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Zoznam skratiek a symbolov 

 

AAS – atómová absorpčná spektrometria 

 

AES – atómová emisná spektrometria 
 

AFS – atómová fluorescenčná spektrometria 

CRM – certifikovaný referenčný materiál 

 
FI – prietokové injekčné usporiadanie 

  
HG-AAS – atómová absorpčná spektrometria s generovaním hydridov 

 

HG – generovanie hydridov 
 

ICP-MS – hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou 
 

LOD – medza detekcie 
 

LOQ – medza stanoviteľnosti 
 

MMQTA – kremenný multiatomizátor 
 

QTA – kremenný atomizátor 
 

PEEK – polyéteréterketón 
 

UV-PVG – fotochemické generování hydridů 

VCG – generovanie prchavých zlúčenín  
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1.  Ciele práce 

 

• Optimalizácia podmienok generovania prchavej formy kadmia technikou 

generovania prchavých zlúčenín (VCG) v prítomnosti KCN a TiIV+ ako aditív 

s detekciou atómovou absorpčnou spektrometriou (AAS). 
 

• Overenie správnosti danej metódy VCG so zoptimalizovanými podmienkami 

použitím certifikovaných referenčných materiálov CRM. 
 

• Kvantifikácia účinnosti generovania prchavej formy Cd v rôznych 

usporiadaniach aparatúry a určenie analytických charakteristík. 
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2. Teoretická časť 

 

2.1 Kadmium 

Kadmium je prechodný prvok s atómovým číslom 48. V prírode najčastejšie 

sprevádza rudy zinku alebo olova. Odpadné produkty, ktoré vznikajú po rafinácii zinku, 

sú hojne využívané ako surovina na výrobu kadmia. Kadmium sa z nich získava buď 

mokrým postupom, kedy sa využíva lúhovanie v kyseline sírovej, alebo frakčnou 

destiláciou, kedy je získaný kondenzát obsahujúci kadmium ešte raz predestilovaný 

v redukčnom prostredí [1].  

V bežnej praxi sa namiesto kadmia začali používať jeho alternatívy, pretože bola 

preukázaná jeho toxicita. Ako alternatíva kadmia na ochranu proti atmosférickej korózii 

slúži povlak zinku alebo hliníku [2]. Najväčším problémom však stále zostávajú nikel-

kadmiové (Ni-Cd) akumulátory, na ktoré sa ročne využije až 70% celosvetovo 

vyprodukovaného kadmia. Dajú sa nájsť v mobilných telefónoch, vreckových 

prehrávačoch alebo aj v notebookoch [3]. V poslednej dobe sa však nikel-metal 

hydridové (NiMH) akumulátory začínajú využívať namiesto (Ni-Cd) akumulátorov 

čoraz častejšie [2].  

Napriek vysokej toxicite kadmia nie je možné sa kontaktu s ním úplne vyhnúť, 

keďže sa bežne vyskytuje v životnom prostredí. Do prostredia preniká pri ťažbe a 

spracovaní neželezných rúd, vzniká ako vedľajší produkt pri spaľovaní fosílnych palív 

alebo pri použití fosfátových hnojív. Akútna intoxikácia kadmiom spôsobuje bolesti 

hlavy a hrudníku ktoré sú spojené s dušnosťou a zhoršeným dýchaním. Za akútnu 

intoxikáciu kadmiom sú zodpovedné práve jeho výpary. Chronická expozícia kadmiu 

vedie primárne k dysfunkcii obličiek, sekundárne k osteoporóze a v niektorých 

prípadoch až k rakovine – najmä pľúc a obličiek [4].  

 

2.2 Atómová spektrometria 

Metódy atómovej spektrometrie sú založené na tom, že elektrón sa v atóme môže 

nachádzať v istých energetických stavoch, na istých energetických hladinách. Tieto 

hladiny sa líšia pre jednotlivé elektróny, avšak pre určitý kvantový stav elektrónov toho 

istého prvku sú rovnaké – tzv. špecifické. Najnižšia energetická hladina elektrónu sa 
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označuje ako E0 a zodpovedá základnému stavu. Energie vyšších hladín (E1, E2…) 

zodpovedajú excitovaným stavom. Energia excitovaného stavu môže postupne 

dosiahnuť až hodnotu ionizačného potenciálu E∞ - čo je energia potrebná na úplné 

odtrhnutie daného elektrónu od jadra atómu. Prechod elektrónu medzi jednotlivými 

energetickými hladinami vyžaduje buď prijatie, alebo vyžiarenie energie [5].  

Pri prechode elektrónu z energeticky nižšej hladiny na hladinu energeticky vyššiu 

hovoríme o excitácii. Tento jav sa dá dosiahnuť dvomi spôsobmi. Prvý z nich je 

absorpcia odpovedajúceho fotónu, ktorá sa riadi podľa výberových pravidiel kvantovej 

teórie. Druhý spôsob je termické budenie. Proces absorpcie špecifického fotónu tvorí 

základ metód atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS). Dejom opačným k absorpcii 

žiarenia je emisia žiarenia. Na meraní emitovaného žiarenia, ktoré vzniká pri spätnom 

spontánnom prechode elektrónu z hladiny vyššej na hladinu nižšiu, sú založené metódy  

atómovej fluorescenčnej spektrometrie (AFS). Pri termickom budení je na excitáciu 

elektrónu potrebné tepelnú energiu dodať, deje sa tak napr. v plameni alebo v plazme. 

Spontánne emitované žiarenie, ktoré odpovedá danému prechodu, sa potom využíva 

v metódach atómovej emisnej spektrometrie (AES) [5]. 

 ICP-MS je analytická spektrálna technika kombinujúca indukčne viazanú 

plazmu ako zdroj kladne nabitých častíc s hmotnostnou spektrometriou, ktorá tieto 

častice deteguje. Základnými súčasťami prístroja sú plazmový zdroj a hmotnostný 

spektrometer, ktorý je tvorený iónovou optikou, kvadrupólom a detektorom. Plazmový 

zdroj tvoria rádiofrekvenčný generátor, indukčná cievka, plazmový horák, hmlová 

komora a zhmlovač. V plazmovom horáku vzniká vďaka rádiofrekvenčnému generátoru 

a indukčnej cievke v prúde argónu plazma. Pomocou argónu a zhmlovača je v hmlovej 

komore z kvapalnej vzorky tvorený aerosól, ktorého jemná frakcia sa dostáva do 

horáku. Priechodom aerosólu plazmou vzniká para, následne atómy a napokon ióny. 

Ióny sa dostanú ku kvadrupólu, ktorý je tvorený štyrmi kovovými tyčami a ich vlastné 

oscilácie elektromagnetického poľa umožnia pohyb a separáciu iónov smerom 

k detektoru. Frekvencia oscilácií polarity je na tyčiach konštantná, avšak mení sa 

amplitúda napätia na tyčiach. To umožní priechod iónov na základe ich náboja 

a hmotnosti. Tie ďalej dopadnú na detektor a ich signál je potom zosilnený 

v elektrónovom násobiči. Dopadom jedného iónu vzniká kaskádový tok elektrónov, 

ktorý je zaznamenaný ako výsledný signál a je ďalej spracovaný. Neodškriepiteľnou 
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výhodou tejto techniky je jej rýchlosť a to, že umožňuje viacprvkovú analýzu a taktiež 

analýzu izotopovú [15]. 

V tejto bakalárskej práci sa bližšie rozoberie iba metóda AAS, ktorá bola 

prakticky využitá pri meraní tejto práce spoločne s ICP-MS, ktorá bola použitá iba na 

kvantifikáciu účinnosti generovania prchavej špécie Cd. 

  

2.3 Atómová absorpčná spektrometria 

AAS slúži ku kvantitatívnej analýze kovových prvkov pri ich nízkych 

koncentráciách. Lambertov-Beerov zákon sa pri analýze uplatňuje v rozmedzí 

koncentrácií 0,1 – 100 µg cm3 pri plameňovej atomizácii, pri elektrotermickej 

atomizácii v jednotkách ng cm3. K vyhodnoteniu experimentálnych dát sa používa 

metóda kalibračnej priamky alebo metóda štandardného prídavku. Metódu AAS je 

možné aplikovať na 60 prvkov periodickej tabuľky. Niektoré z prvkov, napr. As, Sb, Bi, 

Ge, Sn, Pb atď., je výhodnejšie previesť na prchavé hydridy v hydridovom generátore 

(viď kapitola 2.4). Prevedenie sa deje v kyslom prostredí za pomoci tetrahydroboritanu 

sodného, ktorý reaguje so vzorkou. Pri reakcii vznikajú hydridy príslušných kovov 

(polokovov), ktoré sú za pomoci nosného plynu, konkrétne argónu, vedené do 

atomizátoru. Technika generovania hydridov sa využíva aj v AES a AFS [6]. 

