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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá metodou stanovení boru, beryllia a kobaltu v materiálech 

s uhlíkatou matricí, především v tuhých palivech, metodou atomové emisní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem. Ověření metody stanovení bylo provedeno na AES – ICP, 

spektrometru Spectro Ciros Vision a uvedené prvky byly stanoveny v certifikovaných 

referenčních materiálech SARM20 a IBC - 112. Bylo provedeno ověření tří postupů rozkladů 

a zkrácená validace metody. Z výsledků vyplývá, �že pro stavení uvedených prvků musí být 

použity dvě rozdílné metody převedení uhlíkatého materiálu do roztoku. Pro stanovení Be 

a Co se jedná o směs kyseliny HNO3, HClO4 a H2SO4 nebo směs HNO3 a H2O2, pro stanovení 

B musí být použita rozkladná směs HNO3, H2SO4 a H2O2 nebo směs HNO3 a H2O2. 

Klíčová slova: bor, beryllium, kobalt, atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným

    plazmatem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

My thesis deals with the method of determination of boron, beryllium and cobalt 

in substances with carbon matrix, especially in solid fuels with the method of atomic emission 

spectroscopy with the inductively coupled plasma. The certification of this determination was 

done on AES – ICP spectrometer Spectro Ciros Vision and stated elements were set 

in certificate reference materials SARM20 and IBC – 112. The certification was performed 

in three different procedures of dissociation and shortened validation of the method. The 

results show that for determination of stated elements we must use two different methods 

of conversion from carbon substance into solution. For determination of Be and Co it is acid 

mixture of HNO3, HClO4 and H2SO4 or mixture HNO3 and H2O2, for determination of B 

it must be used destructive mixture of HNO3, H2SO4 and H2O2 or mixture HNO3 and H2O2. 

Keywords: boron, beryllium, cobalt, atomic emission spectroscopy with the inductively  

      coupled plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

1 Úvod ....................................................................................................................... 10 

2 Teoretická část........................................................................................................ 11 

2.1 Validace analytických metod .......................................................................... 11 

2.1.1 Postup validace ......................................................................................... 13 

2.1.2 Statistické testování ................................................................................... 28 

2.1.3 Nejistoty analytického měření .................................................................. 33 

2.1.4 Regulační diagramy .................................................................................. 43 

2.2 Metody analýzy materiálů s uhlíkatou matricí ............................................... 44 

2.3 Metody atomové spektrometrie ...................................................................... 50 

2.3.1 Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ............. 50 

2.3.2 Rentgenová fluorescenční spektrometrie .................................................. 52 

3 Experimentální část ................................................................................................ 53 

3.1 Použité přístrojové vybavení .......................................................................... 53 

3.2 Materiály a chemikálie .................................................................................... 53 

3.3 Postup chemické úpravy vzorků ..................................................................... 54 

3.4 Výběr spektrálních čar, podmínky měření ...................................................... 56 

3.5 Postup měření koncentrací metodou AES - ICP ............................................. 58 

3.6 Použitý software pro zpracování výsledků měření ......................................... 58 

4 Výsledky a diskuze................................................................................................. 61 

4.1 Problematika volby spektrální čáry ................................................................ 61 

4.2 Kalibrační závislosti a detekční limity ............................................................ 72 

4.3 Validační parametr správnost ......................................................................... 73 

4.4 Validační parametr opakovatelnost ................................................................ 76 

4.5 Validační parametr mez detekce a stanovitelnosti .......................................... 79 



 

 

5 Závěr....................................................................................................................... 81 

Seznam použité literatury ............................................................................................. 82 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 85 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 86 

Seznam příloh ............................................................................................................... 87 

Seznam použitých zkratek ............................................................................................ 88 

Přílohy ........................................................................................................................... 90 

 

 



 

 

10 

1 Úvod 

Mezi nejzávažnější zdroje antropogenního znečištění životního prostředí patří 

spalování fosilních paliv (tuhá paliva, ropa, zemní plyn) a následné uvolňování skleníkových 

plynů (oxid uhličitý, metan, oxid dusný, oxid siřičitý a fluorodusík) do atmosféry. Tuhá paliva 

(látky s uhlíkatou matricí) se ve velké míře využívají v průmyslu. Spalování uhlí produkuje 

jedovaté spaliny mající negativní dopad na životní prostředí, protože obsahují řadu toxických 

prvků. Další část polutantů zůstává vázaná v tuhých produktech spalování, jako je popel 

a popílek ze suchého čištění spalin. V rámci ochrany životního prostředí se obsah řady prvků 

sleduje, mezi něž patří B, Be, Co, Cd, Sn, Mo, As, Cr, Hg, Pb, Li, V, Rb, Ba, Zn, Ga a další, 

nejen v produktech spalování, ale také v původním fosilním palivu, tj. také v tuhých 

palivech [28]. 

Analýzu uhlíkatých materiálů je možno provést řadou analytických postupů přímo 

z pevné fáze, například rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRFS). Touto metodou lze 

stanovit prvky periodického systému počínaje sodíkem na úrovni mg/kg. XRFS tedy nelze 

stanovit B a Be, ale metodu nelze použít také ke stanovení velmi nízkých obsahů některých 

prvků jako např. Cd, Co, Mo a Sn. Z uvedených důvodů je nutné využít pro detailní 

chemickou analýzu také jiné analytické metody, např. atomovou emisní spektrometrii 

s indukčně vázaným plazmatem (AES – ICP) nebo atomovou absorpční spektrometrii (AAS). 

Diplomová práce se zabývá stanovením prvků v tuhých fosilních palivech atomovou 

emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Cílem práce je ověření postupu 

stanovení B, Be a Co v uhlíkatých matricích a provedení zkrácené validace navržených metod 

včetně převedení materiálu do roztoku, který je potřebný pro stanovení uvedených prvků 

metodou AES - ICP. 
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2   Teoretická část 

2.1 Validace analytických metod 

Validace analytických metod je poskytnutí objektivního důkazu, potvrzení, že 

jednotlivé specifické požadavky na danou metodu jsou splněny. Objektivní důkaz je pak 

informace, která se prokáže na základě skutečností získaných měřením, pozorováním, 

zkoušením a jinými způsoby. Také ji můžeme definovat jako proceduru, pomocí níž můžeme 

demonstrovat a popsat kvalitu analytické metody, ustanovením daných kritérií a měřením 

jejich hodnot. Validace musí být provedena tak, aby splnila potřeby pro dané použití nebo pro 

danou oblast [1, 3]. 

V poslední době došlo v oblasti chemických analýz k určitému sjednocení požadavků 

a přístupů na validaci metod, zejména v souvislosti se zavedením normy ČSN EN ISO/IEC 

17025. První vydání této normy z roku 2001 obsahovalo všechny požadvky na zkušební 

a kalibrační laboratoře, které je musí plnit, aby prokázaly, že jsou odborně způsobylé, že jsou 

schopny poskytovat technicky platné výsledky a že provozují systém managementu. První 

vydání se odkazovalo na normy ISO (International Organization for Standardization) 

9001:1994 a ISO 9002:1994, ty byly nahrazeny normou ISO 9001:2000, což bylo příčinou 

potřebných úprav normy ISO/IEC 17025. V roce 2005 bylo vydáno druhé vydání normy ČSN 

EN ISO/IEC 17025, ve kterém jsou články normy změněny oproti předchozímu vydání nebo 

doplněny s ohledem na normu ISO 9001:2000 [2, 4]. 

Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří hodnotí akreditační orgány 

používající tuto normu jako základ pro jejich akreditaci [2]. 

Norma ČSN EN ISO/IEC 17025 je vyžadována u nenormalizovaných metod 

a u normalizovaných metod, pokud se používají mimo zamýšlenou oblast. Je nutno 

rozhodnout, je - li validace nezbytná nebo jak velký rozsah by měla validace mít. Každá 

analytická laboratoř, která používá normovanou a dokumentovanou metodu, si musí sama 

vyzkoušet její použitelnost. U normalizovaných metod je tedy nutná i určitá míra validace. 

Některé charakteristiky normy se nedají jednoduše převzít, a přesto je nezbytné je znát při 

úvahách o aplikaci normy. Např. mez detekce, která zavisí na přístrojovém vybavení 

používaném v laboratoři, rozlišení, selektivita atd. [4]. 

Větší rozsah validace je nutný u nenormalizovaných metod, jelikož je nutno stanovit 

větší počet charakteristik. Ani v tomto případě není rozsah validace dán dogmaticky. V dnešní 
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době se akceptuje, že se nemusejí zjišťovat veškeré možné výkonnostní charakteristiky 

metody, ale mělo by se přihlížet k uvažovanému použití. Například nemá význam stanovovat 

mez detekce u metod, které jsou určené ke stanovení hlavních složek ve vzorku. Validace by 

tedy měla začínat přesným stanovením oblasti použití metody. Požadavky na metodu 

a výkonnostní charakteristiky musí odpovídat požadavkům zákazníků, které jsou ovšem 

specifikovány v jiných než se kterými laboratoř pracuje. Jedna z charakteristik, která by měla 

zákazníky zajímat je nejistota spojená s výsledkem zkoušky. Selektivita, citlivost a jiné 

charakteristiky nemusejí zákazníka zajímat, slouží jen laboratoři pro ověření, zda je metoda 

schopná vyhovět požadavkům zákazníka. Validaci metody tedy laboratoř provádí jen pro 

svou vlastní potřebu, pro ověření, že výkonnostní charakteristiky metody jsou srovnatelné 

s parametry vyžadující její použití. Tyto charakteristiky se také musejí vyhodnotit [4]. 

Rozšířeným způsobem validace jsou mezilaboratorní studie, v některých oblastech 

zkoušení se neuznává jiný způsob. 

Při přípravě validační studie se musí vzít v úvahu tři pravidla validace [4]: 

 validace celé metody 

 validace celého rozsahu koncentrací 

 validace v rozsahu všech používaných matric 

Validace metod se rozdělují na interní a externí validace. Interní validace se provádí 

v rámci jedné laboratoře. Podle účelu tato validace může být plná, průzkumová atd. Cílem 

průzkumové validace je na omezeném počtu vzorků stanovit, jestli je zvolená analytická 

metoda vhodná pro plnou validaci. Používá se na vyhodnocení delikátních validačních 

parametrů, například robustnosti a selektivity, a na stanovení opakovatelnosti na omezeném 

počtu vzorků. Jakmile se prokáže vhodnost průzkumové validace, následuje plná validace, 

která slouží pro ověření vhodnosti metody k zamýšlenému použití a to vyhodnocením všech 

požadovaných validačních parametrů. 

Při použití publikované validované analytické metody se používá validace při převodu 

metody, která většinou zahrnuje stanovení správnosti a přesnosti [5]. 

Kontrola způsobilosti metody, která zahrnuje pouze kontrolu kalibrační přímky (tedy 

linearitu a citlivost), se používá k ověření platnosti už dříve zvalidovaných metod. 
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U již dříve naměřených dat, která byly naměřeny za stejných podmínek, se může 

použít retrospektivní validace. Umožňuje vyhodnotit velmi důležitý parametr – 

opakovatelnost [3]. 

Externí validace obsahuje interní validaci a validaci metody, která je založena 

na srovnání výsledků metody z více laboratoří, což jsou mezilaboratorní srovnávací zkoušky, 

a také obsahuje stanovení reprodukovatelnosti metody [3]. 

2.1.1 Postup validace 

Jedná se o statistické prokázání spolehlivosti analytické metody spolu s celým 

obslužným analytickým systémem a proces získávání a zpracování experimentálních dat má 

vliv na konečný výsledek. Validační postup musí obsahovat [3]: 

 pracovní postup 

 validační parametry 

 revalidaci systému 

 validační protokol 

 literaturu (kritickou rešerši a konzultaci) 

Pracovní postup 

Po výběru dané analytické metody, chápeme pracovní postup jako celý analytický 

přepis, který reprodukuje celou analytickou metodu. Musí být přesný, podrobný, musí 

obsahovat všechny nezbytné instrukce, musí být dostatečně optimalizován a se statistickou 

kontrolou měření takto používán. Do pracovního postupu se řadí: 

 stručná charakteristika postupu – oblast použití metody, princip postupu, chemické reakce 

a interakce stanovované složky, matrice a analyt, princip měření a jednotky, rozmezí 

obsahů stanovované složky. 

 roztoky, činidla a pomocné chemikálie – chemická čistota použitých chemikálií, jejich 

úprava a čištění, příprava rozpouštědel, činidel a pomocných chemikálií, stabilita 

a koncentrace. 

 standardní operační procedura – chemická a mechanická úprava vzorku, kalibrace, 

měření, výpočty a hodnocení [5, 4]. 



 

 

14 

Validační parametry 

Mezi výkonnostní charakteristiky a parametry stanovované při procesu validace patří: 

Přesnost 

Je to údaj o míře těsnosti shody mezi nezávislými výsledky měření za specifikovaných 

podmínek. Přesnost nemá vztah k pravé hodnotě a závisí jen na rozdělení náhodných chyb. 

Míra přesnosti se vyjadřuje pomocí směrodatné odchylky výsledků měření. Pro případ 

přesnosti za podmínek opakovatelnosti se jedná o opakovatelnost. Absolutní hodnota 

směrodatné odchylky je vyjádřena v jednotkách jako samotný výsledek, pokud není závislá na 

obsahu. Je – li závislá na obsahu analytu, lze ji vyjádřit jako relativní hodnotu v procentech 

nebo jako desetinný zlomek. V případě, že je směrodatná odchylka konstantní v celém 

rozsahu měřených hodnot, opět počítáme relativní směrodatnou odchalku vztaženou na 

nejvyšší hodnotu souboru xmax [3, 4]. 

Směrodatná odchylka vyjadřuje rozptýlení hodnot xi okolo průměrné hodnoty x , 
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  popisuje počet stupňů volnosti (v tomto případě   = n – 1). Analyzuje se m vzorků 

podobného složení, každý vzorek se analyzuje n – krát a obsahy stanovované složky 

v analyzovaných vzorcích musejí být rozloženy v rozsahu hodnot xmin až xmax. V případě, že 

je směrodatná odchylka nezávislá na obsahu, platí vztah 
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ve kterém xj vyjadřuje průměr stanovení, xij označuje i – té stanovení j – tého vzorku. Odhad 

směrodatné odchylky se může také počítat pomocí rozpětí R, což je rozdíl mezi maximální 

a minimální hodnotou. 

Pokud se provádí dvě paralelní stanovení na m vzorcích, platí pro směrodatnou 

odchylku tento vztah 
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kde Rj je rozdíl obou paralelních stanovení na j – tém vzorku. Pokud je směrodatná odchylka 

silně závislá na obsahu zkoumaného vzorku, počítá se jako relativní směrodatná odchylka Sr. 

X

S
S x

r 
          (3) 

pro danou úrovňovou hladinu X, jihž musí být zvoleno nejméně 5 [3]. 

Směrodatná odchylka nemůže být pokládána za obecně platnou charakteristiku 

vybrané analytické metody, jelikož jde o náhodnou veličinu a musí být dále specifikována [5]: 

 Směrodatná odchylka musí obsahovat veškeré zdroje variability, také ty které vyplývají 

z pracovního postupu (například rozklad vzorku, extrakce, ředění, rozpouštění konečné 

instrumentální měření), pokud dojde k jakékoliv změně v pracovním postupu, musí se 

provést revalidace směrodatné odchylky. 

 Pro její výpočet musí být použit dostatečně velký počet vzorků totožného materiálu 

a směrodatná odchylka je platná pro vybranou koncentrační hladinu a materiál. 

 Nesmí být vyhodnocena pouze z jedné ověřovací série, ale vždy z dlouhodobého měření. 

Přesnost výsledků a přítomnost náhodných chyb lze vysvětlit v případě dvou 

paralelních měření za pomoci tzv. dovolené diference paralelních stanovení. Pro vyhodnocení 

dovolené diference se používá vypočtená směrodatná odchylka a dovolená diference 

n paralelních hodnot je v tomto případě popsána pro danou hladinu významnosti P: 

xSqR *max           (4) 

Sx představuje směrodatnou odchylku a q je Studentovo rozpětí, které můžeme nalézt 

v tabulkách [5]. 

Správnost 

Těsnost shody mezi získaným výsledkem měření a přijatou referenční hodnotou se 

nazývá správnost metody. Je to statisticky významná rozdílnost, která určuje přítomnost nebo 
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nepřítomnost náhodné chyby. Správnost se stanovuje porovnáním vzorku se standardem, 

porovnáním analýz ověřené a zavedené metody, srovnáním s referenčním materiálem 

a s výsledky z refernční laboratoře [3, 4]. 

Správnost bývá vyjadřována pomocí výtěžnosti. Stanovuje, jaký poměr množství 

daného analytu zvolenou analytickou metodou jsme získali vzhledem k přijaté referenční 

hodnotě (nI): 

I

II
e

n

n
R 

          (5) 

Hodnota výtěžnosti bývá vyjádřena jako desetinný zlomek nebo v procentech. 

Pomocí t – testu se zjišťuje jaký je rozdíl mezi získanou průměrnou hodnotou x , která 

je stanovena z m paralelních stanovení, a přijatou referenční hodnotou X. Provádí se to 

pomocí analýzy srovnávacího vzorku se známým obsahem analytu. Množství a složení 

matrice by mělo odpovídat vzorkům pro danou metodu. Pro výpočet Studentova parametru 

platí  

         (6) 

Pokud je hodnota Studentova parametru vyšší než tabelovaná kritická hodnota, je 

rozdíl statisticky významný a jedná se tedy o náhodnou chybu [3]. 

Pro stanovení výtěžnosti a Studentova testu existují 2 akceptační kritéria: 

 Pro výpočet směrodatné odchylky Sx pro zvolenou koncentrační hladinu musí být 

minimálně sedm paralelních opakování; hodnota relativní směrodatné odchylky Sx musí 

být pro každou koncentrační hladinu 3 %. A pro každou koncentrační hladinu se průměrná 

výtěžnost Re musí pohybovat v rozmezí 95 – 105 %. 

 Použité srovnávací vzorky musí vyplňovat celý zvolený koncentrační interval 

analytického vzorku. Ve většině případů se zvolí alespoň tři koncentrační hladiny a každá 

většinou odpovídá 50 – 200 % koncentrace analytického vzorku. 

Pokud není k dispozici srovnávací vzorek, je možno použít referenční hodnotu 

certifikovaného referenčného materiálu nebo se vezme referenční hodnota, která byla získaná 
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nějakou nezávislou metodou (metodami). Také se může použít metoda standardního přídavku, 

kdy se k pozitivním vzorkům přidá stanovovaný analyt. Přídavek analytu se musí provést 

v takovém kroku, aby byl ovlivněn celý pracovní postup. Pro výsledek musí být použito 

nejméně sedm pozitivních vzorků, ze kterých se pak vypočítá průměrná hodnota. Standardní 

přídavek se provádí minimálně 7x ve třech koncentračních hladinách a pro zjištění výsledné 

hodnoty se opět použijí rovnice (5 a 6) uvedené výše a také zde platí stejná akceptační 

pravidla [3]. 

