii 9P(24)

*1 koncentrace [ppm]
*2 normovaný OA signál [V]
*3 normovaný OA signál pozadí [V]

xi
*1 yi 

*2 yB
*3

26,0281 2,0562 0,2002

75,1000 6,4735 0,2224

103,2400 7,8541 0,2226

48,5988 4,0316 0,1878

12,6755 0,9116 0,2564

139,5488 10,0929 0,2004

75,8788 5,8232 0,3677

147,7122 11,6228 0,3266

112,8212 8,9450 0,2724

30,8500 2,4138 0,2800

171,3100 12,9665 0,2800

77,6800 5,8354 0,2800

118,3000 8,6044 0,2800

200,2200 15,1099 0,2800

241,6200 18,9170 0,4404

0,0000 0,2419 0,2419
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Tabulka 11: Meze detekce a stanovitelnosti pro emisní linii 9P(24)

Metoda stanovení MD [ppm] MS [ppm]

Výpočtem z kalibrační závislosti 2,56 8,53

Výpočtem z variability slepých pokusů 4,69 10,68

Hodnoty vypočteny systémem QC expert 2.5

ISO 11843 – 2 12,58 ---*

Přímá metoda analytu 11,28 ---*

IUAPC 11,50 ---*

Kombinovaná metoda Ebel, Kamm 11,28 ---*

Metoda K · Sigma z regrese 11,73 19,55

Metoda K · Sigma, ACS 17,60 26,40

* hodnoty systém QC expert nestanovuje
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5 Závěr

Bakalářská práce se zabývá CO2-LOAD detekcí  plynů významných z hlediska 

bezpečnostního inženýrství. Cíle této práce lze shrnout do následujících bodů:

(a) vypracování teoretické části zaměřené na rešerši  v oblasti spektro-

metrických metod používaných pro monitorování nebezpečných 

plynných látek,

(b) zpracování experimentální části bakalářské práce zaměřené na meto-

du laserové optoakustické detekce plynů (sestavení a úprava experi-

mentální aparatury, příprava koncentračních standardů polutantů),

(c) vyhodnocení výsledků experimentů a výpočet meze detekce a meze 

stanovitelnosti analyzátoru pro vybraného zástupce plynů.

ad a) V rámci teoretické části bakalářské práce byla vypracována literární rešerše 

zaměřená na spektrometrické detekční techniky používající jako zdroj záření laser a vy-

užívané pro stanovení plynných polutantů. Dále byla v této části podrobněji popsána 

metoda CO2 laserové optoakustické detekce, která byla využita pro vypracování expe-

rimentální části.

ad b) Základním předpokladem plnohodnotných výsledků získaných laserovou 

optoakustickou detekcí s CO2 laserem je příprava vhodných vzorků, optimální nastavení 

měřící aparatury a její bezpodmínečná stabilita během celého měření. Pro zvýšení stabi-

lity systému byl prostor optoakustické kyvety tepelně a zvukově izolován pomocí pěno-

vého polystyrénu a polyuretanu. Dále byla vyměněna směs plynů tvořící aktivní pro-

středí, aby bylo dosaženo vyššího výkonu záření laseru. Protože experimentální sestava 

zahrnuje několik přístrojů, bylo nutné po sestavení aparatury provést optimální nastave-

ní všech částí optické dráhy laserového paprsku (zdroj, kyveta, detektor). Příčinou ne-

stability zdroje záření  (kolísání vlnové délky záření) je nestálá teplota zařízení. Proto 

bylo pro chlazení laseru využito průtočného systému.