 Spektrometre používané pri AAS pozostávajú zo štyroch základných častí: zdroj 

primárneho žiarenia (zdroj čiar prvku, ktorý je stanovovaný), atomizátoru, ktorý je 

schopný previesť stanovované prvky z roztoku vzorky do plynného atomárneho stavu, 

monochromátoru pre izoláciu absorbovaného žiarenia a detekčného systému. Ako 

zdroje primárneho žiarenia sa najčastejšie využívajú výbojky s dutou katódou, taktiež 

hojne využívané sú aj výbojky bezelektródové. Atomizáciu je možné previesť 

v plameni, elektrotermicky v grafitovej kyvete alebo vo vyhrievanom kremennom 

atomizátore (QTA). Jednotlivé spôsoby sa líšia prevedením, citlivosťou a časovou 

závislosťou meraného signálu [7].  

 Metóda AAS nachádza v praxi svoje využitie pri analýze pitných a úžitkových 

vôd, v potravinárstve, farmácii a taktiež k sledovaniu obsahu ťažkých kovov, napr. 

v pôde alebo vo vzduchu [6]. 
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2.4 Generovanie prchavých zlúčenín 

Pri metódach absorpčnej spektrometrie platí, že vzorka musí byť do 

atomizátoru/detektoru privedená v kondenzovanej alebo v plynnej fáze. K prevedeniu 

analytu do plynnej fáze sa zvyčajne používa metóda generovania prchavých zlúčenín, 

skrátene VCG (z anglického volatile compound generation). Princíp metódy je založený 

na selektívnom prevedení analytu z kvapalnej vzorky do plynnej fáze za pomoci 

vhodnej chemickej reakcie, vďaka ktorej je možné získať prchavú zlúčeninu analytu. 

VCG je obľúbené najmä kvôli svojej jednoduchosti a nízkym nákladom na vybavenie. 

Ďalšími výhodami sú jednoduchá separácia analytu od matrice, ktorá vedie 

k významnému potlačeniu interferencií pri atomizácii/detekcii a detekčná mohutnosť, za 

ktorú je zodpovedný veľmi účinný transport analytu zo vzorky do detektoru. Všetky 

tieto výhody vedú k tomu, že aj AAS detektor v spojení s VCG dokáže poskytnúť 

dostatočne nízke detekčné limity pre špeciačnú analýzu [8]. 

 V súčastnosti sa metóda VCG využíva najmä pri generovaní binárnych hydridov 

prvkov ako sú As, Sb, Bi, Ge, Sn, Pb, Se a Te. Pozornosť si získala aj Hg, ktorá je 

generovaná vo forme studených pár a v poslednej dobe i Cd, pri ktorom zatiaľ nie je 

známy ani mechanizmus reakcií prebiehajúcich pri chemickom generovaní, ani 

štruktúra generovanej prchavej zlúčeniny. V literatúre sa však uvádza možnosť 

generovania prchavej špécie kadmia v molekulárnej aj atomárnej forme [9]. 

Ako redukčné činidlo sa pri chemickom generovaní prchavých hydridov používa 

už takmer výhradne iba tetrahydridoboritan sodný (NaBH4). Pôvodne boli používané aj 

iné redukčné činidlá, princíp reakcie však zostáva stále rovnaký – okyslený roztok 

vzorky reaguje s redukčným činidlom za vzniku nascentného vodíku, ktorý redukuje 

analyt na hydrid [5]. Mechanizmus hydrolýzy BH4
- vo vodnom roztoku popisujú 

nasledujúce rovnice, prevzaté z [10] : 
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Molekulárny vodík, ktorý vzniká ako vedľajší produkt vyššie popísaných reakcií, je 

spoločne s plynným hydridom analytu vedený do atomizátoru. Bežne sa na okyselenie 
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vzorku využíva HCl o rôznych koncentráciách a ako redukčné činidlo už spomínaný 

roztok NaBH4, ktorý sa stabilizuje cca 0,5% KOH [5]. 

 Alternatívou ku chemickému generovaniu hydridov je elektrochemické 

generovanie, skrátene EcHG (z angličtiny electrochemical hydride generation). 

Namiesto redukčného činidla sa k redukcii analytu používa elektrický prúd, čo 

významne znižuje možnosť prípadnej kontaminácie NaBH4 analytom, ktorá sa pri 

chemickom generovaní môže vyskytnúť. Predstava mechanizmu elektrochemického 

generovania prchavých hydridov je založená na tom, že najskôr dochádza k depozícii 

analytu na povrchu katódy a následne k jeho redukcii, čím dosiahne oxidačný stav 0. 

V druhom kroku prebehne reakcia medzi redukovaným analytom a atomárnym 

vodíkom produkovaným na katóde za vzniku hydridu. Posledný krok spočíva 

v desorpcii prchavého hydridu z povrchu elektródy [11, 12]. 

 Ďalší prístup ku generovaniu prchavých hydridov predstavuje UV-fotochemické 

generovanie, skrátene UV-PVG (z angličtiny UV-photochemical vapor generation). 

Metóda je založená na premene určitých špécií prvku na ich prchavé formy pod 

vplyvom UV žiarenia za pomoci organických kyselín, najmä mravčej alebo octovej. 

Výhody tejto techniky spočívajú v relatívne veľkej odolnosti voči interferenciám, 

minimalizácii odpadu a takmer nulovému negatívnemu dopadu na životné prostredie. 

Samotná premena analytu na prchavý hydrid pozostáva z niekoľkých krokov. Vzorka 

s pridanými organickými kyselinami je pomocou peristaltickej pumpy čerpaná do 

fotoreaktoru, kde na ňu pôsobí UV žiarenie a dochádza tak k premene vzorky na 

prchavé produkty analytu. Reakčná zmes sa ďalej dostáva do separátoru fáz, kde 

dochádza k oddeleniu fáz – kvapalná fáza je zo separátoru odčerpávaná do odpadu a 

plynnú fázu unáša nosný plyn (najčastejšie argón) do atomizátoru, kde prebehne 

atomizácia [13]. 

 

2.4.1  Chemické generovanie kadmia 

V prípade prechodných kovov je ťažké určiť, v akej forme sa ich prchavé špécie 

vyskytujú – môže sa jednať o voľné atómy, nanočastice alebo o iné nestále, 

neidentifikovateľné hydridy či molekulárne špécie. Toto platí aj pre kadmium. Pri jeho 

generovaní bol pozorovaný vznik atomárnej formy, ale aj neznáme molekulárne formy. 

Predpokladá sa, že pri použití NaBEt4 ako redukčného činidla sa jedná o molekulu 
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Cd(Et)2, zatiaľ čo v prípade NaBH4 ide o molekulu Cd2 alebo CdH2 [14]. 

 Pri generovaní prchavých špécií kadmia sú často využívané aditíva kvôli 

zlepšeniu účinnosti generovania a reprodukovateľnosti, taktiež sa v prítomnosti aditív 

ľahšie udržujú pod kontrolou interferencie spôsobené cudzorodými látkami. Napriek 

tomu stále nie je úplné objasnená rola aditív pri generovaní prchavých špécií, nakoľko 

mnoho autorov potvrdilo, že pozorovali vznik atomárnych aj molekulárnych prchavých 

foriem kadmia v prítomnosti aj v neprítomnosti aditív [14]. Autori Guo a Guo potvrdili, 

že pri generovaní za pomoci NaBH4 v prítomnosti tiomočoviny a Ni2+ ako aditív pary 

obsahovali kadmium v atomárnej aj molekulárnej forme [24]. Toto pozorovanie 

potvrdili aj autori Sanz-Medel a kol. [16], ktorí taktiež pri generovaní použili NaBH4, 

avšak za prítomnosti didodecyl-dimetyl-amoniumbromidu ako aditíva. Pomocou UV 

spektroskopie boli detekované molekulárne aj atomárne formy kadmia. Táto štúdia [16] 

dospela k záveru, že molekulové absorpčné pásy vykazujú istú kompatibilitu s tými pre 

CdH2 a Cd2. Nestály CdH2 sa rozkladá v kremennom atomizátore na Cd0 pod vplyvom 

UV žiarenia použitej výbojky s dutou katódou či bezelektródovej výbojky.  

 Doposiaľ neexistuje mnoho štúdií, okrem [14, 17], ktoré by sa zaoberali 

generovaním kadmia za pomoci NaBH4 bez použitia akýchkoľvek aditív. Štúdia [17]  

má za to, že môžu byť generované obe formy kadmia, záleží iba na materiáli VGC 

aparatúry. Ďalší prínos tejto štúdie spočíva v tom, že preukázala relatívne dlhú 

životnosť voľných atómov kadmia v roztokoch. 