Další způsob, kterým lze určit spávnost validované metody, se nazývá test regresních 

rovnic. Tímto testem se zjišťuje, zda je dokázaná soustavná chyba konstantní nebo 

proporcionální, tedy závislá na obsahu analytického vzorku. Pro několik zvolených 

standardních vzorků s referenční hodnotou xi se určí velikost hodnoty yi a pomocí metody 

lineární regrese popíše jejich vzájemná závislost mezi m nalezených hodnot yi a referenčními 

hodnotami xi podle vztahu 

ii xbay *
             (7)

 

V případě, že výsledná nalezená a referenční hodnota budou stejné, úsek rovnice (a = 

0) bude nulový a směrnice (b = 1) bude jednotková, bude závislost yi na xi lineární. Pokud 

hodnota úseku rovnice a je nenulová, jedná se o konstantní chybu a k  soustavné chybě dojde 

v případě, že hodnota směrnice b se nebude rovnat jedné. U lineární regresní rovnice se pro 

koeficient a počítá odhad směrodatné odchylky Sa a pro koeficient b odhad směrodatné 

odchylky s označením Sb. 

a

a
S

a
t 

          (8) 

b

b
S

b
t



1

          (9) 

Tímto způsobem se zjišťuje statistická významnost výsledků. Pokud zjištěná hodnota 

ta > t (t – tabelovaná hodnota), je prokázána konstantní chyba a vzniklý rozdíl je statisticky 

významný. V případě, že ta < t, pak se hodnoty liší pouze o náhodnou chybu. Vzniklá 

soustavná konstantní chyba se dokáže většinou dobře odstranit. Může se například jednat 

o hodnotu slepého vzorku. Je – li tb > t tabelovaná, rozdíl hodnot je opět statisticky významný 
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a jedná se o proporcionální soustavnou chybu a pokud je tb < t, hodnoty se liší pouze 

o náhodnou chybu [5]. 

K určení přesnosti a splnění podmínky pro srovnání musí být k dispozici referenční 

materiál s deklarovanou koncentrací xref a deklarovanou shodností, která je daná směrodatnou 

odchylkou Sref. 

Porovnání s referenčním materiálem vyžaduje dodržení určitého postupu a pravidel: 

 Referenční materiál se analyzuje opakovaně 6x až 10x. 

 Vypočítá se hodnota směrodatné odchylky S a průměrná hodnota x . 

 Získané hodnoty se porovnají s deklarovanými hodnotami a pro statistické hodnocení se 

vypočítává interval spolehlivosti. Je – li platná nerovnost xref – 2*sref < x  <  xref + 2*sref 

prokáže se správnost metody pro vybranou matrici a koncentrační úroveň. A musí se 

použít tak velký počet referenčních materiálů, aby byl zahrnut celý koncentrační interval 

a všechny matrice, obsahující vzorek, pro které je metoda používána [3]. 

Opakovatelnost 

Opakovatelnost metody představuje těsnost shody mezi navzájem nezávislými 

výsledky zkoušek, které jsou naměřeny za podmínek opakovatelnosti. Podmínky 

opakovatelnosti jsou splněny, pokud jsou navzájem nezávislé výsledky zkoušek měřeny při 

opakovaném použití stejné metody na totožném materiálu, ve stejné laboratoři, stejným 

pracovníkem, použitím téhož přístrojového zařízení, v krátkém časovém intervalu [3, 4]. 

Reprodukovatelnost 

Popisuje těsnost shody mezi výsledky měření stejného analytu ve vzorcích stejného 

materiálu. Měření jsou provedena za podmínek reprodukovatelnosti, což znamená, že je 

použita stejná metoda, ale v jiné laboratoři, na jiném přístrojovém vybavení, jiným 

pracovníkem a v delším časovém intervalu [4]. 

Linearita 

Lineární závislost je dána přímkovou závislostí mezi dvěmi náhodně vybranými 

proměnnými, analytickým signálem zjištěným přístrojem a koncentrací analytu. Korelační 

koeficient r vyjadřujě těsnost vzájemné závislosti těchto proměnných. Čím více se jeho 

hodnota blíží +1, tím je závislost těsnější [5]. 
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Určí se intenzita signálu yi pro m vzorků daného obsahu analytu xi a pro každou 

naměřenou hodnotu m vzorků se vypočítá odchylka od průměru: 

 
yyY ii 

          (10)

 

xxX ii 
          (11)

 

y  ve vztahu označuje průměr hodnoty yi, x  vyjadřuje průměr hodnoty xi. Odhad korelačního 

koeficientu můžeme pak pro lineární závislost vypočítat podle vzorce: 

 

     




22
*

*

ii

ii

YX

YX
r

       (12)

 
Výsledná hodnoty korelačního koeficientu nesmí být vyšší než 0,98 [3]. 

Při lineární kalibraci se řeší dva problémy: 

 zvolení vhodného kalibračního modelu a výpočet odhadu jeho parametrů 

 odhad směrodatné odchylky 

 

Kalibrační model, který prochází počátkem má tvar přímky E [y] = β0*x nebo 

E [y] =  + β*x. Lineární závislost dvou proměnných můžeme vyjádřit pomocí dvou vzorců: 

xby *0
          (13)

 
xbay *0

         (14)

 
Parametr a vyjadřuje posunutí, neboli úsek, parametry b, b0 vyjadřijí regresní koeficient nebo 

– li směrnici kalibrační přímky. Pro výpočet těchto dvou parametrů se předpokládá konstantní 

rozptyl pro všechny závislé proměnné hodnoty a používá se metoda nejmenších čtverců [3]. 

Pro parametr b – regresní koeficient platí: 
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xmx

yxmyx
b

       (15)
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a pro koeficient a – posunutí: 

   xby
m

a **
1

        

(16) 

Rozptýlení okolo regresní křivky lze popsat pomocí směrodatné odchylky reziduí sy,x: 

 
2

2´

,





m

Yy
s

ii

xy

        
(17) 

kde člen (yi - Yi´) vyjadřuje absolutní reziduum a Yi´ jsou hodnoty vypočítané z regresní 

rovnice [3]. 

Podle vztahu (18) se dále vypočítá odhad směrodatné odchylky koeficientu a: 

  













  mxx
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m
ss xya

/

1
22,

      (18) 

kde člen x  udává průměrnou hodnotu nezásle proměnných x a odhad směrodatné odchylky 

regresního koeficientu b: 
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,

       (19) 

Pomocí Studentova t – testu se porovnávají odhady a, b se skutečnými hodnotami 

parametrů , β. Při tomto testování se hodnota parametru  položí rovna nule a získaná 

výsledná hodnota Studentova rozdělení t se porovná s kritickými hodnotami, které jsou 

uvedeny v příloze 1, také s příslušnou hladinou významnosti. Stejným způsobem se testuje 

regresní koeficient b. Parametr β se položí roven jedné a výsledná hodnota t se porovná 

s příslušnou kritickou hodnotou. Jestliže se v průběhu studentova t - testu zjistí, že rozdíl 

koeficientu  je statisticky nevýznamný, můžeme předpokládat platnost závislosti uvedené ve 

vztahu (13). Pro výpočet regresního koeficientu b0 bude pak platit vztah [5]: 
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         (20) 

Při předpokladu  = 0 hodnota směrodatné odchylky sy,x´, která představuje rozptýlení 

okolo regresní přímky, se vypočítá jako: 

 
2

´

2´́

,





m

Yy
s

ii

xy

        (21)
 

hodnoty Yi´´ jsou vypočítané z regresní rovnice (13). Výsledná hodnota směrodatné odchylky 

sy,x´ je v každém případě větší než hodnota odhadu směrodatné odchylky sy,x [3]. 

Poté se musí rozhodnout, jestli je toto zvětšení signifikantní nebo ne. Což se provádí 

pomocí tzv. F – testu: 

   
xy

iiii

s

YyYy
F

,

2´2´́  


       (22)
 

Získaná hodnota F se porovná s kritickou hodnotou Fisher – Snedecerova rozdělení 

pro 1 (n1) = 1, 2 (n2) = m – 2 a vybranou hladinu významnosti (příloha 2). V případě, že 

získaná hodnoty F je menší než příslušná kritická hodnota uvedená v příloze 2, dají se použít 

obě závislosti vyjádřené pomocí vztahů (13, 14). Ale použití závislosti vyjádřené vztahem 

(13) je mnohem jednodušší. 

Poté se provede kontrola celého systému, tedy rekalibrace, a to z toho důvodu, že 

konstanty kalibrační funkce y = a + bx, které jsou sestaveny z m bodů, se mohou měnit 

v závislosti na čase. Použije se stejný počet rekalibračních standardů o známém obsahu 

analytu xi, jako je počet konstant kalibrační závislosti. Při rekalibraci a za použití Studentova 

t – testu se získá nová hodnota regresního koeficientu s označením b´a pomocí t – testu se 

hodnotí rozdíl obou hodnot [3]. 

bs

bb
t



´

                  (23a)
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Také se vypočítá regresní koeficient a´ a otestuje se obdobným způsovem rozdíl 

regresních koeficientů jako v přápadě vztahu (23a). 

as

aa
t



´

                 (23b)

 
V případě, že po porovnání získaných hodnot obou t – testů je hodnota prvního t ≤ t (P 

= 0,95; f = m - 1) z druhého testu, rozdíl je statisticky nevýznamný a nejsou prokázány žádné 

odchylky od původní hodnoty regresního koeficientu b. V opačném případě je třeba 

zopakovat kalibraci. Stejným způsobem se porovnají výsledné hodnoty t – testů pro 

koeficient a [5]. 

Akceptační pravidla pro určení linearity a následujících testů [5]: 

 Pro obsah analytu x v oblasti xmin až xmax se použije minimálně 5 kalibračních vzorků 

a stanoví se pro každou koncentrační hladinu nejméně dvakrát. Udělá se regresní analýza 

všech získaných dat, stanoví se korelační koeficient r (12), koeficienty a, b (15, 16, 20) 

a provede se otestování koeficientů a, b (7, 8, 17, 18, 19, 21, 22). 

 Před každou analýzou se nejméně ze dvou bodů ověří směrnice kalibrační křivky 

b a otestuje se podle vzorce (23a, b). Pokud je rozdíl mezi hodnotami regresních 

koeficientů statisticky významný, musí se provést rekalibrace. 

 V případě, že je zanedbatelný úsek na ose y a platí podmínky rovnic (8, 22) může se 

provést jednobodová kalibrace. 

Citlivost  

Citlivost může být popsána jako nejmenší rozdíl v koncentraci analytu, která může být 

příslušným přístrojovým zařízením a metodou stanovena. Dále můžeme citlivost popsat 

matematicky pomocí první derivace kalibrační funkce y = f (x): 

 
dx

xdf

dx

dy
          (24)

 

a pro splnění lineární závislosti se směrnice kalibrační přímky vyjádří pomocí regresního 

koeficientu b (15, 20) [3, 4]. 
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Vliv matrice vzorku 

Srovnávací roztoky kalibračních roztoků s matricí se používají na prokázání vlivu 

matrice vzorku na hodnotu směrnice a úseku regresní křivky. Za stejných akceptačních 

podmínek se vypočtou hodnoty koeficientů a, b a pomocí vzorců (23a, b) se provede 

statistické testování. Vliv matrice je prokázán, pokud se hodnoty koeficientů a, b v rámci 

chyby neshodují a v tomto případě se ke kalibraci používají kalibrační roztoky pro příslušnou 

matrici. 

Pokud matrice vzorku je těžko rozložitelná, provede se pro 5 koncentračních hladin 

a alespoň ve dvou opakováních metoda standardního přídavku k pozitivnímu vzorku, aby se 

stanovila shodnost směrnic regresních křivek. Použije se vzorec pro výpočet směrnice 

kalibrační křivky b a udělá se statistické testování pomocí vzorce (23a). V případě, že jsou 

směrnice shodné v intervalu přijatelné chyby, nebyla vlivem matrice prokázána odchylka 

kalibrace. Při prokázání působení vlivu matrice se místo vyhodnocení kalibrační křivkou 

provede metoda standardního přídavku, aby byl potlačen vliv matrice na odchylku 

kalibrace [3]. 

Mez detekce 

Mez detekce se může popsat jako analytický signál, který se statisticky významně 

odlišuje od šumu přístroje. Mez detekce daného analytického postupu se označuje yD 

a popisuje nejmenší množství analytu ve vzorku, které může být daným postupem 

detekováno. Kritická úroveň yC, která představuje odhad signálu z kalibračního modelu pro 

koncentraci, která je rovna nule. Jedná se tedy o slepý pokus [5, 4]. 
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y  představuje průměrnou hodnotu závisle proměnné yi, b je regresní koeficient kalibrační 

přímky,    popisuje průměrnou hodnotu nezávisle proměnné xi, t je kvantil Studentova 

rozdělení pro stupně volnosti f = m – 2 (P = 0,95), sy,x je směrodatná odchylka absolutních 

reziduí ( yi – yi´ ), (17, 21) a m představuje počet hodnot kalibrační křivky [5]. 
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Mez detekce yD pro případ lineárního kalibračního modelu: 
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Pro výpočet příslušné koncentrace xD platí: 

 
xb

yy
x D
D






         
(27) 

Ke zjištění meze detekce u separačních metod se využívá velikost hodnoty signálu 

slepého vzorku. K dispozici musí být chromatogram slepého vzorku a směrnice kalibrační 

přímky. 

Z oblasti dané dvacetinásobkem pološířky píku stanovovaného analytu se 

z chromatogramu slepého vzorku stanoví maximální kolísání základní linie hmax. 

Pro mez detekce platí: 

max3hyD           (27a) 

Pro koncentraci na mezi detekce platí: 

1b

y
x D
D 

         (27b) 

Pro směrnici kalibrační přímky musí platit, že y = b1*x, což je výška 

chromatografického píku [5]. 

U optických metod jako například u spektofotometrie a atomové absorpční 

spektrometrie se opakovanou analýzou stanoví průměrná hodnota slepého pokusu   sp a také 

směrodatná odchylka Ssp. Výsledná příslušná odezva meze detekce a koncentrace meze 

detekce se získá pomocí vzorců: 

spspD sxy *3
                 (27c)

 

1
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x
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                  (27d) 
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kde člen b1 znázorňuje směrnici kalibrační přímky [3]. 

Mez stanovitelnosti 

Nejmenší hodnota signálu, pro kterou musí být odhad směrodatné odchylky 

z kalibračního modelu dostatečně malý a většinou se podělí hodnotou 0,1, se nazývá mez 

stanovitelnosti ys, pro jehož výpočet platí vztah: 
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Příslušná koncentrace xs je rovna: 

 
xb

yy
x s
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         (29)

 
Pro výpočet meze stanovitelnosti a meze detekce platí stejná akceptační pravidla jako 

pro určení linearity. Mez stanovitelnosti je rovna prvnímu kalibračnímu bodu y1 kalibračního 

modelu a její odpovídající hodnotě x1. Pokud hodnota signálu meze detekce bude menší než 

hodnota signálu prvního kalibračního bodu ys < y1, z důvodu platnosti kalibrační funkce pouze 

v oblasti naměřených hodnot, bude příslušná hodnota koncentrace xs zatížena chybou. 

V tomto případě je pak nutné provést rekalibraci, pro kterou by platila nerovnost y1 < ys. 

Pro výpočet meze stanovitelnosti u separačních metod se také využívá velikost 

hodnoty signálu slepého vzorku. Z chromatogramu slepého pokusu a směrnice kalibrační 

přímky se v oblasti, která je dána dvacetinásobkem pološířky píku stanoveného analytu, 

stanoví maximální kolísání základní linie hmax [3, 4]. 

Pro mez stanovitelnosti platí tato dvojice vzorců: 

max10hyS 

                  (30a) 
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                  (30b) 
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Pro směrnici kalibrační přímky musí platit, že y = b1*x, což je výška 

chromatografického píku. 

U optických metod jako je spektrofotometrie a atomová absorpční spektrometrie se 

opakovanou analýzou stanoví průměrná hodnota slepého pokusu   sp a také směrodatná 

odchylka ssp. Výsledná příslušná odezva meze stanovitelnosti a koncentrace meze detekce se 

získá pomocí těchto dvou vzorců: 

spspS sxy *10
                 (30c) 
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                  (30d) 

Hodnota b1 stejně jako u meze detekce označuje směrnici kalibrační přímky [5]. 

Selektivita 

Selektivní metoda za určitých podmínek umožňuje přesné a správné stanovení obsahu 

určité složky ve vymezené směsi jiných interferujících složek. Testování selektivity 

analytické metody se provádí porovnáním výsledků vzorků standardů s výsledky vzorků 

matrice. Interference matrice způsobí, že analytický signál neodpovídá danému analytu, ale je 

superponován signálem rušivé složky. Jelikož selektivitu metody ovlivňuje použité 

instrumentální zařízení, pro každý systém se vytvoří individuální program na prokazování 

selektivity metody [3, 4]. 

Pokud je dostupná matrice vzorku, provede se analýza srovnávacích vzorků matrice 

a srovnávacích vzorků metody. Jedná se o rozpouštědla, která neobsahují vzorky matrice 

a analytu. Pro tuto analýzu se používá minimálně tří vzorků pro každý z nich a také se použije 

kalibrační standard o nejnižší koncentraci. Zjistí se velikost a rozptyl signálů pozadí a pomocí 

statistického testování se zhodnotí významnost těchto signálů vzhledem k výsledku 

kalibračního standardu. Provedou se F – testy pro zjištění shody rozptylů signálů a t – testy 

pro shody středních hodnot. Pokud dojde k prokázání statistické významnosti velikosti 

signálu pozadí, například ze srovnávacího vzorku metody, musí být odstraněna interference 

metody. Tento tip interference může být způsoben kontaminací rozpouštědla, laboratorního 

nádobí nebo instrumentálních přístrojů. Statisticky významnou velikost signálu pozadí může 
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také způsobit srovnávací vzorek matrice. V tomto případě musí být provedena optimalizace 

extrakce vzorku, předseparace, tedy vyčištění vzorku nebo chromatografická separace. 

Výsledná odezva interferujících látek by neměla přesáhnout 1 % odezvy nejnižší 

koncentrační hladiny analytu ve vzorku [3]. 