Pro získávání požadovaných koncentrací měřeného polutantu byly vyrobeny 

vzorky (koncentrační standardy) z různých materiálů (PVC, PTFE, PE), které byly zalo-

žené na permeační metodě. Požadovaná koncentrace měřeného polutantu byla získána 

použitím různě velkých koncentračních standardů nebo změnou rychlosti průtoku nos-

ného plynu (vzduch). Takto byly získány koncentrace od 10 do 500 ppm při použitém 

průtoku nosného plynu od 2 do 3 ml·s-1.
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ad c) V druhé části experimentu bylo stanoveno absorpční spektrum n-

amylacetátu v rozsahu vlnových délek 9,8 až 11,3 μm. Byly stanoveny závislosti nor-

movaného optoakustického signálu na koncentraci n-amylacetátu pro emisní linie CO2

laseru 9P(20), 9P(22), 9P(24). Pro tyto emisní linie byly spočítány meze detekce a meze 

stanovitelnosti za pomocí různých metod a statistického systému Trilobyte QC Expert 

2.5. Hodnoty meze detekce i meze stanovitelnosti se lišily v závislosti na použité vy-

hodnocovací metodě. Nejnižší mez detekce a mez stanovitelnosti byla vypočtena pro 

linii 9P(22) metodou z variability slepých pokusů ( MD = 0,47 ppm, MS = 5,25 ppm) a 

nejvyšší hodnoty meze detekce byly stanoveny na linii 9P(22) metodou K · Sigma, ACS 

( MD = 26,92 ppm, MS = 40,38 ppm).
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9 Seznam zkratek a symbolů

∆m úbytek hmotnosti detekované látky za jednotku času [g·s-1]

∆V průtok nosného plynu [dm3·s-1]

a,b koeficienty lineární regresní funkce

A/D analogově/digitální

c koncentrace absorbujících molekul [ppm]

c koeficient lineární regresní funkce

cj koncentrace generovaná pomocí j-té trubiček [ppm]

Cmin minimální koncentrace [ppbV]

F objemový průtok nosného plynu [m3·s-1]

h Planckova konstanta [6,6262 ·10-34 J·s]

I0 intenzita záření před vstupem do analyzátoru prostředí [W·cm-2]

IL intenzita záření po průchodu vzorkem [W·cm-2]

INTsl.p. signál intenzita laseru slepého pokusu [V]

INTvzorek signál intenzity laseru se vzorkem [V]

kd konstanta pro výpočet meze detekce; 3

ks konstanta pro výpočet meze stanovitelnosti; 10

L délka dráhy absorpce [cm]

M molekulová hmotnost náplně trubičky [g·mol-1]

m0 molekulová hmotnost náplně trubičky [g·mol-1]

MD mez detekce [ppm]

Mj molekulová hmotnost j-té náplně trubičky [g·mol-1]

MSmez stanovitelnosti [ppm]

n počet měření

NPKp nejvyšší přípustná koncentrace [ppm]

OAnorm normovaný OA signál

OAsl.p. naměřený OA signál slepého pokusu [V]

OAvzorek naměřený OA signál vzorku [V]

ºC jednotka teploty

p tlak [kPa]

PE polyethylen

PEL přípustné expoziční limity [ppm]

PTFE polytetrafluorethylen
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PVC polyvinylchlorid

r korelační koeficient lineární regresní závislosti

s0 směrodatná odchylka slepého pokusu

sa směrodatná odchylka koeficientu a

sxy směrodatná odchylka regresní přímky

T teplota [K]

t hodnota testového kritéria

tα kritická hodnota Studentova rozdělení

VM molární objem nosného plynu [m3·mol-1]

Vperm úbytek hmotnosti trubičky za jednotku času [g·s-1]

Vperm, i (i = 1,...k) úbytek hmotnosti i-té trubičky za jednotku času [g·s-1]

x nezávisle proměnná (koncentrace)

xi hodnota koncentrace [ppm]

xis stanovené množství koncentrace ve slepém pokusu [ppm]

xps střední hodnota koncentrace ve slepém pokusu z xis [ppm]

y závislá proměnná (OA signál)

yi hodnoty normovaného OA signálu [V]

Yi hodnoty vypočtené z regresní rovnice

α absorpční koeficient [cm-1·atm-1]

α hladina významnosti

ε energie fotonu [J]

ν frekvence záření [Hz]