 Ďalšie štúdie [18, 19]  sa prikláňajú k tomu, že efektivita a reprodukovateľnosť 

VCG kadmia je proces závislý na mnohých faktoroch a podmienkach. Medzi nich patria 

molárny pomer NaBH4/ kyselina, typ a dizajn hydridového generátoru a separátoru fáz, 

teplota, dĺžka transportného vedenia a prítomnosť interferencií na stopovej úrovni. 

Efektívne VGC kadmia je možné pri molárnom prebytku NaBH4 vzhľadom k HCl. 

Pokiaľ táto podmienka splnená nie je, pri pH spadajúcom do kyslej oblasti dochádza 

k okamžitej oxidácii Cd0 a CdH2 na Cd2+.  

 Podľa štúdie [20] sa predpokladá, že prchavé zlúčeniny kadmia vznikajú 

prenosom vodíku z bóranu na kadmium. Čo znamená, že redukcia kademnatých iónov 

NaBH4 prebieha podobným mechanizmom ako generovanie hydridov či studených pár 

ortuti. Reakčná schéma vzniku hydridu kadmia vyzerá nasledovne a predpokladá vznik 

nestabilného hydridu ako reakčného medziproduktu:  
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CdL2 + B-H → CdHL + B-H → CdH2 → Cd0 + H2 

 

Prevzaté  z [14] (B-H bóranové/ hydrobóranové špécie, L – ligand) 

VCG kadmia je veľmi závislé na pH, ktoré ovplyvňujú koncentrácie 

jednotlivých reagencií, ktoré sa v reakčnej zmesi nachádzajú ako výsledok 

prebiehajúcich acido-bazických reakcií. Medzi tieto reagencie patria BH4
-, BH3(H2O) 

a BH3OH [10]. Pri kyslom pH a zvýšení koncentrácie analytu na milimolárnu úroveň sa 

kademnaté ióny vyzrážajú reakciou s NaBH4 v elementárnej forme Cd0 (s). Pri 

bázickom pH vzniká zrazenina Cd(OH)2, ktorá s NaBH4 nereaguje [21]. Zrážanie 

elementárnej formy kadmia je spôsobené agregáciou voľných atómov kadmia. 

Kadmium v jeho atomárnej podobe je relatívne stále vo vodných roztokoch a rozklad 

voľných atómov prebieha hlavne v dôsledku oxidácie. Ďalšia možnosť tvorby prchavej 

zlúčeniny kadmia, podobná generovaniu arzínu (AsH3), vedie cez reakciu zahrňujúcu 

tvorbu komplexov intermediárnych hydrido-kovov [14]. 

                                   

    

2.4.2 Chemické generovanie kadmia v prítomnosti aditív 

Už z prvých publikovaných článkov o VCG kadmia bolo zrejmé, že sa jedná 

o zložitú úlohu jednak kvôli chemickým interferenciám a jednak kvôli nízkej účinnosti 

generovania a nestabilite prchavých foriem kadmia. Za najčastejšie interferencie 

znižujúce signál kadmia sú považované ióny Au3+, Bi3+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ a Zn2+. Ich 

negatívny vplyv na signál sa líši na základe použitých podmienok pri generovaní. Na 

potlačenie tohto negatívneho vplyvu sa používajú rôzne chelatačné/maskovacie činidlá 

ako sú napr. tiomočovina, L-cysteín, 8-hydroxychinolín, 1,10-fenantrolín a kyanid 

draselný [22]. Tiomočovina bola pravdepodobne najobľúbenejším maskovacím 

činidlom, nakoľko zlepšuje efektivitu generovania pár kadmia v prítomnosti Co2+ 

a Ni2+, avšak ani v prítomnosti Co2+ a Ni2+  nie je plne schopná znížiť vplyv interferencií 

ako Cu2+, Ni2+ a Pb2+ [23, 24]. Pri použití Co2+ ako aditíva a 8-hydroxychinolínu alebo 

1,10-fenantrolínu ako chelatačného činidla platí to isté ako pri použití tiomočoviny – 

ióny Cu2+, Pb2+, Bi3+ a Ag+ stále podstatne znižovali efektivitu generovania [22].  

 Medzi chelatačnými činidlami, ktoré boli v štúdii [22] použité, sa ukázalo KCN 
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ako najviac efektívne pri potlačení interferencií. Kyanidový anión CN- silne viaže Cu2+, 

Ni2+ and Zn2+ ióny a vytvára s nimi komplexy, s Pb2+ vytvára nerozpustné zrazeniny, 

takže CN- pôsobí ako uvoľňovacie činidlo pre Cd2+ v roztoku [25, 26]. Co2+ a Ni2+ 

nemôžu byť použité ako aditíva v prítomnosti KCN, keďže vo vyšších koncentráciách 

vytvárajú reakciou s NaBH4 nerozpustné boridy [27, 28]. Na druhej strane bolo zistené, 

že komplexy trojmocných prechodných kovov Cr3+ a V3+ s CN- efektivitu VCG 

významne zvyšujú [29, 30]. 

 Medzi nové prístupy k zvýšeniu efektivity VCG kadmia patrí využitie Ti3+ a Ti4+ 

ako aditív v prítomnosti KCN, ktorý sa ukázal v tomto prípade ako najefektívnejší 

ligand. Rola prechodných kovov pri generovaní spočíva v ich katalytickej aktivite, ktorá 

vedie k účinnejšej hydrolýze NaBH4 a teda k efektívnejšiemu transportu vodíku na ión 

kovu [31]. Zvýšenie účinnosti sa preukázalo aj s Ti3+, aj s Ti4+ - záležalo však na type 

kyseliny, ktorá bola použitá ako nosné médium. Ti3+ poskytoval najvyšší signál 

v kombinácii s HCl a Ti4+ s HNO3 ako uvádza štúdia [22]. V tejto práci ale bola využitá 

kombinácia Ti4+ a HCl ako nosného média. V prítomnosti KCN sú Ti3+ a Ti4+ ďaleko 

najúčinnejšími katalytickými aditívami umožňujúcimi podstatné zvýšenie efektivity 

VCG kadmia pre jeho presné stanovenie na ultrastopovej úrovni v komplexných 

vzorkách. Výhodou tohto prístupu je že nevyžaduje žiadne ďalšie separačné postupy 

ako iónová extrakcia alebo koprecipitácia. Jednoduchosť a robustnosť mu taktiež 

pridávajú na atraktivite, nehovoriac o pozoruhodnej citlivosti [22].  
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3. Experimentálna časť 

 

3.1  Používané chemikálie 

 Všetky roztoky používané pri meraní tejto bakalárskej práce boli pripravované 

s použitím deionizovanej vody (≤ 0,1 μS cm-1) z prístroja Watrex Ultrapur (Watrex, 

USA). Táto voda bola prevarená (minimálne po dobu 30 minút varu) a po vychladnutí 

prebublaná argónom (po dobu minimálne 30 minút) z dôvodu odstránenia kyslíku a 

sterilizácie. Na redukciu analytu sa používal 5% roztok tetrahydridoboritanu sodného o 

čistote ≥ 97,0% (Sigma Aldrich, Nemecko) v 0,4% hydroxide draselnom o čistote p.a. 

(Lach – Ner, ČR) pre stabilizáciu. Roztok NaBH4 bol pred každým meraním 

pripravovaný čerstvý. Na riedenie na požadovanú koncentráciu roztoku NaBH4 (počas 

optimalizácie) bola opäť používaná deionizovaná voda. 0,1 mol dm-3 kyselina 

chlorovodíková, používaná pri meraní, bola pripravovaná nariedením z 37% kyseliny 

chlorovodíkovej o čistote (p.a., Merck, Nemecko). Opäť na riedenie kyseliny na 

požadované koncentrácie pri jej optimalizácii bola používaná deionizovaná voda.  

 Zo štandardného roztoku kadmia s koncentráciou 1000 μg cm-3 (Analytika, ČR) bol 

pripravený štandardný roztok kadmia o koncentrácii 10 μg cm-3 v prostredí 0,1 mol dm-3 

kyseliny chlorovodíkovej. Tento roztok bol uchovávaný pri laboratórnej teplote. 

Pracovné štandardné roztoky kadmia boli vždy pre každé meranie pripravené z tohoto 

roztoku čerstvé v prostredí 0,1 mol dm-3 HCl či inej požadovanej koncentrácie HCl. 

Kyselina chlorovodíková o príslušnej koncentrácii slúžila aj ako slepý pokus.  

 Ako nosný plyn bol použitý stlačený Ar čistoty 4.6 (SIAD, ČR). 