Pokud není matrice vzorku dostupná, místo srovnávacích vzorků matrice, se použijí 

pozitivní vzorky s analytem a pomocí UV spekter a IR spekter se sleduje, jestli je signál 

tvořený pouze sledovaným analytem. V případě, že ani tento postup neumožní prokázat 

čistotu signálu a získat kvalitativní data, se vybere jiná metoda stanovení selektivity, nebo se 

provede nepřímé stanovení pomocí certifikovaných materiálů s přijatou referenční 

hodnotou [3]. 

Robustnost 

Schopnost odolávat malým záměrným změnám parametrů metody se označuje 

robustnost analytického postupu. Tato vlastnost poskyuje informaci o spolehlivosti metody 

v průběhu využívání analytické metody. Pro stanovení robustnosti metody musí být 

definována míra velikosti odchylky. Prozatím nebyla stanovena žádná kritéria pro velikost 

odchylky robustnosti, ale obecně se vychází z nejistoty měření nebo se řídí například předpisy 

PhEur (Evropský lékopis). Výsledek stanovení robustnosti nám dává informaci, které 

parametry jsou kritické a potřebují pečlivou kontrolu nebo může být popsán jako interval 

kritických parametrů metody, který popisuje oblast obsahující nejmenší chyby 

měření [3, 4, 5]. 

Pro analýzu robustnosti se využívají dva různé postupy analýz. Při univariační 

(jednorozměrové) analýze dat se mění jeden vybraný parametr v čase a ostatní jsou 

konstantní. Tento postup se označuje jako přístup OFAT ( One Factor At Time) a sleduje se 

při něm ovlivnění výsledků změnou jednoho parametru. V případě multivariační 

(vícerozměrové) analýze dat se robustnost testuje pomocí plánovaných pokusů. 

V jednoduchém případě výsledek testování ovlivňují pouze dvě proměnné veličiny, což může 

být například teplota a čas a veličiny mohou být plynule měnitelné nebo binární. Pokud 

chceme sledovat vliv alespoň čtyř proměnných, postup je velice časově náročný a počet 

experimentů odpovídá vzorci 2
k
. V případě čtyř proměnných se jedná o 2

4
, tedy 

o 16 experimentů. Nárust experimentů se vzrůstajícím počtem proměnných je uveden 
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v příloze 3. Kvůli velkému počtu experimentů se zanedbává ovlivnění jednotlivých 

proměnných a jedná se pak o tzv. neúplné faktorové plány s různými algoritmy [3]. 

2.1.2 Statistické testování 

Statistické testování má význam pro objektivní porovnávání výsledků analýz na dvou 

souborech experimentálně získaných dat. Může to být například stanovení význmanosti 

způsobu přípravy vzorků, vliv teploty, času nebo koncentrace použitých při konkrétním 

pracovním postupu [5]. 

Test shody rozptylů 

V případě, že máme k dispozici dva soubory, pro jejich směrodatné odchylky platí 

nerovnost 

 

2

2

2

1             (31)
 

Pomocí F – testu může být ověřená hypotéza H0 : 
2

1  = 2

2   proti alternativní hypotéze HA:

  

2

2

2

1    

Pro výpočet F – testu testovacího kritéria platí: 

2

2

2

1

s

s
F 

          (32)
 

a dále platí, že s1
2
 > s2

2
 a F – test má počet stupňů volnosti f1 = (n1 – 1) a f2 = (n2 – 1). 

Pokud by šlo o opačný případ s1
2 

< s2
2
 pořadí stupňů volnosti se pak zamění. Při tomto 

testu se předpokládá normalita obou souborů. Pokud F1 F (P;f1,f2), pak hypotéza H0 o shodě 

rozptylů je zamítnuta [3, 5]. 

Test shody středních hodnot 

Jsou opět dány dva soubory s průměry s označením x1 a x2. V případě, že x1 ≠ x2 

můžeme pomocí Studentova t – testu otestovat hypotézy H0: μx1 = μx2 proti alternativní 

hypotéze HA: μx1 ≠
 
μx2 . Musí být splněny tyto předpoklady: 
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 Pokud σx1
2
 = σx2

2
, pro výpočet t – testu platí: 
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   (33)
 

rozptyl s
2
 můžeme popsat pomocí vzorce: 
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      (34) 

Pro tuto statistiku má Studentovo rozdělení  f = n1 + n2 – 2 stupňů volnosti. Rozdíl 

obou průměrů můžeme považovat za statisticky významný, pokud bude platit, že t1 ≥ t (P; f) 

a v tomto případě je hypotéza H0 zamítnuta [3, 5]. 

 Pokud σx1
2
 ≠ σx2

2
, pro Studentovo rozdělení platí: 
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         (35)

 
Počet stupnů volnostu pro tuto testovací statistiku lze vypočítat podle tvaru 
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Hypotéza H0 o shodě středních hodnot je zamítnuta v případě pokud platí, že t2 ≥ t 

(P; f). Problém vytváří neznalost hodnot x1
2
 a x2

2
. Pokud hodnota n1 = n2  8, může se 

v tomto případě použít testovací kritérium pro t1, a to i když bude platit nerovnost x1
2
  x2

2
. 

Pokud n1  n2, může být použito testovací kritérium s poměrem výběrových rozptylů 

blízkému jedné [3, 5]. 
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Odlehlé hodnoty 

Odlehlé výsledky představují natolik odlišné hodnoty od ostatních výsledků, že 

vytvářejí představu, že jsou součástí jiného základního souboru nebo vznikly v důsledku 

chyby měření. Pro stanovení a následné vyloučení odlehlých hodnot se v analytické chemii 

využívá Grubbsův test s použitím míry rozptýlení, ta je podobná směrodatné odchylce neboli 

populační směrodatné odchylce. Dalšími způsoby pro zjištění odlehlých hodnot může být 

například použití Deanova a Dixonova testu Q s použitím rozpětí R nebo Studentova t – 

testu [3, 5]. 

Grubbsův test 

Výsledky měření se seřadí podle velikosti od x1 po xn a kritérium lze vypočítat pomocí 

vzorců: 

n

n
n

S

xx
T




   nebo   nS

xx
T 1
1




   (37) 

Tyto vzorce se použijí v případě, zda se testuje na odlehlost. Vezme se největší výsledek 

xn nebo nejmenší výsledek x1. Hodnota Sn představuje populační směrodatnou odchylku. 

 



An

i

in xx
n

S
1

21

        (38) 

Získané hodnoty Tn nebo T1 se pak porovnávají s kritickou hodnotou Grubbsova 

rozdělení T (příloha 4). V případě, že ty to hodnoty Tn nebo T1 ≥ T, výsledek je posuzován 

jako odlehlý. Naopak pokud jsou hodnoty Tn a T1 < T, protože je splněna nulová hypotéza, 

výsledek nebude vyloučen [3, 5]. 

Pro testování musí být také použita populační směrodatná odchylka. Může se ale 

provést dosazení do kritéria: 

x

n
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s

xx
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   (39) 
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Člen sx je označován jako výběrová směrodatná odchylka. Výsledné hodnoty, získané 

dosazením do Grubssova kritéria, se opět porovnají s kritickou hodnotou Ts,, která se získá 

pomocí vztahu 

n

n
TTS

1
*,


 

         (40)

 
Vypočtené hodnoty podle vztahu (40) mohou být vyloučeny a posouzeny jako odlehlé 

v případě, že hodnoty Ts, 1 nebo Ts,n budou větší než výsledné hodnoty Ts, [3, 5]. 

Deanův a Di onův test 

Hodnoty měření se seřadí podle velikosti od x1 po xn. Pomocí vzorců podle vztahu 

(41) se vypočítají hodnoty Deanova a Dixonova testu: 

R

xx
Q nn
n

1


  nebo  R

xx
Q 12
1




    (41)

 

Získané hodnoty se porovnají s tabelovanou kritickou hodnotou Q (příloha 5), která 

odpovídá dané hodnotě n a . Výsledek je vyloučen ze souboru pokud Qn resp. Q1 ≥ Q. Pro 

případ testování tří výsledků, ze kterých jsou dva z nich stejné, se Deanovo a Dixonovo 

kritérium nedá použít pro vylučování odlehlých výsledků, z důvodu, že každý výsledek 

odlišný od zbývajících dvou se projeví jako odlehlý, přestože spadá do stejného základního 

souboru. 

Tento způsob vylučování odlehlých výsledků lze použít v případě počtu paralelních 

stanovení n ≥ 3. U většího počtu stanovení, a pokud je odlehlý výsledek jak nejnižší tak 

i nejvyšší, nelze provést otestování pomocí Grubbsova rozdělení i Deanova a Dixonova testu. 

Tento případ může nastat, pokud symetrie obou odlehlých výsledků okolo průměru vytvoří 

také zvětšení hodtoty sn nebo R ve vztazích (37, 41) [3, 5]. 

Studentův t – test 

Hodnoty měření se jako v předešlích případech seřadí podle velikosti od x1 po xn. 

Studentův t – test lze vypočítat pomocí vztahu: 
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1
*






n

n

s

xX
t

x          (42)
 

ve kterém jako sx je označena směrodatná odchylka, která neobsahuje výsledek X, který je 

testován na odlehlost. Člen    představuje celkový průměr nezahrnující testovaný výsledek 

X a n označuje počet výsledků, který se používá na výpočet celkového průměru x . 

Oproti Grubbsovu kritériu a Deanova a Dixonova testu je tento způsob testování 

výhodnější, jelikož velikost směrodatné odchylky sx, neobsahující testované krajní hodnoty 

souboru dat, nemá vliv v průběhu testování odlehlých výsledků na výpočet hodnoty t [3, 5]. 

Cochranův test 

Cochranův test lze popsat také jako test homogenity rozptylů. Jedná se o jednostranný 

test, jelikož testuje pouze největší hodnotu ze souboru směrodatných odchylek nebo rozpětí. 

Nehomogenita rozptylů se dá zjistit, pokud některá směrodatná odchylka nebo rozpětí je 

mnohem nižší než ostatní nebo k ovlivnění může také dojít vybranným stupněm zaokrohlení 

výsledků. Ale není důvod vyloučit výsledky jen pro lepší vzájemnou shodu směrodatné 

odchylky nebo rozdílu. 

V případě, že máme soubor p odhadů směrodatných odchylek si a každý z odhadů byl 

stanoven pomocí n opakovaných zkoušek, Cochranův test C lze stanovit pomocí tohoto 

vztahu: 





p

i
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s
C
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2

2

max

          (43)

 
Pro případ kdy n nabývá hodnoty 2, namísto směrodatné odchylky si se dá použít 

rozpětí wi a vztah pro Cochranův test můžeme popsat následovně [3, 5]:
 
 





p
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iw

w
C
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2

2
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          (44)

 
Výrazy smax a wmax jsou největší hodnoty z daného souboru hodnot. Pokud je nějvětší odhad 

směrodatné odchylky posouzen jako odlehlá hodnota, vyloučí se a zbývající hodnoty se 
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otestují pomocí testu podle Cochrena. Získané hodnoty se porovnají s kritickými hodnotami 

obsaženými v příloze 6 [3, 5]. 

Instrumentální validace 

O zjednodušenou validaci se jedná, pokud jde o jednotlivé komponenty systému 

a používá se certifikovaná technika daná normami ISO (International Organization for 

Standardization) 9000 – 9004. Tento případ testování celého systému zaručuje sám výrobce. 

Protikladem je testování specifickou záležitostí jednotlivých komponent systému a musí být 

vytvořen individuální validační program instrumentace. 

Revalidace systému 

Pod pojmem revalidace systému se skrývá znovuuznání platnosti validace. Podmínky 

revalidace nejsou přesně definovány, jelikož jakoukoli změnou v celém analytickém systému 

dojde zákonitě k revalidaci systému. Revalidace nemusí být komplexní, může se pouze jednat 

o určitý krok validačního programu, jako je například citlivost nebo kalibrace. V tomto 

případě se ale musí zpětně stanovit směrodatná odchylka (resp. Rmax) a určit jestli tato změna 

ovlivnila velikost Rmax (resp. sx). 

Validační protokol 

Validační protokol souvisí s validačním postupem. Obsahuje všechna provedená 

měření a výpočty a získané výsledky jsou přesně definovány a mohou být dále zpracovány 

pomocí validačního programu. Ve validačním protokolu musí být také zaznamenáno jméno 

odpovědného pracovníka, jména dalších podílejících se pracovníků, datum všech 

zkoušech atd. 

Literatura 

Jednotlivé články validačního programu mohou obsahovat literární odkazy nebo 

mohou být tyto odkazy uvedeny jako příloha validačního programu [3, 5]. 

2.1.3 Nejistoty analytického měření 

Pokud bychom chtěli vyjádřit výsledek měření pomocí naměřené hodnoty, tedy 

jedním číslem, tzv. bodovým odhadem, není možné, abychom se strefili do správné hodnoty 

měřené veličiny. 
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Požadavky v dnešní době jsou mnohem větší. Bodový odhad výsledku měření musí 

obsahovat také další kvantitativní veličinu, která představuje spolehlivost měření [4]. 

Základem nejistoty měření je skutečnost, že měřená hodnota má charakter náhodné 

veličiny s určitým rozdělením pravděpodobnosti. Odhad správné hodnoty měřené veličiny 

představuje výsledek měření a nejistota analytického měření je pak charakterizována jako 

interval hodnot, ve kterém s předem danou pravděpodobností můžeme předpokládat výskyt 

správné hodnoty měřené veličiny. Tento způsob vyjadřování nejistot analytického měření je 

formulován např. v normě ČSN EN 45 001. 

V případě, že bychom neměli k dispozici hodnotu nejistoty, nebyl by možný odhad 

míry spolehlivosti výsledku měření při jeho použití a také při vzájemném porovnávání 

různých měření se stejnou velikostí. Nejistota analytického měření je tedy podstatnou 

vlastností každého výsledku měření [4, 6]. 

Podle norem ISO nejistota měření představuje parametr, který je spojený s výsledkem 

měření a popisuje míru rozptýlení hodnot, které by s určitou pravděpodobností mohly být 

přiřazeny měřené veličině. Dokument Analytical Methods Committee z roku 1995 k této 

definici dále přidává, že se jedná o odhad rozmezí hodnot, ve kterém se nachází pravá, 

skutečná, hodnota měřené veličiny. 

Pojetí nejistot je obsaženo v dokumentu Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (GUM) z roku 1993. Na vytvoření tohoto dokumentu se podílelo větší množství 

mezinárodních organizací a je popisována jako tzv. bible nejistot. V dokumentu GUM 

nalezneme definice, teorie, obecné a praktické návody pro vyhodnocení nejistot a jejich 

interpretaci. Základ dokumentu Guide to the expression of uncertainty in measurement 

vychází z metrologie fyzikálních měření, ve kterém veličiny působící na výsledek měření, 

jsou většinou velmi viditelné a mechanismus jejich vlivu na konečnou hodnotu měření 

můžeme popsat matematickými vztahy a systematické chyby převládají nad náhodnými. 

V analytických a v biologických měřeních převládají spíše náhodné chyby. Aplikace 

na tyto typy měření je mnohem těžší, jelikož se v nich ztrácejí systematické chyby a je 

mnohem obtížnější je korigovat [4]. 

Mezi další dokument, který se zabývá aplikací nejistot v analytické chemii, patří 

publikace Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement z roku 2000 [4]. 
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V Evropě se nachází několik organizací, které se zabývají obecnými i speciálními 

otázkami opatření vedoucím k zabezpečení jakosti výsledků analýz, testovacích a zkušebních 

metod, terminologie, akreditace, dokumentačních postupů atd. Patří mezi ně i národní 

organizace evropské sítě EURACHEM zabývající se podporou kvality anylytických měření 

a metrologií. V této organizaci spolupracují vědeční, odborní a pedagogičtí pracovníci oboru 

analytické chemie, jejichž první úkol, který si zadali, bylo vytvoření příručky pro jednotné 

a v praxi co nejjednoduší vyhodnocování nejistoty analytických měření [6, 9]. 

Chyby analytického měření 

Analytické měření může být ovliněno chybami. Rozdíl naměřené a skutečné hodnoty 

se označuje jako absolutní chyba a tu dělíme na systematické a náhodné chyby. Bývají 

způsobeny nedokonalostí metod měření, proměnnými podmínkami měření, omezenou 

přesností měřících přístrojů a dalšími druhy vlivů, díky kterým nelze zjistit skutečnou 

hodnotu fyzikální veličiny [8]. 

Chyba měření představuje skutečnou hodnotu měření veličiny odečtenou od hodnoty 

výsledku měření [11]. 

Podle normy ČSN 35 6505 je chyba číselně vyjádřený rozdíl mezi údajem přístroje 

a skutečnou hodnotou měřené veličiny. U přístrojů, které jsou zdrojem elektrické veličiny, je 

chyba rozdíl mezi skutečnou a jmenovitou, indikovanou nastavitelnou hodnotou. 

Systematické chyby 

Systematické chyby zkreslují numerický výsledek měření a to v pravidelných 

intervalech. Za stejných podmínek výsledky buď zvětšují, nebo zmenšují, a to i přes počet 

opakovaných měření. Vznikají při použití nevhodně vybranné měřící metody, nepřesným 

měřidlem, měřicím přístrojem nebo případně osobou. Můžeme je zjistit při porovnání 

s výsledky z jiného instrumentálního přístroje. Objevují se také systematické chyby 

s časovým trendem, které vznikají stárnutím nebo opotřebením měřicího přístroje. Tyto chyby 

se dají omezit pomocí zdokonalení měřící metody a použitím nezávislých měřících 

metod [7, 8]. 

Můžeme je popsat jako střední hodnotu získanou z nekonečně velkého souboru hodnot 

měření stejné veličiny, která je stanovena při podmínkách opakovatelnosti, minus skutečná 

hodnota měřené veličiny [11]. 
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Mezi systematické chyby se řádí: 

 Chyby metody 

 Chyby metody vyhodnocení 

 Chybné stanovení podmínek měření 

 Chyby přístrojů 

Do systematických chyb měřících přístrojů patří aditivní chyby, které představují 

chybu nastavení nulové a multiplikativní chyby, což je chyba citlivosti měřicího přístroje. Typ 

a velikost chyby přístroje jsou dány výrobcem. 

Náhodné chyby 

Náhodné chyby se neobjevují pravidelně a jejich výskyt nemůžeme ovlivnit. Tyto 

chyby není možné odstranit, přesto je možné je metodami matematické statistiky popsat. 

Systematické chyby mají vliv na správnost měření, náhodné chyby pak na přesnost 

analytického měření. 

Náhodné chyby vznikají při opakovaných měřeních nekontrolovatelnými vlivy 

nezávisle na vlivech kontrolovatelných. Výsledek tohoto měření je hodnota xi, která se 

odlišuje od skutečné hodnoty x0. Jejich rozdíl charakterizuje chyba měření εi: 

0* xxii            (45) 

Tuto chybu měření můžeme pouze odhadnout, ale nikdy ji nemůžeme stanovit [7, 8]. 

Rozdíl naměřené a skutečné hodnoty představuje absolutní chyba a vyjadřujeme ji 

v jednotkách dané veličiny. Dále můžeme definovat také relativní chybu měření, 

0

,
x

i
ir


            (46) 

která je bezrozměrovou veličinou a často se uvádí v  procentech. 

Při opakovaném měření náhodné chyby kolísají ve velikosti i znaménku. Vznikají 

působením většího počtu náhodných vlivů, které nelze předvídat. Chovají se jako náhodné 

veličiny, které jsou řízeny matematickými zákonitostmi počtu pravděpodobnosti. Pomocí 

statistických zákonů při opakovaných měření můžeme odhadnout působení náhodných chyb 

na přesnost měření [7, 8]. 
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Hrubé chyby 

Hrubé chyby jsou lehce rozpoznatelné. Značně se odlišují od ostatních výsledků. Tyto 

výsledky musejí být z dalšího vyhodnocování vyloučeny, aby nedošlo k následnému zkreslení 

výsledků. K těmto hrubým chybám může dojít například nesprávným zaznamenáním 

výsledku, selháním měřicího přístroje, nesprávným nastavením podmínek měření 

a podobně [7, 8]. 

Zdroje nejistot měření 

Nejistoty výsledků měření mohou v praxi vycházet z různých typů zdrojů: 

 nejistá nebo neúplná definice měřené veličiny (například nezajištění správné formy 

stanovovaného analytického vzorku) 

 neúplná extrakce nebo prekoncentrace 

 vzorkování (analyzovaný vzorek nemusí splňovat podmínky pro reprezentativní vzorek) 

 matricové jevy a interference 

 nedostatečná znalost působení experimentálních podmínek na průběh měření nebo 

nedostatečné splnění experimentálních podmínek 

 kontaminace vzorku během vzorkování nebo přípravy vzorku 

 vznik odchylky při odčítání z analogických měřidel 

 rozlišení přístroje a diskriminační práh 

 nejistoty hmotnostních a objemových měřidel 

 hodnoty přiřazené měřícím etalonům a referenčním materiálům 

 aproximace a předpoklady začleněné do měřících hodnot a postupů 

 hodnoty konstant a dalších parametrů převzaté z vnějších zdrojů a užité pro redukci dat 

 náhodné změny a odchylky 

Při odhadu celkové nejistoty musí být každý zdroj nejistoty vyhodnocen zvlášť, 

nezávisle na sobě. Každý z těchto příspěvků je označován jako složka nejistoty a vyhodnocen 

jako směrodatná odchylka [6]. 
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Odhad a stanovení jednotlivých složek nejistot měření podle GUM 

Klasický přístup k odhadu nejistot je řízen těmito základními principy: 

 Všechny složky nejistot analytického měření jsou popsány pomocí směrodatné odchylky. 

 Předpokladem je korekce odchylek (systematických chyb) a nejistot spojených s těmito 

systematickými chybami. 

 V případě, že příslušné odchylky nemohou být korigovány, stanoví se nejistota s nimi 

spojená. 

 Všechny intervaly nejistot musejí být symetrické. 

Složky nejistoty měření jsou rozděleny do dvou skupin. Jedná se o složky nejistot 

vyhodnocované postupem A, které jsou z místních zdrojů nejistot měření a mají souvislost 

s uskutečněním daného měření. Do druhé skupiny se řadí složky nejistot vyhodnocované 

postupem B. Vytvářejí se z důvodu náhodných chyb nebo odchylek, o kterých na základě 

místní realizace měření nemáme informace nebo vznikají z důvodu náhodných chyb nebo 

odchylek, díky jiným souvisejícím procesům měření (například nejistota měření v důsledku 

kalibrace používaného měřidla) [9]. 

Složky nejistot vyhodnocované postupem A 

Základem vyhodnocování těchto nejistot je statistická analýza dat. Provádí se korekce 

vlivu odchylek (systematických chyb), naproti tomu vliv náhodných chyb nemůže být 

korigován. 

Kategorie nejistot vznikající na základě náhodných chyb, které jsou vyhodnocovány 

postupem A: 

 nejistoty projevující se náhodně nezávisle na čase, jako jsou například náhodné chyby 

vytvořené za podmínek opakovatelnosti a za podmínek reprodukovatelnosti 

 nejistoty vzniklé v důsledku specifických podmínek měření 

 nejistoty vytvořené na základě náhodné heterogenity materiálu 

V průběhu měření se mění proces měření, soustava používaných měřících přístrojů, 

pracovníci a také se mění vliv prostředí [9]. 
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Nejistoty vznikající na základě odchylek neboli systematických chyb, které jsou 

vyhodnocovány pomocí postupu A 

Tento typ odchylek souvisí se specifickou konfigurací uskutečnění konkrétního měření 

nebo provedení konkrétního procesu měření. Pro zjištění nejistot vznikajících na základě 

odchylek vyhodnocovanými postupem A se používá větší množství postupů. Po shromáždění 

všech souvisejících údajů, se provedou příslušné zkoušky, které se týkají daných odchylek, 

dále se udělá odhad hodnoty příslušné odchylky podle hodnoty měřené veličiny, vyhodnocení 

nejistoty tohoto odhadu a následná korekce výsledku měření. V dalším kroku je dobré určit 

zdroj vniku odchylky a ovlivnění její velikosti [9]. 

Můžeme také narazit na odchylky, které nejdou korigovat. V tomto případě, nejistoty 

vzniklé na základě těchto odchylek stanovujeme jako směrodatnou odchylky její průměrné 

hodnoty, nebo se vyhodnotí maximální velikost odchylky, předpoklad rozdělení 

pravděpodobnosti a vypočítá se standardní nejistota této odchylky (systematické chyby) [9]. 

Složky nejistot vyhodnocované postupem B 

Vyhodnocování nejistot tímto způsobem lze opět použít na složky nejistoty měření 

způsobené náhodnými chybami, tak i na složky nejistoty měření, které se vytvořili díky 

systematickým chybám, tedy odchylkám. 

I v tomto případě platí, stejně jako u předcházejících složek nejistot vyhodnovanými 

pomocí postupu A, že nelze korigovat nejistoty vytvořené náhodnými chybami. Naproti tomu 

nejistoty vzniklé z důvodu odchylek ve většině případů se dají korigovat. 

Mezi nejčastější zdroje těchto nejistot řadíme [9]: 

 fyzikální konstanty potřebné pro výsledné hodnoty 

 měřidla a etalony, které se kalibrují v jiných laboratořích 

 odlišnosti v uspořádání měřidel a uskutečnění měřícího procesu 

 vlivy prostředí, které nejsou statisticky zjistitelné 

 malá rozlišovací schopnost měřicího přístroje 
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Standardní nejistota 

Před slučováním nejistot musejí být všechny složky nejistot vyjádřeny jako standardní 

nejistota, která představuje nejistotu výsledku xi měření a je vyjádřena pomocí směrodatné 

odchylky [11]. 

V případě, že složka nejistoty měření byla vyhodnocena experimentálně z rozptylu 

opakovaných měření, může být přímo popsána jako směrodatná odchylka. Pokud je výsledek 

vypočítán na základě průměru, vyjadřuje se nejistota měření jako směrodatná odchylka 

výběrového průměru    z n hodnot základního souboru. Lze ji vypočítat pomocí vztahu:  

n

s
s
x


          (47) 

Označení s vyjadřuje výběrovou směrodatnou odchylku neboli tzv. odhad směrodatné 

odchylky základního souboru σ z výběru n výsledků. 
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Jestliže odhad nejistoty vyplývá z dříve získaných výsledků a údajů, opět lze vyjádřit 

pomocí směrodatné odchylky. V případě, že je také uveden interval spolehlivosti a příslušná 

úroveň ve formě (± a při p v %), daná směrodatná odchylka se vypočítá podělením hodnoty 

a odpovídající kritickou hodnotou normálního rozdělení pro danou úroveň spolehlivosti. 

Například může být uveden údaj o vážení ± 0,2 mg s 95 % spolehlivostí. Pro případ 95 % 

intervalu spolehlivosti se v tabulkách normálního rozdělení uvádí, že je roven 1,96σ. Hodnota 

± 0,2 se tedy podělí tímto koeficientem a získáme tak hodnotu standardní nejistoty (0,2 / 1,96) 

≈ 0,1. 

Výsledná hodnota standardní nejistoty se pak vyjádří ve formě x (jednotek) se 

standardní nejistotou uc (jednotek) [11]. 

Kombinovaná standardní nejistota 

Jedná se o standardní nejistotu měření výsledku y, který byl stanoven z řady dalších 

veličin. Je to kladná hodnota druhé mocniny součtu hodnot rozptylů nebo kovariancí těchto 

dalších veličin. Označuje se uc(y) a pro její stanovení existují různé postupy. 
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 Jako obecný vztah mezi kombinovanou standardní nejistotou uc(y) hodnoty 

y a nejistotami navzájem nezávislých parametrů x1, x2,…xn se používá: 
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    (49)
 

y (x1,x2,….) představuje funkci několika proměnných, ci popisuje citlivostní koeficient, který 

můžeme vypočítat pomocí následujícího vztah 

i
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x

y
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          (50) 

Parciální diferenciál y podle xi představuje nejistotu y pocházející z nejistoty xi. 

Poté příspěvek každé proměnné je uveden čtvercem přidružené nejistoty popsané ve 

formě směrodatné odchylky, která je vynásobena čtvercem příslušného citlivostního 

koeficientu. Závislost změny hodnoty y a změny parametrů x1, x2,…tyto citlivostní 

koeficienty popisují. 

 V případě, že proměnné jsou navzájem závislé, používá se o něco složitější vztah 
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V tomto vztahu u (xi, xk) představuje kovariance mezi xi a xk a ci a ck jsou pak citlivostní 

koeficienty. 

Kovariance také souvísí s korelačním koeficientem rik a platí, že 

      ikkiki rxuxuxxu **, 
       (52) 

Hodnoty korelačního koeficientu se pohybují v rozmezí -1 ≤ rik ≤ 1 [11]. 

 Slučování nejistot může probíhat pomocí jednodušších pravidel. Patří mezi ně: 

Pravidlo 1 se uvádí pouze pro modely, které obsahují sčítání nebo rozdíl veličin, 

například y = (p + q + r + …) a kombinovaná nejistota je poté dána vztahem: 

      ..........,(
22
 qupuqpyuc       (53) 
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Pravidlo 2 lze použít pro modely, ve kterých je obsažen pouze součin nebo podíl, 

například y = (p * q * r *…..) nebo y = p/ (p* r * …). Kombinovaná standardní nejistota je 

podle tohoto modelu popsána tímto vztahem 
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Podíly u (p)/p a další uvádějí nejistoty parametrů a jsou popsány pomocí relativní 

směrodatné odchylky. 

Odhad výběrové směrodatné odchylky výběru n hodnot souboru podělený průměrnou 

hodnotou příslušného výběru se nazývá relativní směrodatná odchylka RSD. V některých 

případech se také můžeme setkat s označením variační koeficient (CV). 

x

s
RSD 

          (55)
 

Pro slučování nejistot je také výhodné rozdělit původní matematický model 

s operacemi pouze podle jednoho z výše uvedených pravidel. Např. výraz  

rq

po





           (56) 

se rozděluje na příslušné dvě části (o + p) a (q + r). Jednotlivé nejistoty každé z těchto částí se 

dájí pak vypočítat pomocí pravidla 1 a pomocí pravidla 2 dojde ke sloučení nejistot do 

kombinované standardní nejistoty [11]. 

Rozšířená nejistota 

Rozšířená nejistota U udává interval hodnot obsahující výsledek měření, o kterém 

můžeme předpokládat, že zahrnuje velký podíl šíření hodnot přiřazovaných měřené veličině. 

Získá se vynásobením kombinované standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k. Koeficient 

rozšíření je číslo, kterým násobíme kombinovanou standardní nejistotu pro získání rozšířené 

nejistoty [11]. 

cukU *
          (57) 
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Koeficient rozšíření se volí v závislosti na několika faktorech: 

 na požadované hladině spolehlivosti 

 na poznatcích o uvažovaném rozdělení 

 na poznatcích o počtu hodnot použitých při odhadu náhodných vlivů 

Hodnota koeficientu rozšíření se většinou volí k = 2, tato hodnota se ale nemůže 

použít v případě, že kombinovaná standardní nejistota je získaná ze statistických pozorování 

s relativně nízkým počtem stupňů volnosti (přibližně méně než 6 stupňů volnosti). Zvolená 

hodnota koeficientu rozšíření poté závisí na efektivním počtu stupňů volnosti. 

Jestliže při vyhodnocování kombinované standardní nejistoty je zjištěna jako 

dominantní složka nejistoty příspěvek s méně než šesti stupni volnosti, používá se hodnota k, 

která je rovna dvoustrannému Studentově t rozdělení s takovým počtem stupňů volnosti, který 

přísluší tomuto příspěvku a požadované konfidenční úrovni (většinou 95 %) [11]. 

2.1.4 Regulační diagramy 

V oblasti řízení se využívají téměř všechny statistické metody od odhadů 

v jednorozměrových výběrech, korelační analýzy, analýzy rozptylu, lineární regrese, návrhu 

experimentu až ke složitějším vícerozměrovým modelům a časovým řádám. Cílem a pro 

účely řízení jakosti byly vytvořeny specifické postupy, které se v jiných oblastech 

nepoužívají. Platí pro ně stejné vztahy a pravidla jako v případě obecných metod, jen 

s vyjímkou úpravy pro speciální potřeby v případě řešení úkolů na pracovištích řízení jakosti. 

Důležitým prvkem je srovnatelnost a srozumitelnost výsledků a interpretace těchto metod pro 

případné zákazníky, dodavatele, odběratele atd. Doporučuje se používání standardních 

postupů při vytváření a interpretaci regulačních diagramů. 

Regulační diagramy jsou nejběžněji používanými nástroji pro sledování a diagnostiku 

úrovně a variabilitu parametru procesu. Díky těmto diagramům lze rozpoznat poruchy nebo 

změny statistického modelu sledovaného procesu, jako např. [12]: 

 rozpoznání vybočujících hodnot 

 rozpoznání změny variability procesu 

 rozpoznání změny střední hodnoty (úrovně procesu) 

 rozpoznání jiné změny statistického modelu 
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Variabilitu procesu je si tedy možno představit jako míru jakosti. Každé snížení 

variability některé vybrané veličiny, ovlivňující výslednou kvalitu, lze považovat za zlepšení 

jakosti. O snížení variability nás mohou informovat diagnostické techniky explorativní 

analýzy, jako především korelační analýza, autokorelace, trendy nebo vybočující hodnoty. 

Pojem regulační diagram byl zaveden Shewhartem v letech 1924 – 1931 a obecně 

slouží jako diagnostický nástroj pro určení, zda se sledovaný proces chová podle očekávání 

nebo nedošlo – li k nečekané změně. Takovou změnu je pak potřeba interpretovat, vysvětlit 

a dále řešit. 

Jako měřené veličiny se používají spojité veličiny (např. koncentrace, pevnost, rozměr, 

elektrický odpor a jiné). V případě spojité veličiny se kromě její samotné hodnoty sleduje také 

její variabilita, tedy míra rozptýlení, kolísání. Součástí tzv. Shewhartových diagramů by vždy 

tedy měli být informace o sledované hodnotě a její variabilitě. 

2.2 Metody analýzy materiálů s uhlíkatou matricí 

Analytické metody a prvky lze rozdělit podle různých hledisek. Podle obsahu analytu 

ve stanovovaném materiálu se mohou jednotlivé prvky rozdělovat na matriční (s obsahem 

více než 1 %), minoritní (obsah 0,01 – 1 %) a stopové prvky (s obsahem daného analytu méně 

než 0,01 %). Analytické metody sloužící pro stanovení těchto prvků lze rozdělit na 

destruktivní a nedestruktivní. V případě nedestruktivních metod nedochází k poškození 

analyzovaného vzorku a je tedy možno analýzu opakovat. K těmto metodám se řadí 

rentgenová fluorescenční analýza (XRFS), laserová ablace a další. Destruktivní metody 

(například mikrovlné rozkladné metody) způsobují destrukci stanovovaného materiálu, který 

již nelze znovu použít pro další analýzu.  

Mezi uhlíkaté meteriály, které se vdešní době analyzují, patří různé druhy uhlí 

a popílek z uhlí. Uhlí, kterým se budeme v této práci zabývat, se skládá z uhlíkaté a minerální 

matrice. Při rozkladu je nutná destrukce organické struktury a minerální matrice, tak aby bylo 

zajištěno dokonalé rozpuštění stopových prvků.  

Validace metod, pro stanovení matričních nebo stopových prvků, se v dnešní době 

provádí nejrůznějšími metodami. Institut pro využití energie, Státní institut pokročilé 

průmyslové vědy a technologie a Institut pro environmentální management technologie 

v Japonsku provedl validaci mikrovlné rozkladné metody s využitím směsi kyseliny dusičné 

a peroxidu vodíku (HNO3/H2O2) pro určení 18 stopových prvků (Be, Co, Cd, Li, V, Cr, Mn, 
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Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Cs, Ba a Pb). Pro stanovení koncentrací jednotlivých prvků 

byl použit atomový emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (AES - ICP) a 

hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP - MS). Cílem této studie bylo 

vyvinout metodu pro rozklad uhlíkatých matricí a kvantitativní stanovení stopových prvků 

mikrovlným rozkladem za vysokých teplot pomocí směsi HNO3/H2O2 bez použití kyseliny 

fluorovodíkové (HF) [13]. 

Přídavek kyseliny HF umožňuje rozpouštění stopových prvků v křemičitanech, ale na 

druhou stranu tato kyselina je velmi toxická a nevhodná v případě skleněných nádob. Dochází 

ke tvorbě nerozpustných fluoridů nebo je nutno kyselinu fluorovodíkovou neutralizovat 

přídavkem borové vody, která ale ovlivňuje matrici vzorku a způsobuje spektrální 

interference při použití ICP - MS. Přesnost obou výše zmíněných metod byla vyhodnocena 

použitím tří standardních referenčních vzorků uhlí SRM1632c, BCR180 a SARM19, 

obsahujících 31 různých elementárních prvků, a s obsahem popele 9,2; 7,2 a 29,6 %. Rozklad 

byl proveden dvěma postupy, bez kyseliny fluorovodíkové a s kyselinou fluorovodíkovou, při 

postupném zvyšování teploty, použitím 60 % HNO3 a 30 % H2O2. V případě mikrovlného 

rozkladu bez použití kyseliny HF bylo 0,1 g vzorku uhlí smícháno s 5 ml HNO3 a 1 ml H2O2. 