 Ako aditívum bol používaný roztok 7,5 mmol dm-3 oxysíranu titaničitého o  čistote ≥ 

99,9% (Sigma Aldrich, Nemecko) a pre stabilizáciu roztoku bola pridaná 1% H2SO4 

pripravená zriedením 96% H2SO4 o čistote p.a. (Lach:ner, Slovensko). Roztok aditíva 

bol pred každým meraním pripravený vždy čerstvý. Ako chelatačné činidlo bol 

používaný KCN o koncentrácii 0,16 mol dm-3 o čistote ≥ 97,0% (Fluka, Švajčiarsko). 

Roztok KCN bol taktiež vždy pripravený čerstvý pred každým meraním.  

 Ako certifikovaný referenčný materiál boli použité dažďová voda TMRAIN-04 

(Environment Canada, Kanada) o deklarovanej koncentrácii 0,52 ± 0,06 μg dm-3 Cd, 

hlinitá pôda ERM®-CC141 (Institute for Reference Materials and Measurements, 
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European Commission, Belgicko) o deklarovanej koncentrácii 0,35 ± 0,05 mg kg-3 Cd, 

resp.  0,25 ± 0,04 mg kg-3 Cd (podiel lúhovateľný lučavkou kráľovskou) a odpadná voda 

ERM®-CA713 (Institute for Reference Materials and Measurements, European 

Commission, Belgicko) o deklarovanej koncentrácii 5,09 ± 0,20 μg dm-3 Cd, ktoré boli 

nariedené na požadovanú koncentráciu pomocou 37% kyseliny chlorovodíkovej o 

čistotote (p.a., Merck, Nemecko).  

Ako vnútorný štandard bol pre techniku ICP-MS použitý roztok Te 

s koncentráciou 100 μg cm-3 pripravený z 1000 μg cm-3 (BDH, UK) nariedením 

pomocou 2% HNO3, ktorá bola pripravená z koncentrovanej 65% HNO3 o čistote p.a.  

(Lach:Ner, Slovensko) riedením deionizovanou vodou. 

Kremenný atomizátor bol pred každým meraním čistený zmesou koncentrovanej 

65% HNO3 o čistote p.a. (Lach:Ner, Slovensko) a 38% HF o čistote p.a. (Spolchemie, 

ČR) v pomere 3:7 po dobu 10 minút a potom vypláchnutý deionizovanou vodou. Po 

skončení merania bol vždy celý generátor hydridov prepláchnutý 5% H2SO4 (p.a., 

Lach:ner, Slovensko) a deionizovanou vodou.  

 2% HNO3, ktorá bola používaná pri experimentovaní s ICP-MS pri kvantifikovaní 

účinnosti generovania, bola pripravovaná z koncentrovanej 65% HNO3 (p.a., Lach:Ner, 

Slovensko) riedením deionizovanou vodou.  

   

3.2  Používané prístroje a zariadenia 

Celá táto práca bola nameraná pomocou nasledujúcich prístrojov a zariadení: 

 atómový absorpčný spektrometer AA-7000 Shimadzu (Shimadzu, Japonsko), 

namerané dáta v programe WizAArd (Shimadzu), verzia 5.02 boli vyhodnotené 

pomocou programu LabSolutions (Shimadzu), verzia 5.63 SP1. Signál bol 

zaznamenávaný po dobu 120 s a režim merania bol nastavený na plochu píku; 

 Cd výbojka s dutou katódou pre stanovenie Cd (Photron, Austrália), vlnová dĺžka pre 

stanovenie Cd bola 228,8 nm, šírka štrbiny 0,7 nm, napájací prúd 12 mA; 

 kremenný multiatomizátor (MMQTA), detailne popísaný v [34], bol externe 

vyhrievaný odporovou pieckou (Perkin Elmer, USA) s regulátorom teploty (MSVT-

1, Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.) so spätnou väzbou a termočlánkovým 

senzorom teploty typu K (Omega Engineering); 
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 hydridový generátor, ktorý sa skladal z: 

o regulátoru hmotnostného prietoku (Omega Engineering, USA); 

o prietokové hadičky pri usporiadaní aparatúry s kanálom pre aditíva boli 

realizované teflónovými hadičkami o vnútornom priemere 1 mm, T-spoje boli 

z materiálu PEEK, čerpacie hadičky peristaltických čerpadiel boli z materiálu 

Tygon, pre rôzne reagencie boli použité rôzne hadičky – na čerpanie NaBH4 

a HCl hadičky s vnútorným priemerom 1,02 mm, na čerpanie aditíva TiIV+ 

a chelatačného činidla KCN hadičky s vnútorným priemerom 0,51 mm a ako 

hadička na odpad bola použitá hadička s vnútorným priemerom 2,29 mm; 

o dávkovací šesťcestný ventil; 

o separátor fáz s núteným odťahom; 

o dve peristaltické čerpadlá (Ismatec, Švajčiarsko); 

o pri usporiadaní aparatúry bez kanálov pre aditíva bolo použité rovnaké 

vybavenie, avšak na čerpanie NaBH4 bola použitá hadička s vnútorným 

priemerom 0,51 mm a na čerpanie HCl hadička s vnútorným priemerom 1,02 

mm; 

o vzorka obsahujúca analyt a vzorka so slepým pokusom (HCl o danej 

koncentrácii) boli nasávané do dávkovacieho ventilu skrz teflónovú hadičku 

s vnútorným priemerom 1 mm pomocou  injekčnej striekačky; 

 účinnosť generovania bola stanovená pomocou metódy ICP-MS. Bol k tomu 

použitý prístroj Agilent 7700x (Agilent, USA) a parametre merania boli 

nasledujúce: výkon plazmy 1 600 W, prietok Ar do zhmlovača 1 150 cm3 min-1, 

prietok Ar ako riediaceho plynu 0 cm3 min-1. Signál Cd bol monitorovaný na 

izotope 111Cd. Ako vnútorný štandard bol použitý roztok obsahujúci Te 

o koncentrácii (1000 ng cm-3) v prostredí 2% HNO3. Signál vnútorného štandardu 

bol monitorovaný na izotope 125Te. Meranie prebiehalo v kolíznom móde, kedy bolo 

do kolíznej cely zavádzané He (4,1 cm3 min-1). 

 

3.3 Generátory prchavej špécie Cd a atomizátor pre AAS detekciu 

Chemické generovanie bolo realizované v prietokovom injekčnom režime (FI). 

Toto usporiadanie má výhodu v tom, že sa nespotrebuje veľké množstvo vzorky a pri 

každej analýze je nadávkovaný rovnaký objem. Schéma zapojenia hydridového 
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generátoru bez kanálu pre aditíva (dvojkanálový systém) je znázornená na Obr. 3.1. 

a schéma zapojenia s kanálmi pre aditíva (štvorkanálový systém) je znázornená na Obr. 

3.2.  

 

 

Obr. 3.1: Schéma aparatúry bez kanálu pre aditíva 

 

V dvojkanálovom systéme hydridového generátoru (Obr. 3.1) boli HCl a NaBH4 

nasávané peristaltickou pumpou PC1. Prietoková rýchlosť v kanále pre HCl činila 4,2 

cm3 min-1 a pre NaBH4 1,0 cm3 min-1. Štandardný roztok kadmia a taktiež HCl 

o požadovanej koncentrácii ako slepého pokusu bol dávkovaný manuálne pomocou 

dávkovacieho ventilu (DV) do dávkovacej slučky o objeme 0,15 cm3 pomocou 

injekčnej striekačky. Odpad zo separátoru fáz (GLS) bol odvádzaný pomocou 

peristaltickej pumpy PC2 rýchlosťou 6,0 cm3 min-1. Hydridovým generátorom počas 

celej doby pretekalo nosné médium. Do šesťcestného dávkovacieho ventilu DV sa 

pomocou injekčnej striekačky nadávkovala vzorka do slučky a pri pootočení ventilu sa 

kyselina dostala ku vzorke s analytom, ďalej sa pridal NaBH4 a v reakčnej cievke RC 

nakoniec došlo k reakcii. Vygenerovaná prchavá špécia Cd sa ďalej dostáva do 

separátoru fáz s núteným odťahom (GLS) (viď Obr. 3.1). Proces generovania prchavej 

špécie kadmia ďalej prebiehal rovnako ako je popísané ďalej v tejto kapitole pri popise 

aparatúry pre VCG s kanálom pre aditíva. Dvojkanálový systém znázornený na Obr. 3.1 

slúžil ako porovnávací a bol optimalizovaný v diplomovej práci [32]. 
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Obr. 3.2: Schéma hydridového generátoru s kanálom pre aditíva 

 

V štvorkanálovom systéme hydridového generátoru (Obr. 3.2) boli HCl ako nosné 

médium a NaBH4 ako redukčné činidlo nasávané peristaltickou pumpou PC1. 