Směs byla po dobu 40 minut zahřívána až na teplotu 200 °C a dalších 20 minut na teplotu 

240 °C a to při maximálním tlaku 2,5 – 4,0 MPa. Druhý postup přípravy směsi je totožný 

s vyjímkou přídavku HF. Prvních 40 minut byla směs zahřívána až po teplotu 245 °C a poté 

byla po dobu 20 minut udržována při této teplotě a maximálním tlaku 7,0 – 8,0 MPa. Získané 

roztoky byly následně zfiltrovány a odpařeny pomocí infračervené lampy. K suchému zbytku 

byla pro AES – ICP analýzu přidána 1M HNO3 a pro ICP – MS analýzu 0,1M HNO3. 

Z výsledků mikrovlné rozkladné metody bez použití HF bylo pomocí AES – ICP 

stanoveno 15 stopových prvků (Be, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Sr, Cd, Ba, a Pb). 

Mezi nimi Be bylo stanovováno při vlnové délce 313,11 a 313,04 nm. Výsledky prokázaly 

interference způsobené přítomností V a Ti. V případě vlnové délky 313,11 nm došlo 

k překrytí pásu s menším pásem Ti. Tato interference způsobila horší správnost výsledků ve 

vzorku uhlí SARM19, jelikož obsahuje mnohem více Ti než vzorek SRM1632c. Výtěžnost 

Co byla pro všechny tři standardní látky 15 – 50 %. Výsledné hodnoty Cd ve vzorku 

SRM1632c byly nižší ve srovnání se vzorkem BCR180 a to z důvodu příliš nízké koncentrace 

Cd v tomto uhlí. Výsledky týkající se Co, Cu a Pb z AES – ICP vykazují nižší správnost, než 

v případě použití ICP – MS a to z důvodu znečištění Co při úpravě vzorku a nízké výtěžky Cu 
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a Pb neúplným rozpuštěním vzorku nebo ztrátou při odpařování. Navíc vzorek SRM1632c 

vykazoval vyšší správnost a přesnost stanovení Cd metodou ICP – MS, čímž bylo tedy 

docíleno nižší meze kvantifikace než s metodou AES – ICP. Mikrovlným rozkladem pouze 

pomocí směsi HNO3/H2O2 byla, na rozdíl od přededešlé metody, získána vysoká výtěžnost Al 

(92 – 96 %) a Mg (89 - 103 %) ve všech třech referenčních vzorcích. U první metody se 

výtěžnost těchto prvků pohybovala okolo 13 % pro Al, a 72 – 81 % v případě Mg. Výsledné 

hodnoty Be, Co, Ni, V, Cr, Mn, Ga a As stanovené pomocí AES – ICP a ICP – MS byly 

srovnatelné. Při porovnání výsledků ICP – MS u obou postupů bylo zjištěno, že lepší 

výsledky pro Be a Co byly získány metodou s přídavkem HF, která napomáhá snížení 

interference Ti při rozkladu Rutilu (TiO2). Pozitivní působení HF je také přisuzováno vyšší 

výtěžnosti Co, která pravděpodobně zmírňuje spektrální interference [13, 14]. 

O rok později se tyto instituce zabývali podobným problémem a to vyvynutím 

mikrovlné metody pro stanovení stopových prvků v uhlí jak bez použití HF tak i kyseliny 

chloristé (HClO4) nebo jiných kyselin obsahujících chlór. Kyselina HClO4 patří mezi 

nejsilnější kyseliny a svými silnými oxidačními účinky způsobuje destrukci organické 

matrice. K jejímu použití je však nutno zajistit bezpečnostní podmínky. Navíc roztoky 

kyselin, obsahující chlór, mají negativní dopad na ICP – MS, jelikož způsobují víceatomovou 

interferenci [14]. 

Pro analýzu byly použity stejné certifikované referenční materiály se stejným obsahem 

popela jako u studie v předešlém článku. Ve vzorcích bylo stanovováno 19 stopových prvků 

(Li, Be, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Cd, Cs, Ba, Hg, a Pb) použitím AES – 

ICP, ICP – MS a průtokové injekční analýzy ve spojení s ICP – MS (FI - ICP – MS). 

Mikrovlný rozklad všech vzorků uhlí byl proveden pouze pomocí 60 % HNO3. Z každého 

referenčního vzorku se přesně odvážilo 0,05 g uhlí a smísilo se s 3 ml HNO3. Směs byla 

prvních 30 minut zahřívána pomocí komerčního mikrovlného systému na teplotu 200 °C, 

v průběhu dalších 30 minut až na teplotu 250 ± 10 °C při tlaku 7,5 ± 0,5 MPa. Po ochlazení 

roztoku byl snížen tlak a směs byla vypařována pomocí infračerveného záření při teplotě 

60 °C. K výslednému zbytku byla přidána 1M HNO3 a roztok byl posléze analyzován třemi 

typy výše zmíněných spektrometrů. Z jednotlivých analýz byly získány relativně velké 

výtěžky pro všechny stopové prvky ve všech použitých standardech kromě V, Rb a Cs ve 

vzorku SARM19. Výsledky z AES – ICP prokázali malou citlivost této instrumentace 

v případě Se, Rb Cs a Hg. Naproti tomu ICP – MS ukázalo vyšší přesnost výsledků pro 
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většinu stopových prvků (jak i pro Ga, Rb a Cs) s vyjímkou Hg, Cd a Se, jejichž obsah 

v referenčních vzorcích byl tak malý, že je nebylo možno kvantitativně stanovit ani 

hmotnostním spektrometrem. Pro stanovení těchto ultra – stopových prvků byla použita 

metoda FI - ICP – MS, při které se používá menší faktor zředění, který vede k větší citlivosti 

přístroje [14]. 

Časopis Journal of Analytical Atomic Spectrometry v roce 2009 publikoval článek 

o studii vlastností a stabilitě suspenzí různých typů uhlí. Vlastnosti, homogenita a stabilita 

různých suspenzí těchto druhů uhlí byla proměřována pomocí sedimentačních zkoušek, 

skenovacího elektronového mikroskopu (SEM), měřením viskozity a zeta potenciálu. Pomocí 

fyzikální adsorpce dusíkem byl také zkoumán mechanismus sorpce a rozptylování částic 

suspenze různých jihoafrických druhů uhlí. Vzorky uhlí byly částečně rozpuštěny v N, N – 

dimethylformamidu, glycerinu a ve vodě. Výsledky potvrdily, že suspenze vzniklá 

rozpuštěním uhlí v glycerinu, vykazovala vyšší relativní směrodatnou odchylku než v případě 

suspenzí vytvořených v dalších zmíněných rozpouštědlech, a to tedy způsobilo nižší přesnost 

měření. Fyzikální adsorpcí byl zjištěn 10x větší specifický povrch podzemního upraveného 

uhlí než v případě nezhomogenizovaného kusového uhlí. Takto na jemno rozemleté uhlí 

prokázalo nejen lepší rozptýlení částic a transport do plazmy AES – ICP, ale také vyšší 

intenzitu získaného signálu. Touto analýzou bylo tedy potvrzeno, že vyšší intenzita signálu, 

způsobuje vyšší přesnost měření, lepší rozptyl částic a lepší stabilitu suspenzí uhlí [15]. 

Univerzita Western Kentucky v roce 2008 vydala studii o optimalizaci metody 

mikrovlného rozkladu pomocí směsi kyselin pro stanovení stopových prvků v uhlí a popilku 

pomocí AES – ICP, ICP – MS a atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou 

(GFAAS). Při jejich analýze byl připraven roztok standardní směsi, který obsahoval většinu 

prvků o koncenraci 10 mg/l a Na, Mg, K, Ca a Sr o koncentraci 1000 mg/l. Pro mikrovlný 

rozklad vzorku byla použita 65 – 70 % HNO3, 47 – 54 % HF a 34 – 37 % kyselina 

chlorovodíková (HCl) [16]. 

Použité vzorky uhlí byly spáleny podle metody ASTM D2031 – 04. Asi 0,5 g vzorku 

uhlí ve speciální nádobce byl umístěn do chladné muflové pece. Jednu hodinu byl vzorek 

zahříván na teplotu 300 °C a ve druhé hodině až na teplotu 500 °C. Poté byl vzorek ochlazen 

na laboratorní telotu. Přibližně 0,2 g takto získaného vzorku byl rozpuštěn v 8 ml HNO3 a 

5 minut zahříván na teplotu 180 °C a takto udržován dalších 10 minut. Tato směs byla 

následně vyjmuta z mikrovlné trouby a ochlazena opět na laboratorní teplotu. Poté se přidali 
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2 ml HF a směs se zahřívala 5 minut na teplotu 220 °C a dalších 10 minut byla udržována při 

této teplotě. Výsledná směs se ochladila a převedla do 50 ml plastové lahvičky. V další části 

této studie byla zkoumána optimalizace parametrů tohoto mikrovlného rozkladu (doba 

rokladu, poměr hmotnosti vzorku k objemu kyseliny, teplota a množství přidané HF). Bylo 

analyzováno 10 různých vzorků uhlí. V první řadě referenční vzorek NIST SRM 1635, dále 

vzorky C – B1, C – B2 a C – B3 z oblasti Illinois, C – SB1, C – BS2 a C – BS3 z oblasti 

Porýní a tři typy hnědého uhlí C – L1, C – L2 a C – L3. A také byl stanovován efekt poměru 

hmotnosti vzorku vzhledem k objemu přidané kyseliny. Bylo provedeno několik analýz, 

v každé následující analýze byla použita menší hmotnost vzorku. V případě standardního 

vzorku uhlí NIST 1635, redukce hmotnosti způsobila nižší výtěžnost pro As a Co, ale vyšší 

výtěžky v případě Fe, Mn a Co. Shrnuté výsledky prokázali vyšší výtěžnost redukcí hmotnosti 

vzorku v případě více koncentrovaných prvků. Při analýze teplotního efektu, tedy v případě 

zvýšení rozkladné teploty, byla opět zjištěna vyšší výtěžnost u vícekoncentrovaných prvků 

jako například Cu, Fe a Mn. Naproti tomu u As, Co, Pb a Se došlo ke snížení výtěžnosti. 

Dalším zkoumaným aspektem v pořádí byla optimalizace rozkladné metody. V případě 

dvoustupňové rozkladné metody se původních 15 minut zvýšilo na 25 minut při prvním kroku 

a na 35 mnut pro druhý krok rozkladu. Zvýšená doba rozkladu měla negativní dopad na 

kvantitativní stanovení As, Co a Pb a Se. Lepší výsledky byly stanoveny pro Mn a Fe. 

V případě Cu byla zjištěna výtěžnost pouze v případě, že doba rozkladu obou kroků byla 

25 minut. Posledním zkoumaným efektem bylo množství přidané HF. Výsledky prokázali, že 

ve většině případů byly prvky dobře extrahovány i bez použití HF (Cu, Fe, Mn a Se). 

Vyjímkou byl As a Co, jejichž výtěžky byly nižší než v případě zredukování přídavku HF, tak 

i bez přidání HF [16]. 

Švédská technologická univerzita Lulea v roce 1999 vydala studii o stanovení 

70 prvků v uhlí pomocí vysoce rozlišovací hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem (HR – ICP – MS) a ICP atomové emisní spektrometrie (AES – ICP). Při analýze 

byly vyzkoušeny 4 mikrovlné rozkladné postupy s různými směsi kyselin, tavení vzorku 

s methaboritanem litným a laserová ablace. Pro mikrovlný rozklad bylo 0,1 g vzorku uhlí 

SRM 1635 převedeno do mikrovlné nádobky a zahříváno po dobu jedné hodiny. Vzniklý 

roztok byl ochlazen na pokojou teplotu, převeden do 10 ml polystyrenové zkumavky, smíchán 

se s měsí HNO3 /HCl a přes noc namáčen v 10 % HNO3. Vzorky získané směsi byly následně 

rozpuštěny ve čtyřech směsích kyselin: 5 ml HNO3 s 1 ml H2O2, 5 ml HNO3 s 1 ml H2O2 

a 0,1 ml HF, 5 ml lučavky královské a 5 ml lučavky královské s 0,1 ml HF. Káždý rozložený 
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vzorek byl zředěn ultra čistou vodou a poté analyzován na ICP atomovém emisním 

spektrometru a HR – ICP hmotnostním spektrometru [21]. 

Součástí této studie byla analýza optimálního přídavku HF. Ukázalo se, že použití 

kyseliny a vzorku uhlí v poměru 1:1 způsobilo rozpuštění křemičitanů v uhlí. Technika tavení 

pomocí methaboritanu litného byla provedena dvěma postupy. V případě prvního postupu byl 

1 g vzorku uhlí umístěn do pece v porcelánové nádobce a po dobu nejméně 12 hodin zahříván 

při teplotě 550 °C. Vzniklý popel byl smíchán s methaboritanem litným a po dobu 30 minut 

taven při teplotě 1000 °C. Vzorek uhlí byl poté ochlazen, umístěn do polystyrenové 

zkumavky a smíchán se směsí 5 % kyseliny dusičné a 1 % kyseliny vinné. Získaný roztok byl 

rozdělen. Pro analýzu pomocí AES – ICP byl zředen 5 % HNO3 a pro stanovení pomocí HR – 

ICP – MS 2 % HNO3. Druhý postup byl proveden stejným způsobem, ale byl vyloučen 

rozklad vzorku pomocí směsi kyselin. Tímto způsobem bylo zjištěno snížení ztráty těkavých 

prvků, k čemuž by nedošlo použitím kyselin. Při použití laserové ablace byly všechny vzorky 

postupně umístěny do ablační cely a podrobeny 15 minutové nepřetřžité ablaci [21]. 

Výsledky ukázaly, že spojení analytických metod AES – ICP a HR – ICP – MS je 

velmi výhodné pro simultánní stanovení širokého rozsahu majoritních, minoritních 

i stopových prvků. Prvky, které jsou považovány za problematické a většinou podléhají 

spektrálním interferencím, byly, díky vysoké rozlišovací schopnosti HR – ICP – MS, 

stanoveny s mnohem větší přesností. Dále bylo určeno, že výtěžnost některých prvků je 

závislá na zvolené rozkladné směsi kyselin a typu použitého vzorku uhlí. V případě Be, B, 

Mo, Sn, Fe, Ca, Mn, Bi a P se výtěžnost pohybovala okolo 90 % nezávisle na volbě směsi 

kyselin při mikrovlném rokladu. Obecně ale nejlepší výsledky pro mikrovlný rozklad byly 

získány použitím směsi HNO3/ H2O2/ HF. Výsledné hodnoty při postupu s lučavkou 

královskou naproti tomu neposkytly žádné zlepšení. Také se potvrdilo, že použití kyseliny 

chlorovodíkové při rozkladu způsobilo interference v případě Co, V, Ga, Ge, As, Se a Yb. 

Metodou tavení s methaboritanem litným byly získány lepší výsledky pro Si, Hf, Cr, W, Zr 

a Y, zatímco v případě jiných prvků (Cd, Sn, S, Ag, Pb, Zn atd.) se projevili ztráty. Výsledky 

laserové ablace vykazovaly v případě 50 prvků relativní směrodatnou odchylku (RSD) 15 – 

20 %, což představuje mnohem nižší přesnost než v případě mikrovného postupu s RSD 3 – 

5 %. Přesto výsledky v této studii, získané pomocí LA, byly stanoveny s mnohem vyšší 

přesností než v jiných studiích [21]. 
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2.3 Metody atomové spektrometrie 

Metody atomové spektrometrie patří mezi soubor optických spektrálních metod, které 

jsou charakteristické interakcí elektromagnetického záření se zkoumaným vzorkem. Touto 

interakcí dochází k excitaci atomů a výměně energie mezi zkoumaným vzorkem 

a elektromagnetickým zářením. U spektrometrických metod dochází k absorpci záření, kdy 

pohlcená energie je použita na přechod atomů z nižší energetické hladiny na vyšší, nebo 

k emisi záření, při kterém dochází k přechodu excitovaných atomů na nižší energetickou 

hladinu pomocí spontánní nebo stimulované emise [17]. 

2.3.1 Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  

Pomocí emisní spektrometrie lze určit kvantitativní i kvalitativní složení 

analyzovaného vzorku. Kvalitativní složení se stanovuje podle počtu a hodnot 

charakteristických vlnových délek v získaném emisním čárovém spektru. Kvantitativní 

složení je dáno poměrem rozdělení intenzity záření pro tyto vlnové délky [17]. 

Tato metody využívá jako budící zdroj indukčně vázanou plazmu, která má v dnešní 

době široké využití. Je to poměrně rychlá a jednoduchá metoda poskytující dobrou přesnost 

a správnost. Používá se pro stanovení velkého množství prvků, pro simultánní stanovení, pro 

kontrolu jakosti a podle evropských a US norem je indukčně vázaná plazma (ICP) účinný 

a stabilní zdroj pro stanovení anorganických polutantů [18]. 

Plazma je skupenství hmoty, které vzniká ionizací plynu vysokou teplotou nebo 

elektrickým výbojem. Plazmové budící zdroje se dělí na stejnosměrné a vysokofrekvenční 

(vf). U méně používaných stejnosměrných zdrojů se plazma tvoří mezi dvěma anodami 

a katodou v uspořádání do tvaru písmene Y. Pomocí pneumatického zmlžovače je vzorek ve 

formě aerosolu veden do plazmatu a pro odstranění ionizačních interferencí se přidávají 

regulátory. Nejvíce používaným budícím zrojem se vyznačuje vysokofrekvenční indukčně 

vázaná plazma. Generátor složený ze zdroje a oscilátoru s elektronkovým zesilovačem tvoří 

zdroj vysokofrekvenční elektormagnetické energie. Jako pracovní plyny se využívají Ar, O2 

nebo N2. Tento zdroj způsobuje minimum nespektrálních interferencí a vyznačuje se vysokou 

robustností při zavádění vzorků různého skupenství a složení. Pro vytvoření a stabilitu 

plazmového výboje je nutné dodávat energii volným elektronům pomocí elektromagnetického 

vf pole indukční cívky plazmového generátoru. Iniciace výboje se provádí ionizací vf 

jiskrovým výbojem z Teslova transformátoru nebo indukčně zahřátým uhlíkem. Vzniklé 
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elektrony jsou urychleny vf elektromagnetickým polem a po získání dostatečné kinetické 

energie způsobí lavinovou ionizaci pracovního plynu. Tato ionizace podporuje nepřetržitý 

plazmový výboj, který získává energii z vf vířivých proudů indukovaných v povrchové vrstvě 

plazmatu [18]. 