Prietoková rýchlosť v týchto kanáloch činila 1,0 cm3 min-1. Aditívum TiIV+ a chelatačné 

činidlo KCN boli taktiež nasávané peristaltickou pumpou PC1 a prietoková rýchlosť 

v oboch kanáloch činila 0,5 cm3 min-1. Štandardný roztok kadmia a taktiež HCl 

o požadovanej koncentrácii ako slepého pokusu bol dávkovaný manuálne pomocí 

dávkovacieho ventilu (DV) do dávkovacej slučky o objeme 0,15 cm3 pomocou 

injekčnej striekačky.  

 

 

Obr. 3.3: Schéma separátoru s núteným odťahom, prevzaté a upravené z [33] 

 

K reakcii medzi reagenciami a ku konečnému vygenerovaniu prchavej špécie 

kadmia dochádza nasledovne. Systémom počas celej doby preteká nosné médium. 
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V reakčnej cievke RC1 sa mieša aditívum a chelatačné činidlo. Do šesťcestného 

dávkovacieho ventilu DV sa pomocou injekčnej striekačky nadávkuje vzorka do slučky 

a pri pootočení ventilu sa kyselina dostane ku vzorke s analytom a unáša ju do reakčnej 

cievky RC2, kde sa spojí s aditívom a chelatačným činidlom. Nakoniec sa pridá 

redukčné činidlo a v reakčnej cievke RC3 dochádza k redukcii. Prchavé špécie Cd sa 

ďalej dostávajú do separátoru fáz s núteným odťahom (GLS) (viď Obr. 3.3). Odpad zo 

separátoru fáz bol odvádzaný pomocou peristaltickej pumpy PC2 rýchlosťou 4,5 cm3 

min-1.  

Plynná fáza obsahujúca prchavú špéciu kadmia je ďalej vedená do vyhrievaného 

multiatomizátoru (MMQTA) (viď Obr. 3.4), ktorý je možné stotožniť s konvenčným 

QTA, keďže do optického ramena atomizátoru nebol privádzaný žiadny kyslík alebo 

vzduch. MMQTA bol umiestnený do optickej osi atómového absorpčného 

spektrometru, ktorý slúži ako detektor.  

 

 

Obr. 3.4. Schéma kremenného multiatomizátoru, prevzaté 

a upravené z [5] 

 

Kremenný multiatomizátor, detailne popísaný v [35], bol externe vyhrievaný na 

teplotu 900 °C pri takmer všetkých meraniach kvôli detekcii prípadne vznikajúcej 

molekulárnej formy prchavej formy kadmia. Jediné experimenty, kedy bola na meranie 

použitá aj laboratórna teplota (21 °C) a teplota 100 °C, boli pri optimalizácii 

atomizačnej teploty.  
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 Merania boli opakované v 3 až 10 replikátoch podľa konkrétneho experimentu. 

Zaznamenávala sa plocha píku a aj výška píku. Výška píku však slúžila ako orientačný 

údaj. Plocha píku bola zintegrovaná pomocou programu Lab Solution, verzia 5.63SP1 

s využitím užívateľsky nastavenej základnej línie. Zo získaných hodnôt plôch píkov bol 

vypočítaný medián a smerodajná odchýlka pre daný počet meraní. Odľahlé hodnoty boli 

predom vylúčené na základe štatistického spracovania. Výsledky merania boli graficky 

spracované. V závislostiach sú vynesené plochy píkov a smerodajné odchýlky sú 

znázornené formou chybových úsečiek.  

 Merania boli prevedené za optimálnych podmienok, ktoré boli určené ako 0,1 

mol dm-3 HCl, 5% NaBH4 v 0,4% KOH, 7,5 mmol dm-3 TiIV+, 0,08 mol dm-3 KCN,  

prietok nosného plynu 50 ml min-1 Ar, atomizační teplota 900 °C, objem reakčnej 

cievky RC1 (medzi aditívami) ako 39 mm3, objem reakčnej cievky RC2 (medzi 

aditívami a kyselinou) ako 0 cm3 (cievka bola vyradená), reakčná cievka RC3 bola 

taktiež vyradená. Koncentrácia KOH v rámci tejto práce optimalizovaná nebola a bola 

prebraná z práce [32]. 

 

3.4 Stanovenie účinnosti generovania 

Celková účinnosť generovania je frakcia analytu, ktorá sa dokáže previesť na 

prchavú formu a dopraviť do atomizátoru [35]. Účinnosť generovania bola stanovená 

nasledujúcim spôsobom. Systém pre VCG bol spojený s ICP-MS obdobne ako bolo 

popísané v [36] a to v mieste, kadiaľ je bežne zavádzaný riediaci plyn. Počas merania 

s VCG bol kontinuálne zhmlievaný roztok 2% HNO3, do ktorého bol primiešavaný 

vnútorný štandard. Boli premerané kalibračné závislosti signálu kadmia v dvoch 

systémoch (oba detailne popísané v kapitole 3.3) v rozmedzí 0 ng cm-3 Cd až 10 ng cm-3 

Cd. Ďalej bola získaná aj kalibračná závislosť pre roztoky o koncentrácii Cd v rozmedzí 

0 ng cm-3 Cd až 50 ng cm-3 pomocou zhmlievania v režime, kedy bol generátor pre 

dvojkanálové aj štvorkanálové usporiadanie v chode. Roztoky boli zavedené do systému 

pre zhmlievanie dávkovacím ventilom s rovnakou veľkosťou dávkovacej slučky ako 

bola použitá aj pre VCG. V oboch prípadoch sa vyhodnocovala plocha píku. 

Z kalibračných priamok bol pre oba systémy vypočítaný faktor zlepšenia ako podiel 

smernice kalibračnej priamky pre VCG a kalibračnej priamky pri zhmlievaní. Celková 

účinnosť generovania potom bola vypočítaná ako súčin faktoru zlepšenia a účinnosti 
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zhmlievania. Účinnosť zhmlievania je frakcia analytu dopravená a vstupujúca do 

plazmy [35]. Táto účinnosť bola získaná modifikovanou metódou zachytávania odpadu, 

ktorá je detailne popísaná v práci [36]. Meranie prebiehalo pri rovnakých 

experimentálnych podmienkach (prietok nosného plynu a prietok vodíku) ako pre 

vyššie popísané porovnanie citlivosti pre VCG a zhmlievanie.  
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4. Výsledková časť 

V tejto časti bakalárskej práce sú prezentované namerané výsledky v podobe 

tabuliek a závislostí. Prvá časť je venovaná optimalizácii podmienok pri 

chemickom generovaní prchavej špécie kadmia s použitím aditív (TiIV+ a KCN), 

druhá časť sa zaoberá analytickými charakteristikami a aplikáciou 

zoptimalizovaných podmienok pri stanovení koncentrácie kadmia v certifikovaných 

referenčných materiáloch, tretia časť sa venuje kvantifikácii účinnosti generovania 

prchavej špécie kadmia v štvorkanálovom aj dvojkanálovom usporiadaní (bez 

aditív). 

 

4.1  Optimalizácia podmienok  

Cieľom tejto časti bolo získať čo najvyššie hodnoty citlivosti, zvýšiť účinnosť 

generovania a znížiť medzu detekcie pre stanovenie prchavej formy kadmia metódou 

chemického generovania spojeného s AAS detekciou. Podmienky boli postupne 

optimalizované a pre ďalšie merania boli už použité tie podmienky, ktoré boli vybraté 

ako najvhodnejšie. Optimalizovanými parametrami boli koncentrácia kyseliny, 

koncentrácia NaBH4, koncentrácia TiIV+, objem reakčných cievok č.1, č.2 a č.3, 

rýchlosť prietoku nosného plynu, atomizačná teplota a nakoniec koncentrácia KCN. 

Pokiaľ nie je v texte vyslovene uvedené inak, pre všetky merania pri optimalizácii 

parametrov boli použité nasledujúce experimentálne podmienky: koncentrácia 

štandardu 10 ng cm-3 Cd, atomizačná teplota 900 °C, prietoková rýchlosť NaBH4 a HCl 

1 cm3 min-1 a prietoková rýchlosť KCN a TiIV+ 0,5 cm3 min-1.  

 

4.1.1 Optimalizácia koncentrácie HCl 

Kyselina chlorovodíková zabezpečuje počas generovania kyslé prostredie a slúži 

ako nosné médium pre analyt. V rámci experimentu boli premerané koncentrácie HCl 

od 50 mmol dm-3 po 1 mol dm-3 s cieľom nájsť koncentráciu, pri ktorej bude dosiahnutý 

najvyšší signál. Experiment je znázornený na Obr. 4.1. Ako optimálna koncentrácia 

bola určená 0,1 mol dm-3. Táto hodnota je v dobrej zhode aj s prácou [32]. Pokles 

signálu pri vyšších koncentráciách HCl je možné vysvetliť tým, že molárny zlomok 

NaBH4/ HCl < 1, čo znamená, že pH sa pohybuje v acidickej oblasti. Je zrejmé, že VCG 
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kadmia prebieha lepšie pri alkalických podmienkach, nakoľko bolo zistené, že pri 

nízkych koncentráciách NaBH4 môže byť signál zlepšený zvýšením koncentrácie NaOH 

v redukčnom roztoku, pretože kinetika modifikácie kadmiového substrátu v bázickej 

oblasti prebieha iným mechanizmom, avšak tento mechanizmus nie je doposiaľ úplne 

objasnený. Kadmium je vo svojej atomárnej podobe vo vodných roztokoch relatívne 

stále, avšak pri zvýšení jeho koncentrácie nad 200 ppb sa reakciou s NaBH4 z roztoku 

môže vyzrážať v závislosti na celkovom pH [14]. 

 

Obr. 4.1 : Závislosť plochy píku na koncentrácii HCl 

 (štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 75 cm3 min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.2 Optimalizácia koncentrácie NaBH4 

Ďalej bola optimalizovaná koncentrácia NaBH4 ako redukčného činidla. Boli 

študované koncentrácie od 1 % (m/v) do 6 % (m/v). Vyššie koncentrácie nebolo možné 

merať kvôli búrlivej reakcii NaBH4 s HCl v separátore fáz. Nameranú závislosť 

zobrazuje graf na obrázku 4.2. Ako optimálna koncentrácia bola zvolená 5 % (m/v), 

pretože bol pri nej získaný najvyšší signál a taktiež opakovateľnosť bola vyhovujúca. 

Nájdená optimálna koncentrácia opäť vykazuje zhodu s prácou [32].  
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Obr. 4.2: Závislosť plochy píku na koncentrácii NaBH4 

(štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 75 cm3 min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.3 Optimalizácia koncentrácie TiIV+   

Ďalej bol skúmaný vplyv koncentrácie TiIV+ na signál kadmia. Boli premerané 

koncentrácie od 1 mmol dm-3 do 30 mmol dm-3. Najvyšší signál bol dosiahnutý pri 

koncentrácii 7,5 mmol dm-3 TiIV+. V rozmedzí koncentrácií 7,5 mmol dm-3 až 20 mmol 

dm-3 je možné pozorovať približne podobné hodnoty, čo demonštruje závislosť na Obr. 

4.3. Ako optimálna koncentrácia bola zvolená 7,5 mmol dm-3 TiIV+, pretože bol pri nej 

vykázaný najvyšší signál a dochádza tým k úspore aditíva. Pri nižších koncentráciách 

TiIV+ než 7,5 mmol dm-3 bol pozorovaný radikálny pokles v poskytovanom signáli, čo sa 

dá vysvetliť tým, že hydrolýza NaBH4 neprebieha dostatočne efektívne pri nedostatku 

TiIV+, ktorý v tejto reakcii pôsobí ako katalyzátor [22]. Pri koncentrácii 30 mmol dm-3 

TiIV+ už nebolo možné namerať žiadny signál, preto vyššie koncentrácie už ani neboli 

preskúmané. Pri vyšších koncentráciách bolo problematické stabilizovať aj samotný 

roztok TiIV+, nakoľko na dne banky sa z roztoku časom vyzrážal biely TiO2. Pokus 

stabilizovať roztok TiIV+ koncentrovanejšou H2SO4 než 1% sa nepreukázal byť 

správnym, síce sa zlepšila stabilita zrážania sa TiO2 z roztoku, ale zmenili sa tým 

podmienky generovania z bázických na acidické - a ako už bolo spomenuté v kapitole 
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4.1.1., VCG kadmia prospieva bázické prostredie, takže bol pozorovaný rapídny pokles 

v poskytovanom signále kadmia. Navyše bol pri vyššej koncentrácii zhruba po 10 

minútach pozorovaný biely depozit v reakčnej cievke - TiO2, čím dochádzalo 

k znižovaniu potrebnej koncentrácie TiIV+ v roztoku aditíva.  

 

Obr. 4.3: Závislosť plochy píku na koncentrácii TiIV+ 

(štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 75 cm3 min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.4 Optimalizácia koncentrácie KCN 

Ako posledná koncentrácia pracovného roztoku bola optimalizovaná 

koncentrácia KCN. V rámci experimentu boli premerané koncentrácie KCN v rozmedzí 

0 mol dm-3 až 0,3 mol dm-3. Nameranú závislosť je možné vidieť na Obr. 4.4. Ako je 

zrejmé z grafu, v rozmedzí koncentrácií 0,03 mol dm-3 až 0,08 mol dm-3 sa hodnoty 

signálu kadmia veľmi nelíšia. Ako optimálna koncentrácia KCN bola zvolená hodnota 

0,08 mol dm-3, ktorá vykazovala najlepšiu opakovateľnosť a zároveň pri nej bola 

pozorovaná najlepšia symetria píkov. Vyššie koncentrácie KCN než 0,08 mol dm-3 

viedli k vyzrážaniu TiO2 z roztoku TiIV+ v jeho koloidnej forme v reakčnej cievke RC1.   
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Obr. 4.4: Závislosť plochy píku na koncentrácii KCN 

 (štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 75 cm3 min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.5 Optimalizácia prietoku argónu 

Ako ďalší parameter bol optimalizovaný prietok nosného plynu. Nosný plyn plní 

pri generovaní dôležitú funkciu, nakoľko pomocou neho sa vzniknutá prchavá zlúčenina 

dostáva zo separátoru fáz do atomizátoru. Argón kvôli svojej inertnosti vyhovuje 

požiadavkám na nosný plyn. Závislosť plochy píku kadmia na prietoku argónu bola 

premeraná v rozsahu od 25 cm3 min-1 do 200 cm3 min-1. Závislosť je graficky 

znázornená na Obr. 4.5. Výrazný pokles pri vyšších prietokoch plynu dokazuje 

nariedenie voľných atómov analytu argónom. Ako optimálna hodnota prietoku bola 

zvolená hodnota 50 cm3 min-1, pri ktorej bola nameraná najvyššia plocha píku kadmia 

a ktorá vykazovala aj dobrú opakovateľnosť. Všetky ďalšie merania už boli prevedené 

pri tejto hodnote prietoku.  
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Obr. 4.5: Závislosť plochy píku na prietoku argónu 

(štandard: 10 ng cm-3 Cd, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.6 Optimalizácia RC1 

V tomto experimente bola meraná závislosť signálu kadmia na objeme reakčnej 

cievky RC1 (viď Obr. 3.2) vo forme teflónovej hadičky s vnútorným priemerom 1mm. 

Tento experiment mal overiť, či je zmiešavacia cievka vložená na toto miesto 

v aparatúre schopná zvýšiť signál kadmia, nakoľko komplexotvorná reakcia medzi 

KCN a TiIV+ bude mať viac času prebehnúť. Na Obr. 4.6. je graficky znázornená 

závislosť signálu kadmia na objeme reakčnej cievky. Merania boli uskutočnené pri 

rôznych dĺžkach cievok – od 0 cm (bez cievky) až po 40 cm cievku. Ako optimum bola 

zvolená cievka o objeme 39 mm3 (dĺžka 5 cm), pri ktorej mal signál kadmia najvyššiu 

hodnotu a najlepšiu opakovateľnosť. Z merania je zrejmé, že určitý čas na 

komplexotvornú reakciu medzi KCN a TiIV+ potrebný je, aby mohlo dôjsť k tvorbe 

kyanatanových komplexov. Avšak dĺžky reakčných cievok dlhšie než 15 cm majú na 

signál kadmia negatívny efekt, keďže vznikajúci komplex je nestabilný a v prípade 

dlhšej reakčnej cievky dochádza k jeho rozkladu, čo podporuje aj pozorovanie bielych 

usadenín, pravdepodobne TiO2.  
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Obr. 4.6: Závislosť plochy píku na objeme reakčnej cievky RC1 

(štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 50 cm3 min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.7 Optimalizácia RC2 

Pri tejto optimalizácii bola zapojená RC2 medzi T-spoje, konkrétne medzi 

prívod HCl so vzorkou a NaBH4. Schéma aparatúry je znázornená na Obr. 3.2. Bol 

sledovaný signál kadmia v závislosti na rôznych dĺžkach reakčnej cievky s cieľom nájsť 

takú dĺžku cievky, pri ktorej bude plocha píku kadmia najväčšia. Cievka bola tvorená 

teflónovou hadičkou o vnútornom priemere 1 mm. Boli premerané dĺžky v rozmedzí od 