Plazma je ohraničena plazmovou hlavicí, kterou tvoří tři koncentricky uspořádané 

žárupevné trubice, a jíž proudí tři pracovní plyny. Plazmový plyn způsobuje výboj, chladící 

plyn odvádí přebytek vzniklé energie a nosný plyn vytváří analytický kanál a zavádí aerosol 

do plazmy. Topografie výboje ICP lze rozdělit na indukční zónu a analytický kanál. Indukční 

zóna slouží k převedení energie elektromagnetického pole cívky do plazmatu a analytickým 

kanálem prochází vzorek ve formě aerosolu spolu s nosným plynem. Podle probíhajících 

procesů a prostorového rozdělení intenzity emise se analytický kanál rozděluje na 

předehřívací, počáteční zářivou, analytickou zónu a chvost výboje. 

 

Obrázek 1 : Topografie plazmy 

V případě zavádění vzorku do výboje může docházet k nespektrálním interferencím. 

Mohou to být transportní interference nebo interference v plazmatu, kterým lze zabránit 

přibližným modelováním kalibračních roztoků nebo pomocí porovnávacího prvku. Mezi 

známé interferenty se řadí snadno ionizovatelné prvky (alkalické kovy) a minerální kyseliny. 

Kyseliny mohou snižovat signál atomových a iontových čar. Změnou viskozity dochází ke 

změně rychlosti odběru vzorku. Dále pak zapříčiňují změnu účinnosti zmlžovače a rozdělení 

velikostí částic aerosolu, změnu účinnosti transportu aerosolu a změnu atomizačních 

a excitačních podmínek v indukčně vázaném plazmatu [18]. 
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Kyselina sírová (H2SO4) a kyselina fosforečná (H3PO4) mají vyšší viskozitu a snižují 

intenzitu čar i v případě použití peristaltické pumpy, která slouží k zajištění konstantní 

rychlosti přívodu vzorku do zmlžovače. Snížení intenzity spektrálních čar přítomností HCl, 

HNO3 a HClO4 lze přisoudit systému zmlžování a transpotu aerosolu. 

Systematické chyby se odstraňují použitím vhodných srovnávacích roztoků a metodou 

porovnávacího prvku [18]. 

2.3.2 Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie je jednoduchá metoda užívájící se pro rutinní 

stanovení prvkového složení. Tato metoda je založena na interakci rentgenového záření (rtg.) 

se vzorkem, přičemž dochází k odtržení elektronu z vnitřních slupek analyzované látky, poté 

k přesunu elektronu z vyšší energetické hladiny a poté k vyzáření sekundárního rentgenového 

záření charakteristické pro každý prvek. Emitované rtg. záření je následně detekováno pomocí 

detektoru. Mezi rentgenové fluorescenční spektrometry řadíme vlnově disperzní spektrometr, 

jehož principem je separace rtg. záření na krystalu v závislosti na vlnové délce. Druhým 

typem je energiově disperzní spektrometr. V tomto případě je detekce určena na základě 

různých energií sekundárního rtg. záření [20]. 
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3 E perimentální část 

3.1 Použité přístrojové vybavení 

Pro stanovení B, Be a Co v uhlíkatých matricích a validaci rozkladné metody byl 

použit ICP atomový emisní spektrometr Spectro Ciros Vision. Tento vysoce účinný 

spektrometr s optickým CCD (Charge Coupled Devices) systémem je založen na principu 

nábojově vázaných obvodů, k jejihž činnosti není potřeba vakua a vysokého napětí. Jedná se 

o složitou integrovanou strukturu složenou z fotocitlivých prvků (fotodiod), obvodů 

sloužících ke zpracování signálu a z pomocných obvodů [22, 23]. 

Vyznačuje se vysokou citlivostí pro stanovení stopových prvků v rozsahu vlnových 

délek 125 – 770 nm, analytickou přesností, flexibilitou, stabilitou a vysokou operační 

rychlostí. Díky vysoké citlivosti se tento spektrometr využívá pro ultra stopovou analýzu Al, 

Br, Cl, Ga, Ge, I, In, N, Te, P, Pb, Pt, a S, a to hlavně ve vakuové UV oblasti. 

Obsahuje inovační softwarovou platformu s automatizační jednotkou snadno řídící 

standardní úkoly, tak i veškeré specifikace komplexní analýzy. Tato technologie umožňuje 

předcházet možným analytickým chybám. Všechny parametry přístroje jsou v průběhu 

analýzy kontrolovány a nahrávány příslušným softwarem, který také umožňuje pozdější 

změnu experimentálních podmínek a bez provedení nového měření přepočet původních 

dat [23]. 

Tento analytický přístroj má široké průmyslové uplatnění. V rámci petrochemického 

průmyslu se provádějí analýzy jednotlivých přisad do olejů, nosných kovů v mazacích olejích, 

tucích, katalyzátorech, uhlovodících a naftě. Pro chemický průmysl má význam analýza 

solných roztoků, pigmentů, polymerů, stability keramických materiálů a další. Nelze 

opomenout hornický, zemědělský, potravinářský a farmaceutický průmysl. Široké pole 

působnosti zastává neméně důležitá environmentální analýza, která sestává ze stanovení 

obsahu odpadních vod, půd, prachu a popílku [23]. 

3.2 Materiály a chemikálie 

Pro validaci analytické metody stanovení B, Be a Co v uhlíkaté matrici byly použity 

certifikované referenční materiály (CRM) SARM20 a IBC - 112. Pro ověření parametru 

opakovatelnosti na reálných vzorcích uhlí byl použit vzorek černého uhlí, který vlastní CNT 

s označením 12/11. 
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Standardní materiál SARM20, který slouží jako referenční vzorek pro vývoj 

analytických postupů a přístrojovou kalibraci a jako kontrolní vzorek při analýzách vzorků 

stejného typu, byl získán z uhelných pánví v Sasolburgu v Jihoafrické republice a připraven 

Úřadem pro minerální technologii MINTEK. Tento materiál podle certifikovaných hodnot 

obsahuje 2,5 mg/kg Be (95 % interval spolehlivosti je stanoven na 2,1 – 3,0 mg/kg), 

8,3 mg/kg Co (7,6 – 9,0 mg/kg) a 90 mg/kg B, což je ale necertifikovaná doporučená 

hodnota [24]. 

Referenční uhlíkatý standard IBC - 112 se používá pro stanovení minoritních 

a stopových prvků. Byl odebrán pro geologické účely v USA ve státě Illinois. Certifikované 

hodnoty, které jsou uvedeny bez příslušného intervalu spolehlivosti, udávají obsah 1,0 mg/kg 

Be, 40 mg/kg B a 3,6 mg/kg Co [25]. 

Pro rozklad uhlíkatého materiálu byly použity 65 % HNO3 o čistotě s označením pro 

polovodiče, 96 % H2SO4 p. a. (pro analýzy), 60 % HClO4 p. a., 30 % H2O2 a Ashing směs, 

což je směs kyseliny HNO3, H2SO4 a HClO4 v poměru 3:1:1. 

HNO3 se často používá k rozpouštění kovů, slitin a některých rud. Velmi často se 

používá ve směsi s jinými kyselinami, hlavně s H2O2, k rozkladu organických látek 

v mikrovlných mineralizátorech. Jediným problémem při rozkladu organických látek může 

být vznik nebezpečných nitroderivátů. Mezi nevýhody H2SO4 patří negativní účinky na 

grafitovou kyvetu při jejím použití u elektrotermického atomizátoru. HClO4 je silná kyselina 

s velkými oxidační účinky a je potřeba věnovat velkou opatrnost při jejím použití. 

S některými druhy látek v některých případech dochází až k explozi. H2O2 jako rozkladné 

činidlo je jedno z nejméně problematických, jelikož se rozkládá na vodu a kyslík [26]. 

3.3 Postup chemické úpravy vzorků 

Jednotlivé vzorky referenčních materiálů uhlí byly chemicky upraveny pomocí tří 

metod vybraných na základě literární rešerše a osobního sdělení vedoucí diplomové práce. 

Metoda І 

Do teflonových kelímků bylo naváženo s přesností na čtyři destinná místa přibližně 

přesně 0,2 g uhlí. Každý vzorek byl nejprve zvlhčen a poté bylo k němu přidáno 2x 5 ml 

konc. HNO3 a na topné desce byla směs po každém přídavku kyseliny odpařena téměř do 

sucha. Pak do každého kelímku bylo přidáno 2x 7 ml Ashing směsi a při průběžném 
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promíchávání byla po každém přídavku směs opět odpařena téměř do sucha. Z důvodu 

nedostatečného rozkladu byly dále přidány postupně 2 ml konc. HNO3, 4 ml konc. HClO4 

a 5 - 7 ml Ashing směsi. Po každém přídavku kyseliny se směs znovu nechala odpařit téměř 

do sucha a po posledním přídavku zhruba na objem 3 ml. Po ochlazení byla směs zředěna 

DEMI (demineralizovanou) vodou a poté přefiltrována přes hustý filtr a kvantitativně 

převedena do 50 ml odměrných baněk a doplněna DEMI vodou po rysku. 

Touto metodou bylo provedeno 6 paralelních rozkladů vzorků referenčních materiálů 

SARM20 a IBC – 112. 

Metoda ІІ 

Do teflonových kelímků bylo naváženo s přesností na čtyři destinná místa přibližně 

přesně 0,2 g uhlí. Každá navážka byla zvlhčena a poté k ní bylo přidáno 3 ml konc. H2SO4 

a po kapkách 1 ml HNO3, aby nedocházelo k bouřlivé reakci doprovázené pěněním vzorku. 

Takto upravená směs byla pomocí topné desky udržována přibližně hodinu při teplotě asi 

70 °C pod hodinovým sklíčkem. Poté byla směs ochlazena a znovu k ní bylo přidáno 3 ml 

konc. H2SO4 a po kapkách 1 ml konc. HNO3. Po tomto přídavku byla směs opět udržována po 

dobu 2 hodin na topné desce přibližně při teplotě asi 70 °C. Po následném ochlazení byl 

opatrně přidán 1 ml 30 % H2O2. Jelikož vzorek s přídavkem H2O2 reagoval prudce za vývoje 

plynů a vzniku emulze přičemž nabýval na objemu, bylo hodinové sklíčku odstraněno. Po 

ukončení vývoje plynů a snížení objemu vzorku byla směs ještě 30 minut ponechána na topné 

desce při teplotě asi 50 – 60 
o
C. Po ochlazení byla směs zředěna DEMI vodou, přefiltrována 

přes střední filtr a kvantitativně převedena do 50 ml odměrných baněk a doplněna DEMI 

vodou po rysku.  

Metoda ІІ byla použita pro stanovení uvedených prvků v referenčním materiálu 

SARM20, tak i v IBC – 112. U obou materiálů bylo provedeno 10 – 12 paralelních rozkladů. 

Metoda ІІІ 

Do plastových teflonových kelímků bylo naváženo s přesností na čtyři destinná místa 

přibližně přesně 0,2 g uhlí. Každý vzorek byl zvlhčen a bylo k němu přidáno 10 ml HNO3. 

Směs se nachala 10 minut povařit na topné desce a odstát přes noc. 

Poté bylo ke směsi přidáno 2x 10 ml HNO3 a 3 – 5 kapek H2O2 a po každém přídavku 

se směs nechala odpařit do vlhka. Tento postup byl proveden ještě 2x. Nakonec bylo ke směsi 
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přidáno ještě 5 kapek H2O2, směs se nechala ochladit na pokojou teplotu, zředila se pomocí 

DEMI vody a poté přefiltrovat přes hustý filtr do 50 ml odměrných baněk. Doplněním DEMI 

vodou po rysku byly získány roztoky vzorků uhlí. 

Touto metodou bylo provedeno 7 paralelních rozkladů referenčního materiálu 

SARM20. 

Z literární rešerše vyplynulo, že dalším postupem, kterým by bylo možno převést 

vzorky tuhých paliv do roztoku je mikrovlnný rozklad (MW). Z důvodu nemožnosti ověření 

vlivu MW na průběh chemických reakcí tuhého vzorku s kyselinami, nebyl tento postup 

nejprve v otevřeném systému aplikován. Mikrovlnné rozkladné zařízení typu Multiwave 3000 

firmy Perkin Elmer, které vlastní Centrum nanotechnologií VŠB-TUO, pracuje pouze 

v uzavřeném, tlakovém režimu. 

3.4 Výběr spektrálních čar, podmínky měření  

Použitý spektrometr AES – ICP umožňuje stanovení uvedených prvků na velkém 

množství spektrálních čar. U každého prvku software nabízí 4 až 5 vlnových délek, které jsou 

nejvhodnější. Jejich seznam pro sledované prvky je uveden v tabulce 1. Pro každou vlnovou 

délku je definována relativní intenzita spektrální čáry při nasávání jednotkové koncentrace. 

Tato intenzita slouží k orientačnímu zhodnocení citlivosti jednotlivých vlnových délek. 

  

Tabulka 1: Proměřované vlnové délky B, Be, Co a příslušné relativní intenzity 

B Be Co 

λ [nm] intenzita λ [nm] intenzita λ [nm] intenzita 

136,246 840 313,107 1240 228,616 8000 

182,641 1200 313,042 1760 230,786 64011 

208,959 140 234,861 80 237,862 1600 

249,677 8000 249,473 40 238,892 2000 

249,773 8000         

 

Intenzity spektrálních čar analyzovaných prvků mohou být do větší nebo menší míry 

ovlivněny spektrálními čarami jiných prvků tzv. interferentů, které jsou v jejich blízkosti 

(příloha 7). Interferenční prvky mohou být přítomny přímo v analyzovaném materiálu jako 

matriční prvky, nebo jsou obsaženy v chemikáliích, které byly použity při převedení materiálu 

do roztoku. 
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Na základě znalosti složení referenčních materiálů nebyly ve vzorcích uhlí nalezeny 

téměř žádné interferenty. Prvky způsobující významnou interferenci jsou v těchto vzorcích 

obsaženy v malé koncentraci. Problematickým se jeví použití kyseliny sírové jako rozkladné 

kyseliny v případě stanovení B, jelikož síra je významným interferentem B. 

 

E perimentální podmínky měření 

Všechny analýzy byly provedeny za experimentálních podmínek spektrometru 

uvedených v tabulce 2. 

Tabulka 2: Experimentální podmínky měření 

Výkon plazmy 1200 W 

Průtok chladícího plynu 11,5 l/min 

Průtok pomocného plynu 0,7 l/min 

Průtok plynu do rozprašovače 0,6 l/min 

Popis způsobu získání spekter 

Kapalné vzorky byly pomocí pneumatického zmlžovače vneseny přímo do středu 

plazmy proudem nosného plynu ve formě aerosolu. V plazmatu následně došlo ke srážkám 

elektronů a k přenosu kinetické energie atomům a molekulám stanovovaných vzorků, díky 

které došlo k excitaci částic do vyšší energetické hladiny. Po excitaci atomů došlo k emisi 

záření a vzniku emisního spektra. 

Za účelem výběru vhodné spektrální čáry pro stanovení sledovaných prvků, nastavení 

místa odečtu intenzity pozadí a zhodnocení vlivu matrice na danou spektrální čáru bylo 

zapotřebí načíst jednotlivé spektrální čáry prvků u roztoků připravených z certifikovaných 

materiálů a tyto porovnat se spektry standardních roztoků o definované koncentraci. Tato 

příprava metody stanovení byla provedena za uvedených experimentálních podmínek 

spektrometru. Byla naměřena spektra referenčních vzorků uhlí, zředěných referenčních 

vzorků uhlí, slepého vzorku a spektra kontrolního standardu CHS2. 

 



 

 

58 

3.5 Postup měření koncentrací metodou AES - ICP 

Pro přípravu kalibračních standardů byly použity zásobní roztoky firmy Merk 

o koncentraci 1 g/l. Postupným ředěním těchto zásobních rotoků byl připraven pracovní 

roztok obsahující Be o koncentraci 1 mg/l a pracovní roztok obsahující B a Co o koncentraci 

10 mg/l. Z pracovních roztoků byly připraveny kontrolní standardy CHS1, CHS2…, které 

zajišťují kontrolu stability přístroje a kvalitu měření. Kalibrační standardy S1, S2… byly pak 

použity pro vytvoření kalibrační křivky (tabulka 3, 4). Be bylo nakalibrováno do 10 μg/l, Co 

do 50 μg/l a B byl kalibrován do 500 μg/l. 

Do matrice standardů kalibrační křivky byly také přidány stejné poměry kyselin, jako 

byly použity při rozkladu referenčních materiálů. 

 

Tabulka 3: Koncentrace kalibračních standardů 

Prvek 
Kalibrační standard [μg/l] 

S1 S2 S3 S4 

Be 0,5 1 5 10 

B 50 100 300 500 

Co 5 10 30 50 

 

3.6 Použitý software pro zpracování výsledků měření 

Ke zpracování naměřené kalibrační závislosti byl využit software spektrometru. 

Kalibrační závislost byla popsána lineární závislostí ve tvaru: 

c = A0.I + A1          (58) 

kde c představuje koncentraci kalibračního standardu, A0 a A1 konstanty lineární závislosti 

a intenzita spektrální čáry je popsána písmenem I. 

Výsledkem měření metodou kalibrační závislosti jsou koncentrace analytu v roztoku 

vzorku v mg/resp. g/l. Tento výsledek je nutné přepočítat na obsah v pevné fázi za použití 

naváženého množství vzorku a objemu, do kterého byl vzorek rozpuštěn podle vztahu: 
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v němž w (A) popisuje obsah analytu v pevné fázi v [mg/kg], c (A) představuje koncentraci 

analytu ve vzorku v [μg/l], n je navážka CRM v [g] a Vroztoku znázorňuje objem roztoku 

vzorku po rozkladu. 

Takto vypočítané obsahy analytu v CRM byly dále zpracovávány.  

Ke stanovení validačních parametrů byl použit program Validace32, který slouží pro 

vyčíslení jednotlivých statistických testů, pomocí nichž se provádí validace analytického 

postupu. Kromě správnosti a opakovatelnosti lze tímto programem určit specifičnost, 

výtěžnost, selektivitu, pracovní a lineární rozsah, mez detekce a stanovitelnosti, robustnost 

metody a vnitrolaboratorní reprodukovatelnost [6, 27]. 

Do testu správnosti spadá test odlehlých výsledků. Pokud je zapotřebí program 

provede výpočet střední hodnoty (X) a směrodatné odchylky (s). Při měření certifikovaného 

referenčního materiálu se zhodnotí rozdíl mezi certifikovanou a naměřenou hodnotou 

s intervalem spolehlivosti, který odpovídá dvojnásobku součtu směrodatné odchylky 

opakovatelnosti a mezilaboratorní směrodatné odchlylce. 