0 cm (bez cievky) až do 43 cm. Dĺžka cievky nemala na signál kadmia takmer žiadny 

vplyv ako je možné vidieť na Obr. 4.7. Najvyššia hodnota signálu kadmia bola získaná 

bez zapojenia reakčnej cievky a toto bolo určené ako optimum. Toto zistenie je aj 

v zhode s prácou [22], kde taktiež nepozorovali žiadny vplyv cievky na signál kadmia, 

pokiaľ sa dĺžka cievky pohybovala v rozmedzí od 5 cm do 40 cm.  
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Obr. 4.7: Závislosť plochy píku na objeme reakčnej cievky RC2  

(štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 50 cm3 min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.8 Optimalizácia RC3 

Cieľom tejto optimalizácie bolo zistiť, či a aký vplyv má zapojenie reakčnej 

cievky RC3 (viď Obr. 3.2). Cievka bola zapojená medzi T-spoje – konkrétne na miesto 

medzi prívodom NaBH4 a prívodom nosného plynu. Bola zmeraná závislosť plochy 

píku kadmia na rôznych dĺžkach RC3. Opäť bola vynášaná závislosť signálu na objeme 

reakčnej cievky. Reakčná cievka bola realizovaná teflónovou hadičkou o vnútornom 

priemere 1 mm. Zámerom pripojenia cievky bolo zaistiť dostatočne dlhú dobu na 

generovanie prchavých zlúčenín kadmia pomocou NaBH4. Boli testované dĺžky cievok 

v rozmedzí 0 cm (bez cievky) až po 60 cm (472 mm3). Závislosť signálu kadmia na 

objeme reakčnej cievky znázorňuje Obr. 4.8. Najvyššia hodnota signálu kadmia bola 

získaná bez zapojenia reakčnej cievky a toto bolo určené ako optimum. RC3 bola teda 

odstránená pre dosiahnutie najvyššieho signálu.  
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Obr. 4.8: Závislosť plochy píku na objeme reakčnej cievky RC3 

(štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 50 cm3 min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C) 

 

4.1.8 Optimalizácia atomizačnej teploty 

 Ako posledný parameter bola optimalizovaná teplota atomizátoru. Bola premeraná 

závislosť plochy píku kadmia na troch teplotách – laboratórna teplota (21 °C), 100 °C 

a 900 °C, pri ktorej boli merané všetky experimenty a je to bežná atomizačná teplota 

používaná pre hydridotvorné prvky. Výsledky experimentu sú graficky znázornené na 

Obr. 4.9. Z grafu je zrejmé, že signál v nevyhrievanom atomizátore je dvakrát väčší ako 

v atomizátore vyhriatom na 900 °C, čo dokazuje generovanie kadmia vo forme 

studených pár (voľných atómov). Pri vyhriatom atomizátore na 900 °C za poklesom 

signálu stojí teplotná expanzia nosného plynu, ktorá má za následok zriedenie voľných 

atómov. Napriek najväčšej ploche píku kadmia v nevyhriatom atomizátore, experimenty 

boli uskutočnené pri teplote 900 °C, aby bola zachovaná možnosť detekovať aj 

molekulárne formy prchavej formy kadmia, ktoré môžu vznikať v generátore prchavých 

zlúčenín. Vplyv prívodu vzduchu do atomizátoru nebol optimalizovaný, nakoľko je 

z výsledkov zrejmé, že kadmium sa generovalo vo forme voľných atómov. Aj 

v predchádzajúcej práci bez použita aditív [32] bolo pozorované, že produktom VCG 

kadmia sú výhradne voľné atómy Cd.  
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Obr. 4.9: Závislosť plochy píku na atomizačnej teplote 

 (štandard: 10 ng cm-3 Cd, prietok plynu 50 cm3 min-1 Ar) 

 

4.1.9 Zhrnutie optimálnych podmienok 

Optimálne podmienky VCG Cd v prítomnosti Ti a KCN nájdené v tejto práci sú 

teda: 0,1 mol dm-3 HCl, 5% NaBH4 v 0,4% KOH, 7,5 mmol dm-3 TiIV+, 0,08 mol dm-3 

KCN, prietok nosného plynu 50 ml min-1 Ar, atomizačná teplota 900 °C, objem 

reakčnej cievky RC1 (medzi aditívami) ako 39 mm3 a usporiadanie generátoru bez 

reakčných cievok RC2 a RC3. 

Tieto podmienky je možné porovnať s tými publikovanými v literatúre [22], 

kedy boli rovnaké aditíva použité pre VCG Cd v spojení s ICP-MS detekciou. 

Optimálne nájdené podmienky boli: 2% HNO3, 3% NaBH4, 30 mmol dm-3 TiIV+, 0,16 

mol dm-3 KCN. Rozdielnosť optimálnych podmienok nájdených v [22] a tejto 

bakalárskej práci môže byť daná drobnými rozdielmi v usporiadaní aparatúry 

aj v rozdielnosti použitých spektrometrických detektorov. 

 

4.2 Analytické charakteristiky a validácia metódy 

Pri optimálnych podmienkach nájdených v predchádzajúcich kapitolách bola 

nameraná kalibračná krivka. Z kalibračnej krivky boli potom určené základné 
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analytické charakteristiky: medza detekcie (LOD) a medza stanoviteľnosti (LOQ). 

Presnosť a správnosť optimalizovanej metódy VCG Cd v prítomnosti TiIV+ a KCN ako 

aditív bola overená použitím certifikovaných referenčných materiálov (CRM).  

 

4.2.1 Kalibračná závislosť a analytické charakteristiky  

V MMQTA bola premeraná kalibračná závislosť v rozmedzí koncentrácií od 1 

ng cm-3 do 30 ng cm-3 Cd, jej priebeh je znázornený graficky na Obr. 4.10. Vypočítaná 

medza detekcie činí 0,12 ng cm-3 Cd a vypočítaná medza stanoviteľnosti 0,41 ng cm-3 

Cd. Kalibračná krivka je lineárna od medze detekcie až po koncentráciu 20 ng cm-3 Cd. 

Citlivosť stanovenia, definovaná ako plocha píku odpovedajúca 1 ng analytu prejdeného 

systémom, činí 4,4 s ng-1 Cd. Výhodou tohto parametru je jeho nezávislosť na objeme 

dávkovaného štandardu či prietokovej rýchlosti, hodnoty dosiahnutých citlivostí je 

možné ľahko zrovnávať pre rôzne systémy. Citlivosť dosiahnutá v dvojkanálovom 

systéme bez použitia aditív sa pohybovala okolo 1,0 s ng-1 Cd. Okrem takmer 4,5-krát 

vyššej citlivosti je výhodou systému s použitím aditív aj lepšia opakovateľnosť 

a robustnosť merania. 

 

Obr. 4.10 : Kalibračná závislosť pre stanovenie kadmia v MMQTA 

 (prietok 50 cm3 min-1 Ar, atomizační teplota 900 °C) 
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4.2.2 Validácia metódy 

Presnosť a správnosť boli overené stanovením Cd v troch typoch CRM. 

Kvapalné CRM (TM-RAIN a ERM-CA713 – viď kapitola 3.1) boli nariedené pomocou 

deionizovanej vody a 37% HCl tak, aby výsledná koncentrácia HCl činila 0,1 mol dm-3. 

V prípade prípravy pevného CRM CC-141 bolo navážené asi 0,5 g CRM do 15cm3 

polypropylénovej skúmavky, pridalo sa cca 5 cm3 čerstvo pripravenej lučavky 

kráľovskej a roztok sa nechal lúhovať po dobu 24 hodín. Merania boli uskutočnené 

v triplikátoch. Následne bola zmes v skúmavkách zahrievaná v blokovom termostate 

(QBD-2, Grant, UK) po dobu 4 hodín pri teplote 130 °C. Cieľom bolo znížiť obsah 

anorganických kyselín HCl a HNO3 v zmesi, ktorej objem bol znížený na cca 2 cm3. 

Vzniknuté výluhy boli po vychladnutí zriedené deionizovanou vodou, sfiltrované, 

prevedené do 50cm3 odmerných baniek, bola pridaná HCl, aby bola dosiahnutá jej 

výsledná koncentrácia 0,1 mol dm-3 a banky doplnené deionizovanou vodou po rysku.  

Obsah Cd v CRM TM-RAIN a ERM-CA713 bol stanovený metódou kalibračnej 

priamky, v prípade CRM CC-141 bola zvolená metóda štandardného prídavku. Nutnosť 

použitia štandardného prídavku je daná prítomnosťou rezidua HNO3 v matrici CRM po 

výluhu. Detailnejšia štúdia interferencie dusičnanových aniónov na VCG Cd presahuje 

rámec tejto práce, avšak do budúcna ju plánujeme previesť. Výsledky sú uvedené 

prehľadne v Tab. 4.1.  

 

Tab. 4.1: Výsledky stanovenia Cd v certifikovaných referenčných materiáloch 

technikou VCG-AAS v prítomnosti aditív. Zrovnanie nájdenej a certifikovanej hodnoty. 

 

  
certifikovaná hodnota  

ng cm-3 Cd 

nájdená hodnota 

ng cm-3 Cd 

TM-RAIN 0,52 ± 0,06 0,43 ± 0,03 

CC-141 5,09 ± 0,20 5,30 ± 0,02 

 
certifikovaná hodnota  

ng cm-3 Cd 

nájdená hodnota  

ng cm-3 Cd 

ERM-CA713 0,25 ± 0,04* 0,20 ± 0,06 

* certifikovaný je obsah Cd lúhovateľný lučavkou kráľovskou 
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Zhoda stanovenej a certifikovanej hodnoty bola pre všetky tri CRM štatisticky 

testovaná. Bol použitý test odchýlenia doporučený k porovnaniu s certifikovanou hodnotou 

[37] vedúci k riešeniu nerovnosti: 

cm – cCRM ≤ ku2
m + u2

CRM,  

kde cm  je experimentálne stanovená hodnota koncentrácie Cd, cCRM je certifikovaná 

hodnota koncentrácie Cd, k je koeficient rozšírenia, um a uCRM su neistoty výsledku 

experimentu a certifikovanej hodnoty. Vo všetkých troch prípadoch bola nerovnosť splnená 

a odchýlenie stanovenej hodnoty od certifikovanej nie je štatisticky významné.  

 

4.3 Účinnosť generovania 

Účinnosť generovania bola stanovená za pomoci ICP-MS, kde boli porovnané 

citlivosti v systéme pre generovanie bez aditív a s aditívami s citlivosťou získanou pre 

konvenčné zhmlievanie. Hodnota účinnosti zhmlievania bola zistená metódou zbierania 

odpadu [35, 36] a činila 7,9 ± 0,1 %. Získané kalibračné závislosti pre zhmlievanie 

a systémy VCG s aditívami aj bez aditív sú znázornené na Obr. 4.11.  

 

Obr. 4.11 : Kalibračná závislosť pre stanovenie účinnosti generovania kadmia za 

pomoci ICP-MS  Kalibračná závislosť získaná (1) zhmlievaním vzorky kadmia, (2) 

VCG kadmia bez aditív (3) VCG kadmia s aditívami 
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Faktor zlepšenia pre každý systém VCG bol zistený porovnaním citlivosti 

s citlivosťou získanou zhmlievaním kvapalných štandardov. Odvodené účinnosti 

generovaní sú uvedené v Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2: Porovnanie citlivosti rôznych spôsobov vnášania vzorky do ICP-MS 

a odvodené účinnosti generovania 

 

  
VCG Cd  

bez aditív 

VCG Cd  

s aditívami 
Zhmlievanie 

Smernica priamky  

(count cm3 pg-1) 
790 3350 434 

Faktor zlepšenia 1,82 ± 0,06  7,72 ± 0,21 1,00 

Účinnosť (%) 14,5 ± 0,5 61,2 ± 1,7 7,9 ± 0,1 

 

Účinnosti generovania boli v rôznych systémoch stanovené nasledovne. 

Účinnosť generovania v systéme bez aditív bola určená ako 14,5%. Pri použití TiIV+ 

a KCN ako aditív sa účinnosť významne zvýšila a to približne štvornásobne a dosiahla 

61,2%. Z vyššie spomenutých dôvodov sa teda systém s aditívami javí ako 

najperspektívnejší. Pomer zlepšenia účinnosti generovania (4,2-krát) pre systém 

s aditívami v porovnaní pre aparatúru bez aditív je v dobrej zhode s pozorovaným 

nárastom citlivosti (4,4-krát) diskutovaným v kapitole 4.2.1. 

Účinnosť generovania Cd je v prácach týkajúcich sa CVG Cd málokedy 

kvantifikovaná. Výsledky nájdené v tejto práci je možné preto zrovnať iba s tými 

publikovanými rovnakým nebo spolupracujúcim pracoviskom. V dvojkanálovom 

systéme bez aditív bola nájdená účinnosť generovania Cd 11,9 % [32], kvantifikácia 

bola prevedená záchytom vygenerovanej prchavej formy Cd adsorpciou v zlatom 

amalgamátore, následným vylúhovaním Cd pomocou HNO3 a stanovením Cd vo výluhu 

pomocou ICP-MS. Vo fotochemickom generátore optimalizovanom pre AFS detekciu 

bola účinnosť generovania Cd stanovená ako 6% (rovnakým prístupom ako v tejto 

bakalárskej práci), resp. 17% (stanovenie zbytkového Cd v odpade) [35].  
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5. Záver 

Cieľom tejto práce bola optimalizácia podmienok pri generovaní prchavých špécií 

kadmia s použitím KCN a TiIV+ ako aditív technikou VCG s detekciou AAS. Taktiež 

bolo cieľom práce vyskúmať celkový vplyv aditív na VCG kadmia. Ďalej boli 

vypočítané analytické charakteristiky ako medza detekcie a medza stanoviteľnosti 

a bola kvantifikovaná účinnosť generovania kadmia pre systém s aditívami aj bez aditív 

za pomoci ICP-MS s technikou zachytávania odpadu.  

 Generovanie prchavej špécie kadmia prebiehalo v prostredí HCl a ako redukčné 

činidlo bol použitý NaBH4. Koncentrácie oboch zmienených reagencií boli 

optimalizované a bolo zistené, že ich vzájomný pomer a tým pádom aj pH majú výrazný 

vplyv na VCG Cd. Ďalej bol optimalizovaný prietok nosného plynu a atomizačná 

teplota. Nakoľko aj pri nevyhrievanom atomizátore bolo možné detekovať signál 

v AAS, je zrejmé, že Cd vykazuje určitú podobnosť s generovaním Hg, ktorá sa taktiež 

generuje v atomárnej forme v podobe studených pár. Bol skúmaný vplyv všetkých troch 

reakčných cievok na signál kadmia a bola taktiež optimalizovaná koncentrácia oboch 

aditív. Bolo pozorované, že nižšie koncentrácie aditív majú lepšie výstupné hodnoty, čo 

je možné pripísať tomu, že pri vyšších koncentráciách dochádza k zrážaniu sa TiO2.  

 Validácia metódy po zoptimalizovaní podmienok bola prevedená 

prostredníctvom troch CRM. V konvenčnej aparatúre pre VCG s MMQTA vo FI 

usporiadaní s aditívami bola medza detekcie určená ako 0,12 ng cm-3 Cd a vypočítaná 

medza stanoviteľnosti 0,41 ng cm-3 Cd. Kalibračná krivka bola lineárna od medze 

detekcie až po koncentráciu 20 ng cm-3 Cd.  

Za pomoci ICP-MS bola pre tento systém určená účinnosť generovania ako 61 

%. Pre systém bez aditív bola určená účinnosť generovania ako 15 %. Je zrejmé, že 

aditíva majú na VCG Cd pozitívny vplyv, nakoľko účinnosť bola vyššia štvornásobne. 

V konvenčnej aparatúre pre VCG s MMQTA vo FI usporiadaní s aditívami činila 

citlivosť stanovenia 4,4 s ng-1 Cd, zatiaľ čo v rovnakom systéme bez aditív sa táto 

hodnota pohybovala okolo 1,0 s ng-1 Cd, takže nájdené hodnoty citlivosti a účinnosti 

generovania medzi oboma systémami sú vo vzájomne dobrej zhode. Výsledky 

v systéme bez aditív sú dobre zrovnateľné s tými dosiahnutými v rovnakom systéme 

v predchádzajúcej práci [32], kde účinnosť generovania bola iným spôsobom stanovená 
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na 12% a citlivosť v AAS činila 1,5 s ng-1 Cd. 

 Na rutinné využitie VCG kadmia je ideálne dosiahnuť účinnosť generovania 

blízku hodnote 100%, aby bola metóda dostatočne robustná. Dané usporiadanie 

aparatúry pre VCG Cd s aditívami sa javí ako perspektívne. Je očividné, že v rámci 

ďalších štúdií by bolo žiadúce preskúmať vplyv ďalších aditív na VCG Cd s cieľom 

dosiahnuť čo najvyššiu možnú účinnosť.  
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