 DD aX  22 2         (60) 

Hodnota D lze vypočítat také pomocí mezilaboratorní směrodatné odchylky L, která je 

stanovena výrobcem referenčního materiálu. 

n

s
LD

2
22           (61) 

V rámci správnosti program dále provádí srovnání analýzy jednoho vzorku s výsledky 

nezávislé metody pomocí Studentova t – testu, kdy se určí rozdíl mezi nezávislou 

a validovanou metodou. 

Při stanovení parametru opakovatelnosti software provádí test odlehlých výsledků, 

průměrných hodnot (X), směrodatné odchylky opakovatelnosti (s) a určení koeficientu 

opakovatelnosti. Pokud se testují výsledné hodnoty více vzorků, program je schopen 

poskytnout závislost směrodatné odchylky opakovatelnosti na obsahu analytu pomocí 

lineárního vztahu s = a + bX [6, 27]. 
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Pro výpočet meze detekce představující nejnižší koncentraci analytu, kterou lze touto 

metodou dokázat, validační program provede test odlehlých výsledků, průměrné hodnoty (X) 

a směrodatné odchylky. Mez detekce pak představuje trojnásobek směrodatné odchylky. 

Nejnižší koncentrace analytu, již lze stanovit s přijatelnou správností 

a opakovatelností, určuje mez stanovitelnosti. Pro zjištění tohoto parametru program opět 

provede test odlehlých výsledků, průměrné hodnoty (X) a směrodatné odchylky a mez 

stanovitelnosti je poté vypočítána jako desetinásobek směrodatné odchylky. 

Pomocí tohoto softwaru byly vypočítány ze získaných hodnot měření správnost, 

opakovatelnost, výtěžnost, mez detekce a mez stanovitelnosti [6, 27]. 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1  Problematika volby spektrální čáry 

Pro výběr vhodné spektrální čáry pro stanovení B, Be a Co byla současně načtena 

spektra roztoků připravených certifikovaných materiálů, standardů a slepých vzorků. 

V obrázcích 2 – 13 jsou od sebe barevně a číselně odlišeny spektrální čáry těchto vzorků 

roztoků, což umožňuje jejich vzájemné porovnání a zhodnocení intenzity čar vzorků 

certifikovaných materiálů vůči intenzitě čar kontrolních standardů. Spektrální čáry vzorků 

referenčních materiálů jsou označeny modře (1), 2x resp. 5x zředěné vzorky referenčních 

materiálů tmavě zeleně (2), kontrolní standard CHS2 červeně (3) a slepé vzorky jsou 

označeny světle zeleně (4). 

Koncentrace B ve standardním roztoku CHS2 byla pro všechny jeho měřené vlnové 

délky 0,2 mg/l. Na obrázku 2 jsou znázorněny spektrální čáry B o vlnové délce 136,246 nm. 

 

Obrázek 2: Spektrum B 136,246 nm v IBC – 112 

Vrcholy jednotlivých spektrálních čar vzorků a standardu jsou nad sebou. Intenzita 

spektrálních čar vzorků je nízká, z tohoto důvodu je tato vlnová délka použitelná pro 

stanovení B v tuhých palivech jen při vyšších koncentracích. 
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Na obrázku 3 lze vidět spektrum B vlnové délky 182,641 nm. 

 

Obrázek 3: Spektrum B 182,641 nm v IBC – 112 

Vrcholy spektrálních čar jsou opět nad sebou, intenzity vzorku a slepého roztoku jsou 

ale stejné. Tato skutečnost vypovídá o možné interferenci S, která je v roztoku obsažena 

v důsledku použití kyseliny sírové. Tento výsledek je v dobrém souladu s rozborem 

očekávaných interferentů. V důsledku této skutečnosti nelze uvedenou spektrální čáru pro 

stanovení B v roztoku, získaném postupem rozkladu I a II použít. 
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Spektrum B při vlnové délce 208,959 nm se spektrálními čarami vzorků, standardu a 

slepého vzorku je znázorněno na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Spektrum B 208,959 nm v IBC – 112 

Tato vlnová délka je použitelná pro stanovení B v materiálech s uhlíkatou matricí, 

jelikož vrcholy jednotlivých čar jsou nad sebou, intenzita vzorku převyšuje intenzitu 

standardu, díky čemuž lze tuto vlnovou délku použít i pro stanovení nižších koncentrací. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

Obrázek 5 představuje spektrum B při vlnové délce 249,677 nm. 

 

Obrázek 5: Spektrum B 249,677 nm v IBC – 112 

Spektrální čáry na obrázku 5 se nacházejí nad sebou, intenzita čar ale není příliž velká. 

Z výsledků vyplývá, že tato vlnová délka lze použít pro stanovení B, ale pouze při vyšších 

koncentracích vzorků. 
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Spektrum B vlnové délky 249,773 nm a příslušné spektrální čáry lze vidět na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Spektrum B 249,773 nm v IBC – 112 

Spektrum znázorňuje vzájemný posun spektrálních čar originálního a zředěného 

roztoku vzorku referenčního materiálu a standardu, v důsledku čehož nelze tuto vlnovou 

délku použít. Její použití by vedlo k nesprávným výsledkům, jelikož intenzita standardů by 

byla odečítána na vrcholu spektrální čáry a intenzita roztoků vzorků na vzestupné, resp. 

sestupné části spektrální čáry. 
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V případě Be byla koncentrace standardního roztoku CHS2 3 μg/l. Obrázek 7 

představuje spektrum Be vlnové délky 313,042 nm. 

 

Obrázek 7: Spektrum Be 313,042 nm v SARM20 

Neředěný vzorek a standard vykazují velkou intenzitu spektrálních čar, jejihž vrcholy 

jsou opět umístěny nad sebou, čímž se tato vlnová délka stává vhodnou pro stanovení Be ve 

všech typech tuhých paliv. 
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Spektrum Be 313,107 nm s popsanými spektrálními čarami je ukázáno na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Spektrum Be 313,107 nm v SARM20 

Tato vlnová délka vykazuje mnohem nižší intenzitu spektrálních čar než v předchozím 

spektru Be. Jednotlivé čáry jsou nad sebou a intenzita vzorku je o něco málo vyšší než 

intenzita standardní látky. Z tohoto lze vyvodit, že tato vlnová délka je použitelná pro 

stanovení Be v uhlíkatých matricích. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

Na obrázku 9 je znázorněno spektrum Be při vlnové délce 234,864 nm. 

 

Obrázek 9: Spektrum Be 234,861 nm v SARM20 

Intenzita spektrálních čar je velmi malá a nedoporučuje se tedy pro stanovení Be 

v uhlíkatých matricích. Spektrum vlnové délky 249,473 nm nebylo do této části zařazeno, 

jelikož výsledné koncentrace Be vykazovaly velké odchylky od koncentrace standardní látky. 
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Koncentrace Co ve standardním roztoku CHS2 byla 20 μg/l. Červenou barvou na 

obrázku 10 (označení 1) je znázorněna spektrální čára standardní látky a tmavě zelenou 

(označení 2) vzorek. 

 

Obrázek 10: Spektrum Co 228,616 nm v IBC – 112 

Jelikož leží vrcholy obou spektrálních čar nad sebou a vykazují relativně vysokou 

intenzitu, je tato vlnová délka vhodná pro stanovení Co v uhlíkatých matricích. 
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Na obrázku 11 lze vidět spektrum Co vlnové délky 230,786 nm. 

 

Obrázek 11: Spektrum Co 230,786 nm v IBC – 112 

Z tohoto spektra vyplývá, že tato vlnová délka je také použitelná ke stanovení Co. 
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Na obrázku 12 je znázorněn detail spektra Co při vlnové délce 237,862 nm 

v referenčním materiálu IBC – 112. 

 

Obrázek 12: Spektrum Co 237,862 nm v IBC – 112 

Z výsledků lze vidět, že spektrální čára vzorku vykazuje velmi nízkou intenzitu 

a neshoduje se s čarou standardu, není tedy vhodná pro stanovení Co. 
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Spektrum Co vlnové délky 238,892 nm je znázorněno na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Spektrum Co 238,892 nm v IBC – 112 

Spektrální čáry této vlnové délky vykazují nízkou intenzitu a odchylky jako 

v předešlém případě, nelze ji tedy použít ke stanovení Co v tuhých palivech. 

4.2 Kalibrační závislosti a detekční limity 

Použitý software pro jednotlivé prvky současně provedl kontrolu linearity kalibrační 

závislosti a výpočet konstant rovnice (A0, A1), regresní koeficient, detekčních limitů (DL) 

a oblasti linearit (LR), tedy rozsahu koncentrací, v nihž je kalibrační křivka lineární. 
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Tabulka 4: Parametry kalibrační křivky 

Prvek λ [nm] A0 A1 R DL [μg/l] LR [μg/l] 

Be 
313,042 -122,62 0,0008 0,99052 2,53 2,53 - 12 

313,107 0,0041 0,0002 0,99996 0,39 0,39 - 12 

B 

249,773 -51,766 0,0076 0,99933 6,29 6,29 - 600 

249,677 -53,349 0,0154 0,99943 10,8 10,80 - 600 

182,641 -23,004 0,0365 0,99952 3,56 3,56 - 600 

208,959 -48,306 0,0217 0,99924 13,9 13,90 - 600 

136,246 30,578 2,205 0,97002 144 144,00 - 600 

Co 
228,616 2,7634 0,0167 0,99866 7,68 7,68 - 60 

230,786 -7,2064 0,0299 0,99963 4,00 4,00 - 60 

 

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty regresních koeficientů, detekčních limitů a oblastí 

linearit pro jednotlivé prvky. Regresní koeficient vyjadřuje stupeň linearity souboru hodnot. 

Čím více je jeho hodnota blíže 1, tím je soubor více lineární. Nižší hodnotu regresního 

koeficientu vykazuje B při vlnové délce 136,246 nm, což je způsobeno nízkou intenzitou 

spektrální čáry. Detekční limit pak představuje nejnižší koncentraci analytu, kterou lze touto 

metodou dokázat. 

4.3 Validační parametr správnost 

Správnost byla ověřena měřením certifikovaných referenčních materiálů s uhlíkatou 

matricí SARM20 a IBC – 112. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí validačního programu 

Validace32. U hodnot, které jsou v tabulce označeny jednou hvězdičkou, se vyskytla 1 – 2 

odlehlé hodnoty, byly následně ze souboru naměřených hodnot vyloučeny. Vyloučení hodnot 

a stanovení správnosti měření bylo provedeno na základě testu odlehlých výsledků. Program 

také provedl test Studentova t – testu, výpočet střední hodnoty a směrodatné odchylky. 

V tabulkách je pro každý stanovovaný prvek uvedena příslušná vlnová délka, referenční 

materiál, v němž byl prvek stanoven, certifikovaná hodnota prvku v uvedeném materiálu, 

počet naměřených hodnot a jejich vypočítaný průměr a také směrodatná odchylka. 

Metoda I 

V tabulce 5 jsou uvedeny zpracované výsledky pro jednotlivé vlnové délky 

stanovených prvků. 
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Tabulka 5: Vyhodnocení výsledků získaných metodou I 

Analyt 

Vlnová 

délka 

[nm] 

CRM 

Teoretická 

hodnota 

[mg/kg] 

Počet 

naměřených 

hodnot 

Průměr 

[mg/kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[mg/kg] 

Be  313,042 SARM20 2,5 
5 

1,90 0,422 

Be  313,107 SARM20 2,5 1,94 0,131 

Be 313,107 IBC - 112 1 6 0,69 0,044 

B 249,72 SARM20 90 

5 

537,40 77,160 

B 249,677 SARM20 90 521,90 77,710 

B 208,959 SARM20 90 502,30 74,090 

B 136,246 SARM20 90 532,80 81,410 

Co* 228,616 IBC - 112 3,6 
6 

4,47 0,168 

Co 230,786 IBC - 112 3,6 1,05 0,242 

/* výsledky po vyloučení odlehlých hodnot 

 

Získaná data stanovení po chemické úpravě metodou I poskytují výtěžnost Be 69 – 

78 %. Tyto hodnoty jsou nižší než certifikované hodnoty (2,1 – 3,0 mg/kg) referenčního 

materiálu SARM20. V případě referenčního materiálu IBC – 112, certifikát ale neobsahuje 

hodnotu nejistoty a není proto znám interval hodnot, ve kterých se výsledek stanovení může 

pohybovat. V porovnání s materiálem SARM20 bylo dosaženo stejné výtěžnosti. Výsledné 

hodnoty B vykazují velké odchylky od certifikovaných hodnot. Hledáním příčiny těchto 

odchylek a po opětovné přípravě a měření slepých vzorků bylo zjištěno, že kyselina chloristá 

je znečištěna B. Z tohoto důvodu nelze B stanovit rozkladnými metodami, které využívají 

HClO4 o čistotě p. a. pro rozklad uhlíkatého materiálu. Výsledky také ukázaly, že tato metoda 

není vhodná pro stanovení Co, jelikož získané hodnoty buď vykazují velké odchylky od 

certifikované hodnoty, a nebo vykazují pouze 29 % výtěžnost. 
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Metoda II 

Tabulka 6 opět uvádí zpracované výsledky měření jednotlivých vlnových délek. 

Tabulka 6: Vyhodnocení výsledků získaných metodou II 

Analyt 

Vlnová 

délka 

[nm] 

CRM 

Teoretická 

hodnota 

[mg/kg] 

Počet 

naměřených 

hodnot 

Průměr 

[mg/kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[mg/kg] 

Be* 313,107 IBC - 112 1 7 0,80 0,032 

Be  313,107 SARM20 2,5 10 1,88 0,024 

B* 249,773 IBC - 112 40 

14 

75,30 4,060 

B* 249,677 IBC - 112 40 52,95 2,908 

B* 208,959 IBC - 112 40 51,43 3,936 

B 136,246 IBC - 112 40 62,01 5,057 

B 249,773 SARM20 90 

10 

53,46 1,266 

B 249,677 SARM20 90 43,11 1,464 

B 208,959 SARM20 90 42,47 1,331 

Co 230,786 SARM20 8,3 10 5,13 0,683 

/* výsledky po vyloučení odlehlých hodnot 

 

Be bylo touto metodou stanoveno s výtěžností 75 – 80 % a Co s výtěžností 62 %. 

Zpracované hodnoty B v referenčním materiálu IBC – 112 vykazují vyšší hodnoty, než udává 

certifikát materiálu. S ohledem na vypočítaný DL uvedený v tabulce 4 a od něho odvozenou 

mez stanovitelnosti je zřejmé, že obsah B v tomto referenčním materiálu se pohybuje 

v blízkosti mezí stanovitelnosti a stanovení je tedy zatíženo podstatně větší chybou. 

Certifikovaný materiál SARM20 poskutuje lepší výsledky stanovení B metodou II. Při vlnové 

délce 249,773 nm je B stanoven s výtěžností 60 %. 

Metoda III 

Tabulka 7 obsahuje zpracované výsledky z validačního programu. Jsou zde opět 

uvedeny nejvhodnější vlnové délky pro stanovení uvedených prvků. 
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Tabulka 7: Vyhodnocení výsledků získaných metodou III 

Analyt 

Vlnová 

délka 

[nm] 

CRM 

Teoretická 

hodnota 

[mg/kg] 

Počet 

naměřených 

hodnot 

Průměr 

[mg/kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[mg/kg] 

Be 313,042 SARM20 2,5 
7 

2,25 0,276 

Be 313,107 SARM20 2,5 2,13 0,178 

B 249,773 SARM20 90 

7 

49,45 4,162 

B 249,677 SARM20 90 19,63 4,976 

B 208,959 SARM20 90 21,88 5,041 

B 136,246 SARM20 90 39,96 5,382 

Co 228,616 SARM20 8,3 7 6,48 1,559 

 

Získané průměrné hodnoty Be poskytují 90 % výtěžnost. Tato metoda je tedy vhodná 

ke stanovení Be. Touto metodou lze s o něco menší výtěžností (55%) než v případě metody 

rozkladu II stanovit také B. Výsledné hodnoty Co jsou vyšší v porovnání s předešlými 

metodami rozkladu (78 % při vlnové délce 228,616 nm), metoda III je tedy nejvhodnější pro 

stanovení Co. 

4.4 Validační parametr opakovatelnost 

Opakovatelnost metody byla stanovena měřením certifikovaných referenčních 

materiálů a reálného vzorku uhlí s označením CNT 12/11. V tabulce 8 – 10 jsou hvězdičkou 

označeny prvky a příslušné vlnové délky, z jejichž souboru naměřených hodnot byla 1 – 2 

hodnoty vyloučeny na základě testu odlehlých výsledků. Dále byly vypočteny průměrné 

hodnoty, směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficienty opakovatelnosti. V tabulkách je 

pro každý stanovovaný prvek uvedena příslušná vlnová délka, materiál, v němž byl prvek 

stanoven, počet naměřených hodnot a jejich vypočítaný průměr, směrodatná odchylka 

opakovatelnosti, konstanta opakovatelnosti a relativní chyba.  

Konstanta opakovatelnosti představuje povolení diference mezi dvěma analýzami, 

tedy výsledky analýzy dvou paralelních stanovení vzorků musí být odlišné právě o tuto 

konstantu opakovatelnosti. Tato konstanta musí být součástí celkového validačního protokolu 

při akreditaci postupu stanovení a lze ji vypočítat pomocí vztahu: 

str *2*          (62) 
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v němž t  představuje koeficient t – testu a s směrodatnou odchylku opakovatelnosti. 

Relativní chyba δx je vyjádření chyby vůči naměřené hodnotě v procentech. Jedná se 

o poměr absolutní chyby a správné hodnoty a lze ji vypočítat pomocí vzorce: 

100*
X

s
x           (62) 

kde s znázorňuje směrodatnou odchylku a X průměrnou hodnotu měření. 

 

Metoda I 

Parametry opakovatelnosti nebyly vypočteny pro stanovení B, jelikož metoda I se 

ukázala pro toto stanovení jako nevhodná. 

 

Tabulka 8: Vyhodnocení výsledků získaných metodou I 

Analyt 

Vlnová 

délka 

[nm] 

CRM 

Počet 

naměřených 

hodnot 

Průměr 

[mg/kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[mg/kg] 

Konstanta 

opakovatelnosti 

Relativní 

chyba     

[%] 

Be 313,042 uhlí 12/11 
7 

12,97 0,336 0,931 2,59 

Be 313,107 uhlí 12/11 11,48 0,149 0,414 1,30 

Be 313,042 SARM20 
5 

1,90 0,422 1,170 22,26 

Be 313,107 SARM20 1,94 0,131 0,362 6,72 

Be 313,107 IBC - 112 6 0,69 0,044 0,122 6,42 

Co* 228,616 IBC - 112 
6 

4,47 0,168 0,464 3,75 

Co 230,786 IBC - 112 1,05 0,242 0,671 22,97 

 

Z porovnání konstanty opakovatelnosti při stanovení Be na reálném vzorku černého 

uhlí a referenčních materiálů SARM20 a IBC – 112 vyplývá, že lepších hodnot je dosaženo 

u spektrální čáry 313,107 nm. Pro stanovení Co z hlediska tohoto validačního parametru je 

vhodnější spektrální čára 228,616 nm. 
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Metoda II 

Tabulka 9: Vyhodnocení výsledků získaných metodou II 

Analyt 

Vlnová 

délka 

[nm] 

CRM 

Počet 

naměřených 

hodnot 

Průměr 

[mg/kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[mg/kg] 

Konstanta 

opakovatelnosti 

Relativní 

chyba     

[%] 

Be* 313,107 IBC - 112 7 0,80 0,032 0,089 4,02 

Be 313,042 uhlí 12/11 
8 

10,27 0,193 0,536 1,88 

Be* 313,107 uhlí 12/11 9,69 0,282 0,782 2,91 

Be  313,107 SARM20 10 1,88 0,024 0,068 1,30 

Be  313,107 SARM20 6 1,89 0,020 0,055 1,04 

B 249,720 uhlí 12/11 

8 

74,78 3,061 8,485 4,09 

B* 249,677 uhlí 12/11 43,75 1,733 4,803 3,96 

B* 208,959 uhlí 12/11 42,00 1,596 4,425 3,80 

B* 136,246 uhlí 12/11 53,57 2,166 6,004 4,04 

B* 249,773 IBC - 112 

14 

75,30 4,060 11,260 5,39 

B* 249,677 IBC - 112 52,95 2,908 8,061 5,49 

B* 208,959 IBC - 112 51,43 3,937 10,910 7,66 

B 136,246 IBC - 112 62,01 5,056 14,020 8,15 

B 249,773 SARM20 

10 

53,46 1,266 3,509 2,37 

B 249,677 SARM20 43,11 1,464 4,059 3,40 

B 208,959 SARM20 42,47 1,331 3,691 3,13 

B 249,773 SARM20 

6 

53,53 0,405 1,122 0,76 

B 249,677 SARM20 42,85 0,647 1,794 1,51 

B 208,959 SARM20 42,00 0,725 2,009 1,73 

Co 230,786 SARM20 10 5,13 0,683 1,895 13,32 

Co 230,786 SARM20 6 5,20 0,636 1,762 12,22 

 

Z hlediska konstanty opakovatelnosti se potvrzuje již dříve uvedený závěr, že 

spektrální čára B 136,246 nm je pro stanovení nízkých koncentrací méně vhodná, vykazuje 

nejvyšší konstantu opakovatelnosti ve srovnání s ostatními spektrálními čarami. Konstanty 

opakovatelnosti pro jednotlivé typy použitých materiálů se pohybují na úrovni jednotek a jsou 

srovnatelné. Z pohledu správnosti byla pro stanovení nejvhodnější spektrální čára 

B 249,773 nm, vykazuje však o něco horší konstantu opakovatelnosti než spektrální čára 

249,677 nm, kterou lze pro stanovení z pohledu správnosti také použít. 
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Konstanty opakovatelnosti pro stanovení Be v jednotlivých materiálech a spektrálních 

čarách opět ukazují, že vhodnější i v případě použití metody rozkladu II je spektrální čára 

313,107 nm. 

Stanovení Co po rozkladu metodou II na spektrální čáře 230,786 nm má konstantu 

opakovatelnosti o hodnotě do 2 a tato hodnota konstanty je téměř shodná jako v případě 

opakování stanovení v jiném časovém intervalu. 

 

Metoda III 

Tabulka 10: Vyhodnocení výsledků získaných metodou III 

Analyt 

Vlnová 

délka 

[nm] 

CRM 

Počet 

naměřených 

hodnot 

Průměr 

[mg/kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[mg/kg] 

Konstanta 

opakovatelnosti 

Relativní 

chyba     

[%] 

Be 313,042 SARM20 
7 

2,25 0,276 0,765 12,29 

Be 313,107 SARM20 2,13 0,178 0,495 8,36 

B 249,773 SARM20 

7 

49,45 4,162 11,540 8,42 

B 249,677 SARM20 19,63 4,976 13,790 25,35 

B 208,959 SARM20 21,88 5,041 13,970 23,04 

B 136,246 SARM20 39,96 5,382 14,920 13,47 

Co 228,616 SARM20 7 6,48 1,559 4,320 24,07 

 

Pro stanovení Be je opět nejvhodnější spektrální čára 313,107 nm a pro stanovení Co 

228,616 nm. Stanovení B po rozkladu metodou III ukázalo na skutečnost, že vhodnou 

spektrální čarou je 249,773 nm. V souladu s předcházejícími dvěma postupy je nejhorší 

konstanta opakovatelnosti u spektrální čáry 136,246 nm. 

4.5 Validační parametr mez detekce a stanovitelnosti 

Metoda III 

Mez detekce a mez stanovitelnosti byly vyhodnoceny z naměřených hodnot slepého 

vzorku pro spektrální čáry jednotlivých analytů, které lze na základě správnosti stanovení 

doporučit. Validační program provedl test odlehlých výsledků, výpočet průměrné hodnoty 

a směrodatné odchylky. Mez detekce (tabulka 11) pak byla vypočtána jako trojnásobek 

směrodatné odchylky a mez stanovitelnosti jako desetinásobek hodnoty směrodatné odchylky. 
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Tabulka 11: Vyhodnocení výsledků získaných metodou III 

Analyt 

Vlnová 

délka    

[nm] 

Směrod. 

odchylka 

Mez 

detekce 

Mez stanovi – 

telnosti 

[μg/l] [μg/l] 

Be  313,107 0,036 0,109 0,36 

B 249,773 2,187 6,561 21,87 

B 249,677 2,998 8,994 29,98 

B 208,959 3,239 9,716 32,39 

Co 230,786 1,361 4,083 13,61 

 

Pomocí použitého softwaru byly z kalibrační závislosti vypočítány detekční limity 

(DL), které jsou popsány v tabulce 4. Z důvodu kontroly byla mez detekce vyhodnocena také 

z naměřených hodnot slepého vzorku (tabulka 11). 

Z porovnání mezi detekce, vypočtené na základě kalibrační závislosti (tabulka 4) 

a vypočtených měření slepého vzorku vyplývá, že detekční limity jsou řádově shodné a lze 

tedy pro validaci používat hodnoty vypočtené softwarem přístroje na základě kalibrační 

závislosti. 
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5 Závěr 

Podstatou této práce byl výběr a ověření vhodného postupu stanovení B, Be a Co 

v uhlíkatých matricích s využitím atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem a částečná validace postupu stanovení. Pro měření jednotlivých vzorků byl použit 

atomový emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Spectro Ciros Vision a uvedé 

prvky byly stanoveny v certifikovaných referenčních materiálech SARM20 a IBC – 112. Pro 

ověření opakovatelnosti byl použit také reálný vzorek uhlí. 

Pro převedení vzorků uhlíkatých materiálů do roztoku byly ověřeny tři postupy 

stanovení. V postupu I byly použity HNO3, H2SO4 a HClO4, v případě metody II byly pro 

rozklad materiálu použity HNO3, H2SO4 a H2O2 a při postupu III byly využity pouze HNO3 

a H2O2. Rozložené vzorky byly následně proměřeny pomocí AES – ICP, z naměřených dat 

byl proveden výběr spektrálních čar na základě tvaru spektrální čáry a porovnání intenzity 

vzorků a standardů a pomocí softwaru byl proveden výpočet validačních parametrů – 

správnost, opakovatelnost, detekční limit a mez stanovitelnosti, za pomoci profesionálního 

validačního programu Validace32. 

Po zhodnocení vypočtených validačních parametrů vyplynulo, že pro stanovení B není 

vhodný postup rozkladu pomocí HNO3, H2SO4 a HClO4. Po rozkladu materiálu metodou II 

a III je však nutné výsledek stanovení korigovat výtěžností. K naměření koncentrací 

B v roztoku vzorku je nejvhodnější použití spektrální čáry o vlnové délce 249,773 nm, ale je 

možno použít také vlnové délky 249,677 nm a 208,959 nm, které však vykazují nepatrně 

horší konstanty opakovatelnosti. Pro Be je vhodné použít metodu rozkladu I i III. Stanovení je 

možno provést na dvou spektrálních čarách o vlnových délkách 313,107 nm a 313,042 nm, 

přičemž vlnová délka 313,042 nm byla z pohledu opakovatelnosti méně vhodnou. Získané 

hodnoty ukázaly, že Co lze stanovit pouze z roztoku připravených postupem III a výsledek je 

nutný korigovat výtěžností. Ke stanovení je možné použít spektrální čáru o vlnové délce 

228,616 nm. 

Ze všech získaných a zpracovaných výsledků bylo zjištěno, že nelze B, Be a Co 

stanovit z roztoku připraveného jedním postupem. 
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Seznam použitých zkratek 

AES – ICP: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

XRFS: rentgenová fluorescenční spektrometrie 

AAS: atomová absorpční spektrometrie 

ČSN: česká technická norma 

ISO/IEC: mezinárodní organizace pro standardizaci/ mezinárodní elektrotechnická komise 

GUM: guide to the expression of uncertainty in measurement 

ICP – MS: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

FI - ICP – MS: průtoková injekční analýza spojená s hmotnostní spektrometrií s indukčně  

   vázaným plazmatem 

SEM: skenovacího elektronový mikroskop 

GFAAS: atomová absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou 

HR – ICP – MS: vysoce rozlišovací hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným  

       plazmatem 

LA: laserová ablace 

Rtg.: rentgenové záření 

CCD: charge Coupled Devices 

CRM: certifikovaný referenční materiál 

p. p.: pro polovodiče 

p. a. pro analýzu 

RSD: relativní směrodatná odchylka 

DEMI: demineralizovaná voda 

MW: mikrovlné záření 

LR: oblast linearit 

DL: detekční limit 
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CNT: centrum nanotechnologií 

PhEur: evropský lékopis 

CV: variační koeficient 

Např.: například 

Atd.: a tak dále 

Tzv.: tak zvané 
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Přílohy 

Příloha 1 - Studentovo rozdělení – kritické hodnoty  

f P 

0,99 0,95 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

    63,657 

    9,925 

    5,841 

    4,604 

    4,032 

    3,707 

    3,499 

    3,355 

    3,250 

    3,169 

    3,106 

    3,055 

    3,012 

    2,977 

    2,947 

    2,921 

    2,898 

    2,878 

    2,861 

    2,845 

    2,787 

    2,750 

    2,704 

    2,678 

    2,668 

12,706 

4,303 

3,182 

2,776 

2,571 

2,447 

2,365 

2,306 

2,262 

2,228 

2,201 

2,179 

2,160 

2,145 

2,131 

2,120 

2,110 

2,101 

2,093 

2,086 

2,060 

2,042 

2,021 

2,008 

2,000 
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Příloha 2 - Kritické hodnoty Fisher - Snedecerova rozdělení F   

 n1 

n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161.5 199.5 215.7 224.6 230.2 234 236.8 238.9 240.5 241.9 

2 18.51 19.0 19.16 19.25 19.3 19.33 19.35 19.37 19.38 19.4 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.5 3.44 3.39 3.35 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.9 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 

50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 
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Příloha 3 - Nárust počtu experimentů se vzrůstajícím počtem proměnných 

k počet experimentů 

5 32 

6 64 

7 128 

8 256 

10 1024 
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Příloha 4 - Vylučování odlehlých výsledků s kritickými hodnotami Grubbsova rozdělení 

                  a odpovídajícím intervalen spolehlivosti 

n T [0.90] T [0.95] T [0.99] 

3 1.405 1.412 1.414 

4 1.645 1.690 1.723 

5 1.790 1.868 1.955 

6 1.893 1.995 2.129 

7 1.974 2.093 2.265 

8 2.040 2.172 2.374 

9 2.097 2.237 2.464 

10 2.146 2.293 2.540 

11 2.189 2.343 2.606 

12 2.228 2.386 2.663 

13 2.264 2.425 2.713 

14 2.296 2.461 2.759 

15 2.326 2.493 2.800 

16 2.354 2.523 2.837 

17 2.379 2.550 2.871 

18 2.403 2.576 2.902 

19 2.426 2.600 2.932 

20 2.447 2.622 2.959 

21 2.467 2.643 2.984 

22 2.485 2.663 3.008 

23 2.503 2.682 3.030 

24 2.520 2.700 3.051 

25 2.536 2.717 3.071 

26 2.552 2.733 3.090 

27 2.566 2.749 3.108 

28 2.580 2.764 3.125 

29 2.594 2.778 3.141 

30 2.607 2.791 3.156 

40 2.712 2.903 3.282 

50 2.789 2.984 3.371 

60 2.848 3.047 3.440 

70 2.896 3.098 3.496 

80 2.936 3.141 3.542 

90 2.970 3.177 3.580 

100 2.999 3.208 3.614 
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Příloha 5 - Kritické hodnoty Q na vyloučení odlehlých výsledků 

n 



0,1 0,05 0,02 0,01 

3 0,886 0,941 0,972 0,988 

4 0,679 0,765 0,846 0,889 

5 0,557 0,642 0,729 0,76 

6 0,482 0,56 0,644 0,698 

7 0,434 0,507 0,586 0,637 

8 0,399 0,468 0,543 0,59 

9 0,37 0,437 0,51 0,555 

10 0,349 0,412 0,483 0,527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

Příloha 6 - Kritické hodnoty pro testování podle Cochrena 

p 

n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 

P[0.99] P[0.95] P[0.99] P[0.95] P[0.99] P[0.95] P[0.99] P[0.95] 

2 ** ** 0.995 0.975 0.979 0.939 0.959 0.906 

3 0.993 0.967 0.942 0.871 0.883 0.798 0.834 0.746 

4 0.968 0.906 0.864 0.768 0.781 0.684 0.721 0.629 

5 0.928 0.841 0.788 0.684 0.696 0.598 0.633 0.544 

6 0.883 0.781 0.722 0.616 0.626 0.532 0.564 0.480 

7 0.838 0.727 0.664 0.561 0.568 0.480 0.508 0.431 

8 0.794 0.680 0.615 0.516 0.521 0.438 0.463 0.391 

9 0.754 0.638 0.573 0.478 0.481 0.403 0.425 0.358 

10 0.718 0.602 0.536 0.445 0.447 0.373 0.393 0.331 

11 0.684 0.570 0.504 0.417 0.418 0.348 0.366 0.308 

12 0.653 0.541 0.475 0.392 0.392 0.326 0.343 0.288 

13 0.624 0.515 0.450 0.371 0.369 0.307 0.322 0.271 

14 0.599 0.492 0.427 0.352 0.349 0.291 0.304 0.255 

15 0.575 0.471 0.407 0.335 0.332 0.276 0.288 0.242 

16 0.553 0.452 0.388 0.319 0.316 0.262 0.274 0.230 

17 0.532 0.434 0.372 0.305 0.301 0.250 0.261 0.219 

18 0.514 0.418 0.356 0.293 0.288 0.240 0.249 0.209 

19 0.496 0.403 0.343 0.281 0.276 0.230 0.238 0.200 

20 0.480 0.389 0.330 0.270 0.265 0.220 0.229 0.192 

21 0.465 0.377 0.318 0.261 0.255 0.212 0.220 0.185 

22 0.45 0.365 0.307 0.252 0.246 0.204 0.212 0.178 

23 0.437 0.354 0.297 0.243 0.238 0.197 0.204 0.172 

24 0.425 0.343 0.287 0.235 0.230 0.191 0.197 0.166 

25 0.413 0.334 0.278 0.228 0.222 0.185 0.190 0.160 
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Příloha 7 – Tabulky interferentů stanovovaných prvků 

B 182,641 nm 

Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

méně významná 
interference 

B 182,591 90 40 

S 182,625 0,51 - 

 

B 208,959 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

méně významná 
interference 

Co 208,755 8,3 3,6 

W 208,819 3 0,3 

B 208,891 90 40 

W 208,914 3 0,3 

Co 208,935 8,3 3,6 

Mo 208,952 - 10 

B 208,957 90 40 

Rb 209,029 10 14 

W 209,048 3 0,3 

 

B 249,677 nm 

Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

významná 
interference 

B 249,773 90 40 

Be 249,476 2,5 1 

méně významná 
interference 

Br 249,522 2 14 

W 249,526 3 0,3 

Rb 249,638 10 14 

 

B 249,773 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

významná 
interference 

B 249,677 90 40 

méně významná 
interference 

Rb 249,638 10 14 

W 249,526 3 0,3 
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Be 313,107 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

významná 
interference 

Be 313,042 2,5 1 

méně významná 
interference 

Zr 312,918 180 28 

Zr 312,976 180 28 

V 313,027 47 24 

Ta 313,058 1,2 0,12 

Nb 313,079 16 - 

Hf 313,181 4,8 0,47 

Cr 313,206 67 14 

Zr 313,207 180 28 

Mo 313,259 - 10 

V 313,333 47 24 

Zr 313,348 180 28 

 

Be 313,042 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

významná 
interference 

Be 313,107 2,5 1 

méně významná 
interference 

Zr 312,918 180 28 

Zr 312,976 180 28 

V 313,027 47 24 

Ta 313,058 1,2 0,12 

Nb 313,079 16 - 

Hf 313,181 4,8 0,47 

Cr 313,206 67 14 

Zr 313,207 180 28 

Mo 313,259 - 10 

 

Be 234,861 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

méně významná 
interference 

Hf 234,744 4,8 0,47 

Ni 234,752 25 14 

As 234,984 4,7 3,3 

W 235,037 3 0,3 
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Be 249,473 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

významná 
interference 

B 249,677 90 40 

méně významná 
interference 

Br 249,522 2 14 

W 249,526 3 0,3 

Rb 249,638 10 14 

 

Co 228,616 nm 

Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

významná 
interference 

Cd 228,802 - 0,3 

As 228,812 4,7 3,3 

méně významná 
interference 

Br 228,517 2 14 

W 228,517 3 0,3 

Ta 228,525 1,2 0,12 

Ta 228,659 1,2 0,12 

Rb 228,682 10 14 

Br 228,76 2 14 

Ni 228,765 25 14 

 

Co 230,786 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

méně významná 
interference 

Sb 230,646 0,4 0,5 

W 230,902 3 0,3 

Co 230,902 8,3 3,6 

 

Co 237,862 nm 

Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

méně významná 
interference 

Co 238,048 8,3 3,6 
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Co 238,892 nm 
Síla interference Prvek λ [nm] m [mg/kg] v SARM20 m [mg/kg] v IBC - 112 

méně významná 
interference 

Br 238,655 2 14 

Br 238,67 2 14 

Ta 238,706 1,2 0,12 

Br 238,869 2 14 

Br 238,896 2 14 

Br 238,969 2 14 

 

 

  


